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POZVÁNKA

Česko zpívá koledy
i v Soběslavi

Zveme občany města na 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 16. prosince 2015 od 18 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem:

Všichni občané Soběslavi se mohou připojit
k celostátní akci Česko zpívá koledy, kterou
organizují Regionální Deníky spolu s Českým rozhlasem a společností E.ON.
Ve stejný adventní čas na mnoha místech
naší vlasti budou lidé zpívat vybrané známé
české koledy. Přijďte i vy ve středu 9. prosince v 18 hodin ke stromečku na náměstí
Republiky podpořit místní pěvecké sbory a
vytvořit tak jeden velký soběslavský sbor.
Přidejte se s rodinou, kamarády či známými.
Zpěvníky s koledami vyjdou v Táborském
deníku a texty koled budou k dispozici v den
akce také přímo na náměstí.
-jk-

1. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2015
2. Návrh rozpočtu města na rok 2016
3. Schválení podání žádosti o dotaci
z programu Ministerstva obrany ČR
4. Majetkové převody
5. Různé

cena 10,- Kč

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

NEPŘEHLÉDNĚTE
Jelikož lednové číslo vychází z technických
důvodů hned po vánočních svátcích, bude jeho
uzávěrka mimořádně již ve čtvrtek 10.12.2015.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 24. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 27. října 2015
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města
 Usnesení č. 24/244/2015
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o ukončení projektu meziobecní spolupráce na území ORP
Soběslav, který realizoval Svaz měst a obcí
ČR prostřednictvím města Soběslavi.

 Usnesení č. 24/245/2015

Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Vánočního jarmarku Rolničky“ v sobotu 12. 12. 2015 od 8.30 hod. do 12.00 hod. na
náměstí Republiky v Soběslavi.

Usnesení 25. schůze rady města soběslavi,
která se konala dne 10. listopadu 2015
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 25/250/2015

Rada města schvaluje ceny vodného a stočného
pro rok 2016 dle varianty č. 2 návrhu předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města Čevak, a. s., České Budějovice.
Ceny pro rok 2016:
3
vodné – 36,15 Kč/m + DPH,
3
stočné – 23,98 Kč/m + DPH.
Vodné + stočné celkem 60,13 Kč + DPH.

 Usnesení č. 25/251/2015

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o postupu
právních záležitostí ve věci „Společenské centrum Soběslavska“.

 Usnesení č. 25/252/2015

Rada města projednala žádost Základní organizace Českého svazu včelařů Soběslav
o souhlas s umístěním sídla organizace na adrese Městského úřadu v Soběslavi. Rada
města s umístěním sídla ZO ČSV Soběslav na
adrese MěÚ nesouhlasí.

 Usnesení č. 25/253/2015

Rada města stanovuje program 6. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 16.12.2015 od 18.00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, následujícím způsobem:
1. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2015
2. Návrh rozpočtu města na rok 2016
3. OZV č. 2/2015 o zákazu požívání alkoho-

ROZSVÍTÍME STROM
s Rádiem Blaník

 Usnesení č. 24/246/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a společností
PANATELA, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, na
realizaci akce „Malá vodní elektrárna Valcha“ SO 04 – MOST na části pozemku p. č.
3937 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města Soběslavi.
 Usnesení č. 24/247/2015
Rada města souhlasí s realizací projektu ZŠ
Komenského „Tvorba a úprava přírodních
zahrad u škol“ na pozemku ve vlastnictví
města p. č. 1297 v k. ú. Soběslav (školní zahrada) v souvislosti s podáním žádosti o grant
z programu Zelená oáza 2015 Nadace Partnerství.
 Usnesení č. 24/248/2015
Rada města souhlasí na návrh bytové komise
lických nápojů na veřejném prostranství
4. Majetkové převody
5. Různé

 Usnesení č. 25/254/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p. č. 1928/4 o výmě2
ře 302 m v k. ú. Soběslav Českému rybářskému svazu, z. s., MO Soběslav, za cenu
obvyklou dle znaleckého posudku.

 Usnesení č. 25/255/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Sweco
Hydroprojekt, a. s., odštěpný závod České
Budějovice, na vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby
akce „Chlebov, kanalizace a stabilizační nádrže“ za cenu 96 000 Kč + DPH.

 Usnesení č. 25/256/2015

a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o průběhu
valné hromady TJ Spartak Soběslav, která se
uskutečnila 3. 11. 2015 a na které byly přijaty
nové stanovy organizace.
b) Rada města pověřuje starostu města
Ing. Jindřicha Bláhu a místostarostu města
Mgr. Vladimíra Drachovského členstvím ve
výkonném výboru TJ Spartak Soběslav, z. s.

 Usnesení č. 25/257/2015

Rada města souhlasí se zapojením ZŠ Komenského, ZŠ E. Beneše, MŠ DUHA a MŠ Nerudova do projektu „Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání“ zajišťovaného MAS Lužnice, z. s.

prosinec 2015
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici
v Soběslavi do nájmu Lence Dědouchové a
s přenecháním městského bytu velikosti 1+0
v čp. 321 v Kadlecově ulici v Soběslavi do
nájmu Zuzaně Hoškové.

 Usnesení č. 24/249/2015

Rada města v návaznosti na nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje s účinností od 1. 11. 2015 plat řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli ZŠ E.
Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, ředitelce MŠ
DUHA Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ
Nerudova Bc. Evě Kuklové dle návrhu předloženého pracovnicí odboru organizačního a
správy majetku MěÚ Ing. Marií Lustovou.

 Usnesení č. 25/258/2015

a) Rada města na základě žádosti ředitele
KDMS Mgr. Petra Valeše souhlasí s vyřazením a následnou likvidací dlouhodobého
hmotného majetku – projektoru na 35 mm filmový pás Meopta MEO 5XB, rok výroby
1991, inv. č. 220, z majetku KDMS.
b) Rada města na základě žádosti ředitele
KDMS Mgr. Petra Valeše souhlasí s pořízením
6 ks dvoumístných kinokřesel – pohovek zn.
Agent 20 za cenu 10 917 Kč/ks vč. DPH do sálu
Společenského centra Soběslavska. Inventář
bude pořízen z provozních prostředků KDMS.

 Usnesení č. 25/259/2015

Rada města na základě žádosti ředitelky
Senior-domu Ing. Ziny Petráskové souhlasí:
a) s nákupem motodlahy kolenního a kyčelního kloubu Artromot K1 Standart z rezervního
fondu – darovacího účtu organizace za cenu
114 345 Kč vč. DPH,
b) s vyřazením 8 ks pečovatelských lůžek
PRIMA včetně matrací z evidence majetku
organizace a s jejich následným odprodejem.

 Usnesení č. 25/260/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7
ke smlouvě o umístění technického zařízení na
sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s
biometrickými údaji uzavřené dne 22. 5. 2006
mezi městem Soběslav a Státní tiskárnou cenin, s. p., Praha, na pokračování realizace Projektu CDBP (projekt cestovní doklady
s biometrickými prvky) do 31. 12. 2025.

Silvestrovský běh – 29. ročník
Startovní výstřel rozezní ulici Edwarda Beneše přesně o půlnoci ve středu 30.12.2015. Všichni

Město Soběslav a Rádio Blaník vás zvou
v úterý 1. 12. od 15 hodin na tradiční „Rozsvěcení vánočního stromu“ na náměstí Republiky. Těšit se opět můžete na zajímavé
hosty, kterými letos budou kouzelník Pavel
Kožíšek a zpěvák Pepa Vágner.

běžci s doprovodem se sejdou k zápisu a převzetí startovních čísel již před jedenáctou hodinou

Rádio BLANÍK si pro vás určitě připraví
řadu dárků a soutěží. Vstup na akci je zdarma. Předpokládaný konec v 17 hodin.

čerstvení a tradiční překvapení. Letošní běh bude rovněž přípravou na 30. ročník v příštím roce.

večerní na náměstí u sochy M. J. Husa. Tři mužské kategorie zůstávají stejné jako vloni, kategorie žen, dětí do 15 let a družstev vč. recesistů jsou již mnohaletou tradicí tohoto podniku stejně
jako bohaté odměny pro medailisty jednotlivých kategorií. Na všechny startující čeká v cíli obPřijďte se s námi proběhnout generální zkouškou.
Bližší informace na tel. 603 899 401 Petr Čáp
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Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že v době od 1.12.2015 do 19.2.2016 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 pí Klečatské, II. patro, č. dv. 305. Tiskopisy jsou rovněž k dispozici
na stránkách www.musobeslav.cz.
poř. č. účel půjčky
max. lhůta splatnosti
úrok
horní hranice půjčky
1.
půdní nástavba při vzniku1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na l byt
2.
půdní vestavba při vzniku 1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na 1 byt
3.
zateplení obvodového pláště
5 let
3%
do 80.000 Kč
domu staršího 10 let
4.
vybudování WC, koupelny nebo
4 roky
3%
do 50.000 Kč na l byt
sprch. koutu a jejich rekonstrukce
5.
zrušení septiku
3 roky
3%
do 20.000 Kč
6.
rekonstrukce stávajícího otopného
4 roky
3%
do 60.000 Kč
systému, přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly
7.
opravy střech domů nejméně
5 let
3%
do 80.000 Kč
v rozsahu výměny střešní krytiny
8.
výměna oken
5 let
3%
do 80.000 Kč
K žádosti je třeba přiložit:
· doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 3 měsíců)
· stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti stavby
· projektovou dokumentaci nebo přesný popis úprav, které nevyžadují stavební povolení
· čestné prohlášení žadatele
· čestné prohlášení ručitele

Pozor na falešné hasiče
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
(HZS JčK) upozorňuje, že se v poslední době
objevily případy, kdy osoby, představující se
jako hasiči či požární preventisté, obvolávají a
obcházejí domácnosti, zejména starších lidí,
s nabídkou dodání a montáže požárních hlásičů.
Tito lidé se snaží vyvolat dojem, že jsou příslušníky HZS JčK.
Použití hlásičů v domácnostech může být
velice přínosné, ale v tomto případě důrazně
upozorňujeme, že příslušníci HZS JčK neprovádějí prodej ani instalaci těchto zařízení.
Občané by se měli mít na pozoru před praktikami nepoctivců a důkladně zvážit, koho si pustí do bytu. Příslušníci HZS JčK se před vstupem
prokazují služebními průkazy s osobním evidenčním číslem.
Ing. Bohumír Ctibor, krizové řízení

Vánoční vytrubování
Soběslavský žesťový orchestr
na náměstí Republiky

25.12. od 14 hodin
Ohňostroj
na náměstí Republiky
1.1.2016 v 18 hod. (pozor změna!)

Seminář
ke „kotlíkovým dotacím“
Zveme občany města a okolních obcí na seminář
pořádaný pracovníky Krajského úřadu v Českých Budějovicích, který se uskuteční v pondělí
14. 12. 2015 od 16.00 hodin v Kulturním domě
města Soběslavi. Seminář je určen pro zájemce o
tzv. „kotlíkové dotace“. Dotace jsou určeny na
výměnu starých neekologických kotlů na tuhá
paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu,
uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelná čerpadla,
plynové kotle nebo solární systémy.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ

VZP pokračuje
v úřadovně na MěÚ
Dva dny v měsíci mohou klienti využívat
služeb mobilního pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny, které je otevřeno v prostorách
MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59, v zasedací místnosti, 2. patro, č. dv. 317.
Úřadovna nabízí v těchto prostorách obyvatelům města sběr všech dokumentů a také poradenskou činnost.
Klienti ji mohou navštívit vždy od 11:30 do
15:00 hodin pravidelně každé 1. a 3. úterý v měsíci. V první polovině roku 2016 bude tedy
otevřeno v následujících dnech: 05.01., 19.01.,
02.02., 16.02., 01.03., 15.03., 05.04., 19.04.,
03.05., 17.05., 07.06., 21.06.
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Odstávka výroby občanských
průkazů a cestovních dokladů
Upozorňujeme občany, že od 28. do 31. prosince roku 2015 nebude možné přijímat žádosti
o vydání nového občanského průkazu ani cestovního dokladu a stejně tak nebude možné vyhotovené doklady předávat. V tomto termínu
bude možné vydat pouze OP a CD blesk s omezenou dobou platnosti. Od pondělí 4. ledna 2016
budou systémy výroby dokladů opět v provozu.
Doporučujeme proto všem občanům vyřídit si
záležitosti týkající se občanských průkazů nebo
cestovních dokladů ve lhůtě před plánovanou
odstávkou.

Nezapomeňte na vozidla
uložená v „DEPOZITU“
Dnem 1. ledna 2016 zaniknou všechna vozidla, která byla dočasně vyřazena z provozu
(uložena v depozitu) v období před 30. 6. 2013 a
jejich majitelé do konce roku neoznámili příslušnému registru vozidel účel využití a adresu
místa, kde se vyřazené vozidlo nachází.
Doporučujeme majitelům vozidel, kterých
se tato povinnost týká, aby přišli včas a neodkládali tento úkon na poslední dny roku. V případě,
že nebude splněna oznamovací povinnost, vozidlo ze zákona zanikne a nepůjde znovu vrátit
do provozu.
Oznámení, že vozidlo existuje, kde se nachází a jaký plní účel využití by měli také potvrdit
majitelé vozidel, kteří mají značku uloženou
v depozitu po 1. červenci 2013. Za nesplnění
této povinnosti může hrozit pokuta až do výše
50 000,- Kč.
Za zápis adresy místa, kde je vozidlo umístěno a účelu využití vyřazeného vozidla se dle Sazebníku správních poplatků platí 50,-Kč.
Bližší informace podá:
Jasmína Červenková – telefon č. 381 508 183,
Věra Doležalová, telefon č. 381 508 185.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.

tel. 777 794 871

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 2.12. a 16.12. od 13 do 17 h

tel. 602 496 375
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Z bohaté nabídky adventních a vánoèních akcí
1.12.

Rozsvícení vánočního stromu s Rádiem Blaník na náměstí Republiky od 15 h

2.12.

Přednáška „Izrael – svatá země v obležení“ v Rožmberském domě od 17 h

4.12.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA žáků Střední školy řemeslné, Wilsonova ul. od 8 do 15 h

5.12.

Benefiční koncert v kostele sv. Mikuláše v Nedvědicích od 16 h

6.12.

Výstava CHOVATELŮ od 7 h do 11 h

8.12.

NOVITA a Vánoce, Senior dům, začátek v 18 h

9.12.

Česko zpívá koledy se sborem Anonym Voice na náměstí Republiky od 18 h

10.12.

NAPŘÍČ INDIÍ 2 – vyprávění MUDr. Michaely Klos, městská knihovna od 17 h

11.12.

Zvonkový průvod pro děti, rodiče i širokou veřejnost se zvony, zvonky,
zvonečky, světýlky od DDM na náměstí Republiky ke stromečku od 16 h

12.12.

Adventní koncert HAMAVE v kostele sv. Jana Nepomuckého v Janově od 16 h

12.12.

Vánoční jarmark Rolničky na náměstí Republiky 8.30 h - 12 h

12.12.

Vánoční turnaj v kuželkách pro děti i dospělé, TJ Spartak Soběslav, začátek v 9 h

12.12.

Tvořivá dílna pro děti „Vyrábíme vánoční dekorace“ v DDM od 9 h

14.12.

Večer s J. J. Rybou a nejen s ním – koncert ZUŠ a Anonym Voice v KDMS od 19 h

14.12.

Seminář ke „kotlíkovým dotacím“ v kulturním domě od 16 h

16.12.

Děti dětem aneb koledy v různých úpravách,
koncert ZUŠ v městské knihovně od 17.30 h

16.12.

Jihočeské vánoce a betlémy – přednáška Mgr. Alexandry Zvonařové
v Rožmberském domě od 17 h

17.12

Adventní koncert ZUŠ v Českobratrském evangelickém kostele od 18 h

17.12.

Červená Karkulka – loutková scéna KDMS, začátek v 17 h

19.12.

NOVITA a Vánoce v Českobratrském evangelickém kostele od 19 h

20.12.

Adventní exhibice Krasobuslařského klubu Soběslav – zimní stadion od 17 h

21.12

Adventní koncert ZUŠ v Českobratrském evangelickém kostele od 17 h

22.12.

DOMA NA VÁNOCE – recitál Ivo Kratochvíla za doprovodu Martiny Pechové,
v Českobratrském evangelickém kostele od 18 h

23.12.

Živý Betlém – tradiční putování za betlémskou hvězdou – park u Hlásky od 16.30 h

25.12.

Vánoční vytrubování – Soběslavský žesťový orchestr na náměstí Republiky od 14 h

27.12.

Vánoční zpívání - Anonym Voice v Českobratrském evangelickém kostele od 17 h

30.12.

Silvestrovský běh ulicemi města – start o půlnoci na náměstí Republiky

1.1.2016

Ohňostroj na náměstí Republiky v 18 h (pozor změna!)

Příprava na zimu na Správě města Soběslavi, s.r.o.
Správa města Soběslavi, s.r.o. připravuje
svou techniku a personál na to, aby od poloviny
listopadu byla připravena zajišťovat práce související s příchodem zimy. Na zásobě máme 16 t
soli jako v předcházejících letech, inertního posypového materiálu je zatím navezeno 30 t, což
je objem, který se vejde do skladovacích prostor, a podle vývoje zimy budeme zásoby průběžně doplňovat. V sezoně 2014-2015 jsme
spotřebovali 35 t, ale zima byla poměrně mírná.
Techniku tvoří dva traktory s radlicí, jeden malotraktor s čelním zametáním a sypačem, dvě
multikáry s čelní radlicí a sypačem, traktor Europard s nakladačem na případné nakládání a
odklízení sněhu a jednoosý zametací stroj BCS.
Samozřejmě se neobejde zažehnávání následků
zimy bez takzvaných pěšáků s košťaty a hrably,
kterých máme devět. Kromě stálých zaměstnanců máme tři pracovníky na dohodu o provedení
práce a pět pracovníků přes Úřad práce. V případě nutné potřeby hodláme využít i bývalé pracovníky z Úřadu práce, kteří u nás pracovali

v předchozím období a pana Záhoru, který disponuje traktorem s radlicí a nakladačem.
V současné době provádíme ještě poslední
seče trávy souběžně se sběrem listí, opravu cest
na hřbitově a odklízení listí z veřejných prostranství. Připravujeme vánoční strom, který po
dlouhé době nebude darem soběslavských občanů, ale je to smrk pichlavý z městských lesů
od pana Matouše.
Na závěr děkujeme občanům za snahu pomoct při odklízení sněhu navzdory chodníkovému zákonu, ale i za to, že nebudou ve svozových
dnech nechávat popelnice na prostředku chodníku, což nám velice ztěžuje práci při čistění komunikací technikou.
Správa města Soběslavi, s.r.o. děkuje všem
občanům Soběslavi za celoroční spolupráci,
přeje příjemné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví, osobních i pracovních úspěchů a budeme se těšit opět na úzkou spolupráci v roce
2016.
Správa města Soběslavi, s.r.o.
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Nové průkazy OZP
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných
průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP)
a průkazů mimořádných výhod možnost zajistit
si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že
tak neučiní, nebudou moci po 1.1.2016 využívat
žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz.
Tento typ průkazu je odolný proti poškození a
chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady
jsou platné už jen do 31.12.2015. Úřad práce ČR
(ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká
přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí,
kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty,
aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli
se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci
roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá
formátu podobizny určené na občanský průkaz
(rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních musí držitel průkazu
také prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1.1.2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii
a podepsali příslušný formulář, který dostanou
na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával
podle legislativy účinné do 31.12.2013, musí
před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může
ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí kontaktního pracoviště ÚP

Upozornění předplatitelům
Redakce Hlásky děkuje svým čtenářům za
přízeň, kterou jí věnovali po celý tento rok, a
zároveň nabízí všem zájemcům předplatné
na rok 2016. Složenky obdrží všichni letošní
předplatitelé s prosincovým číslem. Žádáme
jejich uhrazení do 10. 12. 2015. Případní
noví zájemci se mohou přihlásit v redakci.

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly:
· T. Keleová: Co to bude?
· Z. Svěrák: Filmové příběhy
· M. Váňová: Herečka
· M. Viewegh: Biomanžel
· J. Nesbo: Půlnoční slunce
· J. Nesbo: Syn
· J. Moyesová: Dívka, již jsi tu zanechal
· J. Hájíček: Zloději zelených koní
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Je možné ještě dnes říct něco podstatného
k Vánocům? Snad ano. Půjdeme-li k podstatě
vánočních svátků, odstraníme-li všechnu povrchnost, může k nám znovu, ve své ryzosti,
promluvit původní smysl Vánoc.
Křesťanské Vánoce v sobě nesou hluboké
poselství o životě. Křesťané věří, že v Ježíši
Kristu vstoupila do samotného jádra lidství

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Boží láska. Bůh se totiž stal člověkem. Samozřejmě byl s člověkem a v člověku i předtím.
Zrozením Ježíše Krista se však zcela vydal člověku. V této vydanosti Boha do rukou člověka
spatřujeme „skandálnost“ Vánoc. Nejprve se
vydal do láskyplné náruče Panny Marie, aby se
nakonec zcela na kříži, nástroji své smrti, vydal
i do lidské nenávisti a zloby. V malém narozeném Ježíši se Bůh stal zranitelným, bezmocným, aby uzdravoval naši lidskou pýchu a
posedlost mocí. Stal se blízký člověku, aby už
nikdo nemusel prožívat osamělost.
V osobě Ježíše Krista se objasňuje tajemství
lidského života. U něho můžeme nacházet odpověď na ty nejpalčivější otázky své lidské existence. Člověk Ježíš dává našemu lidství směr a
náplň. Slavit Vánoce tak ve své podstatě znamená uchopit svůj život. Ptát se sám sebe proč a
pro co žiji, jakým směrem se ubírá můj život.
Zdá se, že život bez víry v darujícího se Boha
postrádá svůj skutečný smysl.
Přeji nám, abychom objevovali sami sebe,
svou podstatu lidství a smysl své existence. Ježíš Kristus, narozený o Vánocích, je tou Cestou,
která se daruje každému člověku jako odpověď
na jeho lidské tázání.
P. Jan Hamberger
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Rorátní mše svaté v kostele
sv. Víta v Soběslavi
· sobota

5.12.2015 - 6,45 hod.
12.12.2015 - 6,45 hod.
19.12.2015 - 6,45 hod.
· středa 23.12.2015 - 6,45 hod.

TTT

Vánoční bohoslužby
v Soběslavi
čtvrtek 24.12.2015 Štědrý den
· Senior-dům - ekumenická bohoslužba -

14,00 hod.
· kostel sv. Petra a Pavla - mše sv. pro rodi-

ny s dětmi - 16,00 hod.
· kostel sv. Petra a Pavla - „Půlnoční“ s do-

provodem chrámového sboru - 22,00 hod.
pátek 25.12.2015 Boží Hod vánoční
· kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.

sobota 26.12.2015 Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
· kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.

pátek 1.1.2016 Nový rok
· kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.

Tak zase po roce budou Vánoce. A to je dobře. I když je někteří zase budeme prožívat se
stresem, i když někteří zase naletí reklamám a
budou hlavně nakupovat, i když někteří se nechají obelhat a budou si brát další půjčky. Stejně
je dobře, že Vánoce budou. Prostě se jen musíme stále a stále učit Vánoce oslavit. Skutečně
oslavit. K tomu ale patří také vědět, co a proč
vlastně slavíme.
A v těchto dnech to potřebujeme vědět o dost
víc. Několik set kilometrů od nás se dějí teroristické útoky, několik tisíc kilometrů od nás se
válčí. V těsné blízkosti od nás proudí každý den
do Evropy tisíce a tisíce lidí hledající pokoj a
mír. A my si budeme přát šťastné a veselé Vánoce, pokoj lidem dobré vůle. Jak to jde dohromady? Vlastně to jde dohromady hrozně moc.
O tom totiž ty opravdové Vánoce jsou. O tom,
že Bůh nabízí lidem pokoj a mír uprostřed nepokoje a války. Tedy přesně tak vypadaly ty první
Vánoce. Ty, podle kterých počítáme ty letošní,
dvoutisící patnácté. Je to zvláštní, že si Bůh pro
narození svého syna nevybral nějaké klidnější
místo a klidnější čas a klidnější politickou situaci. Vlastně si vybral tu celkem nejhorší. Palestinu na přelomu letopočtu. Také je zvláštní, že si
nevybral trochu lépe situovanou rodinu, slušnou, s nějakým sídlem nebo alespoň domečkem
někde daleko od problémů. Místo toho si vybral
rodinu neuspořádanou, mladou svobodnou matku rodící své Boží miminko v chlévě.
Bůh neuzavřel svůj pokoj do bubliny a neobehnal ji ostnatým drátem. Protože jeho pokoj
měl být pro všechny lidi. Právě v těch našich
problémech, nepokojích a strachu. Lékaře ne-

potřebují zdraví ale nemocní. Je moc dobře, že
budou Vánoce. Další možnost uvědomit si, že
proti strachu není jiná zbraň než důvěra. Důvěřovat, že svět se netočí podle nenávisti a zbraní.
Ale podle toho, který tento svět začal. Že mnohem větší sílu a důležitost má pomoc potřebným
a milosrdenství. Přesně s tímhle šel Bůh do tohoto světa. O tom jsou Vánoce.
Slavit Vánoce s nezájmem nebo dokonce nenávistí vůči těm ostatním, to asi nejde. To by
byla velká škoda. Přeji Vám, aby proti všem
strachům a obavám ve Vás zvítězila důvěra, že
láska je nad všechna kouzla. Že pomoci, obdarovat, být milosrdný je silnější, než nestarat se
nebo nenávidět.
Richard Dračka, evangelický farář v Soběslavi

TTT

Otevření kostela sv. Petra a Pavla
mimo bohoslužby:
· Pátek 25.12.2015 14,00 – 17,00
· Sobota 26.12.2015 14,00 – 17,00

TTT

Vánoční bohoslužby v okolních
kostelích spravovaných
ze Soběslavi
24. 12. 2015
· Skalice
· Budislav
· Choustník

20.00
20.00
21.30

25. 12. 2015
·
·
·
·
·

Nedvědice
Dírná
Janov
Choustník
Budislav

·
·
·
·
·

Dírná
Janov
Skalice
Tučapy
Choustník

8.00
8.00
9.30
11.00
11.00

26. 12. 2015
8.00
8.00
9.30
11.00
11.00

Tříkrálová sbírka
v Soběslavi

proběhne 9. 1. 2016
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Slavnostní akt v místě bývalé synagogy
U domu v Jirsíkově ulici č. 31 proběhla v neděli 15. listopadu 2015 odpoledne vzpomínková
akce spojená s odhalením pamětní desky na průčelí domu. Realizaci zajistilo rodopisné sdružení Toledot ve spolupráci s vedením
soběslavského gymnázia a městského úřadu.
V úvodním slovu přiblížil ředitel sdružení
Toledot Julius Müller přítomným to, co této

události předcházelo, a zdůraznil důležitost
svitku Tóry, tzv. Pěti knih Mojžíšových, v náboženském životě židovské komunity. Jeden
z těchto svitků, které byly při bohoslužbách používány právě v soběslavské synagoze, je v současnosti uložen v kongregaci Beth Shalom
v americkem městě Needham, ve státě Massachusetts.
Poté členové pěveckého sboru Anonym Voice zazpívali pod vedením sbormistryně Ireny
Molíkové prvou ze tří židovských písní. Sled
dalších proslovů zahájil starosta města Ing. Jindřich Bláha a s úctou se vyjádřil o podílu členů
místní židovské obce na předválečném životě
města. S politováním zmínil osud těchto soběslavských občanů a vyjádřil přání a naději, že se
takové tragické události nebudou více opakovat
a že nebude třeba odhalovat další pamětní desky
pro příští oběti genocidy či teroru.
Slova se pak ujali členové profesorského
sboru místního gymnázia. Nejprve to byl ředitel
Mgr. Petr Lintner, který se dlouhodobě věnuje
studiu dějin města a pro výpravnou publikaci
zpracoval též rozsáhlou kapitolu o místní židovské komunitě. Na příkladech přiblížil život některých jednotlivců, ať už to byla činnost
v zastupitelstvu či spolkové činnosti nebo jejich
role v hospodářském rozvoji města. Profesor
Mgr. Radim Jindra pak seznámil přítomné s mimořádně zajímavým projektem Zmizelí sousedé, na kterém pracoval se svými studenty. Ti, ač
již nejsou studenty gymnázia, ostatně byli snad

Staronový erb pánů z Rožmberka
Kostel sv. Petra a Pavla patří k hlavním dominantám soběslavského náměstí. V roce 2013 byla
zahájena obnova této gotické památky. Nejprve
byl opraven štít na západní straně kostela. V následujícím roce se podařilo opravit zbytek fasády na
této straně kostela. Byly restaurovány kamenné
části – nárožní kvádry, opěráky, okenní kružby.
V průběhu prací byla u těchto kružeb objevena původní tmavě červená polychromie.
Po konzultaci s památkářem PhDr. R. Lavičkou PhD. se finální podoba okenních kružeb provedla v této původní gotické podobě.
V letošním roce byla během letních měsíců částečně opravena fasáda
jižní strany kostela, spolu s vitrážemi a kamennými částmi. Již před
opravou této části bylo
patrné, že v horní partii,
téměř pod okapem, se
v omítce nachází nepříliš znatelný reliéf ve
tvaru erbu. Jeho plocha
byla hladká, ve stejné
Podkresba
barvě jako zbytek fasárekonstrukce
rožmberské růže
dy. Restaurátorský prů-

zkum jednoznačně
potvrdil nález rožmberského erbu,
zřejmě z doby stavby kostela. Původně
erb vystupoval nad
omítku. Po odstranění druhotných náFinální podoba
těrů a zafixování
rekonstrukce
rožmberské růže
staré gotické omítky
se provedla rekonstrukce dle dochovaných rytých
linií erbu. Finální podoba rekonstruované rožmberské růže vystupuje na bílém pozadí s červenými
okvětními lístky a se středovým žlutým semeníkem.
Nejen kostel sv. Petra a Pavla, ale celé město
tak po mnoha letech získaly, byť drobný, přesto
zajímavý a důležitý umělecko-historický doklad rožmberského panství v Soběslavi.
Obnova kostela je prováděna z finančních
prostředků Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace a Městských památkových rezervací a městských památkových zón,
z rozpočtu Města Soběslav a Římskokatolické
farnosti Soběslav.
P. Jan Hamberger

všichni nedělnímu obřadu přítomni. O výsledky
projektu je stále velký zájem; část je například
uložena v památníku Yad Vashem v Izraeli.
Pěvecký sbor vzápětí nádherně orámoval celou událost dvěma dalšími hebrejskými písněmi, zazpívanými působivě a s velkým citem.
Pamětní desku odhalil potomek jediné soběslavské rodiny, jejíž členové přežili šoa (holokaust). Kantor židovské obce v Liberci Michal
Foršt pak po krátkém úvodu přednesl modlitbu
za mrtvé El male rachamim.
Celá událost se nesla v důstojném a slavnostním duchu. Po svém formálním zakončení přešla přirozeně do dlouhotrvající debaty účastníků
včetně několika pamětnic, které vzpomněly na
své židovské přátele z dětství.
JM

Šťastné a veselé
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Odhalení pamětní desky
spisovatele Miroslava Krejči
V sobotu 7. listopadu 2015 se u horní studánky vedle kapličky na Svákově uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky spisovatele
Miroslava Krejči, který psal o Soběslavi a hodném strašidlu Doudlu v lese Svákov. Slavnostní
odhalení pamětní desky provedla dcera pana Miroslava Krejči paní Renata Jelenová a starosta
města Ing. Jindřich Bláha (viz foto). Pamětní
desku nechala vyrobit paní Jelenová, kámen osadili a instalaci desky provedli pracovníci Správy
města Soběslavi. V jarních měsících příštího
roku bude obnovena tradice pochodu s kulturním programem, především pro děti, za strašidlem Doudlem na Svákov k této pamětní desce.
Pochod bude organizován Kulturním domem
města Soběslavi a informace o jeho konání bude
zveřejněna obvyklým způsobem.
-red-

Dobrý člověk ještě žije
Chvíli po návratu z velkého nákupu ve mně hrklo. Jedna taška chybí. Měl jsem v ní brýle na čtení
a kabelku s doklady. Byl tam i větší obnos peněz, ale především občanský průkaz, řidičský průkaz,
platební karta, zdravotní průkaz pojištěnce, IN karta na vlak, doklady k autu a další. Horko mě polilo
při pomyšlení, jaké martyrium budu muset podstoupit při získávání všech těchto dokladů zpět.
Rychle do auta a uháním z Rybovy Lhoty do Soběslavi a před obchodem Tesco hledám mezi odstavenými nákupními vozíky, vyptávám se u pokladen, u bezpečnostní služby. Nikdo nic neví, nikdo
nic neviděl. Naděje se pomalu vytrácí, když se ozve mobilní telefon. Příjemný ženský hlas se ptá,
jestli jsem něco neztratil. “Tak to už nehledejte, je to u nás na policii.”
Radostná úleva a pocit vděčnosti jsou tak silné, že se chci o ně podělit se všemi čtenáři Hlásky.
Tisíceré díky poctivé nálezkyni, paní Ivetě Vávrů z Jižné u Kardašovy Řečice, která tašku našla před
obchodem Tesco a doklady i peníze odevzdala na policii. Děkuji také paní Daně Metelcové z Městské policie v Soběslavi. Jelikož mám zapsané trvalé bydliště v Praze, mohla se jednoduše zhostit
svých povinností odesláním nálezu do Prahy. Paní Metelcová však trpělivě vypátrala i nenápadné
vodítko k telefonnímu spojení a nález mi oznámila.
Velmi rád bych poděkoval těmto dvěma ženám za jejich skutek. Jejich jednání bylo jako pohlazení po duši v dnešní uspěchané době. Díky nim mohu vánoční svátky a Nový rok prožívat v klidu.
Do nového roku 2016 proto přeji nám všem, aby takoví dobří lidé mezi námi stále žili.
dr. Antonín Bukva, Rybova Lhota
Tolik jsi milovala život
a s námi jsi chtěla žít,
ale osud byl tak krutý
a nenechal Tě žít.
Dne 19.12. uplynou
3 roky, kdy nás nečekaně
opustila maminka,
manželka a babička paní Helena Lacinová.
Vzpomínají manžel Karel, děti Šárka a Karel s rodinami.

Dne 7. 12. 2015 uplyne
10 let od náhlého úmrtí
mojí maminky paní
Marie Streitové.
Stále nám velmi schází.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Helena s rodinou

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 11. 12. 2015 uplyne rok, co nás navždy
opustila po dlouhé těžké nemoci naše drahá
maminka, sestra, babička a prababička paní
ANTONIE MOTTLOVÁ Z TUČAP.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera
Zdeňka s manželem Jiřím, syn Václav, sestra Jůlie a vnuci Jiří a Miroslav s rodinami.

Dne 1. prosince vzpomeneme smutné 15. výročí, co
nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička
paní Božena Novotná
z Hrušovy Lhoty.
S láskou a vděčností stále vzpomínají
rodiny Novotných a Kujalovi.

PODĚKOVÁNÍ
Rodinu považuji za velice důležitou součást každého lidského života, a proto jsem
vděčná svým rodičům za vše, co pro mne
celý život dělali. Chtěla bych touto cestou za
vše poděkovat naší milé mamince, Marii Šetkové, od které jsme celý život dostávali lásku, neutuchající péči a starostlivost. Se
starostí o nemocného manžela jí v těžkých
chvílích pomáhala sestra Jiřina Mrázková,
ke které směřuje moje druhé velké poděkování a obdiv za to, že je vždy nezištně
připravena podat komukoli z nás pomocnou
ruku.
Obě naše milované dámy slaví v prosinci
kulaté výročí, dohromady krásných 150 let.
Za celou naši rodinu jim přeji především
pevné zdraví, aby se i nadále mohly radovat
ze života. Ať Vás netrápí žádné starosti a ať
Vás provází co nejvíce štěstí.
Za celou rodinu Irena Molíková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození:
Nikol Veselá
Adéla Zahrádková
Veronika Kalinová
Tereza Čechová
Bára Straková
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Josef Koranda
František Koranda
Jan Bouška

Dne 25. 12. 2015
uplyne již 9 let, kdy nás
náhle opustila pani Marie
Mixová ze Soběslavi.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte ji tichou
vzpomínku.
Stále vzpomíná dcera Marie s vnoučaty.
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NOVITA děkuje
Vážení přátelé a příznivci pěveckého sboru
NOVITA, v letošním roce jsme zažili spoustu
radostí, jak při letních koncertech, kdy jste nám
– ostatně jako vždy – vytvořili nádhernou atmosféru, tak nyní na podzim. Děkujeme.
Dne 16. října jsme uspořádali 1. ročník Podzimního festivalu pěveckých sborů a byli jsme
velmi napjatí, jak tato akce po velkých přípravách a ,,všelikém přemýšlování“ dopadne.
A jak dopadla, posuďte sami z několika citací.
,,Moc děkujeme za krásnou vzpomínku na
zpívání v Soběslavi. Byla to moc pěkná akce a
máte na ní největší zásluhu – určitě to není úplně
jednoduché dát tolik sborů dohromady. Jsme
moc rádi, že jsme mohli být součástí.“ pěvecký
sbor Záboj Pelhřimov.
,,Páteční akce byla super nápad. Měli jste to
profesionálně zorganizované, moc jsem si to
užila a doufám, že to nebylo naposled. Díky!!!“
Katka K.
,,Děkujeme, stále jsme plni zážitků, setkání
se nám velmi líbilo.“ Pěvecký sbor Nokturno,
Sezimovo Ústí.
,,Za členy Anonym Voice také děkujeme za
pozvání, za dobrou, klidnou organizaci, pohoštění a příjemný večer. Bylo to fajn.“ I. Molíková, Anonym Voice.

Za sebe mohu přiznat, že se mi moc líbil
zdvižený palec ředitele KDMS Petra Valeše
v supermarketu.
Přivítali jsme i připomínky, které nám jistě
velmi pomohou při organizaci příštího setkání.
Naše poděkování patří i celému týmu pracovníků KDMS, kteří měli velkou zásluhu na
plynulém chodu koncertu, Městu Soběslav, firmám Fontea,a.s., a Chio Bohemia Chips, s.r.o.
Takže se všichni těšíme na 2. ročník a srdečně
Vás zveme v pátek 14. října 2016.

NOVITA a Vánoce
Stromeček, dárky, kapr – symboly českých Vánoc. K nim se řadí i jmelí.
Objetí pod větvičkami jmelí předznamenává
štěstí, lásku a klid v následujícím roce.
Jmelí je miláčkem nesmrtelných a vládcem celé
rostlinné říše. Zelenavá a nazlátlá ratolest jmelí
představuje zelenou a zlatou naději. Je znakem
zachování dávných vědomostí, poznatků, moudrosti a stálého hledání světla, všeho jasného, co
přechází z věků do věků a překonává sílu meče
(zla, tmy).
Doufáme, že si vyberete z bohaté nabídky
vánočních pořadů právě naše ,,pohlazení po
duši.“
· úterý 8. prosince v 18 h - Senior dům

prosinec 2015

· sobota 19. prosince v 16 h - kostel Navštívení

Panny Marie Choustník

· sobota 19. prosince v 19 h - Českobratrský

evangelický kostel Soběslav

Rozloučím se slovy naší závěrečné písně Petra
Töröka a Věry Hanzalové:
,,Šťastné a veselé přejeme vám,
nechť vánoční zvony znějí rok celý.
Ve vašich srdcích ať pohoda, láska,
štěstí a zdraví, to darujem jmelím“.
Eva Králová, sbormistryně

ADVENT 2015
V SOBĚSLAVSKÉ ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLE
Nad Betlémem vyšla hvězda, to jest věc
neobyčejná. Co se děje? Kam to všichni
pospíchají? Poklonit se novému Králi!
Syn Boží se narodil, radost všem tak učinil.
I my k němu pospíchejme, s radostí mu
zazpívejme. U stromečku, v chrámu božím,
tam se všichni sejděme.
Žáci a učitelé soběslavské ZUŠ zvou
všechny dobré lidi na své koncerty.
Ty se uskuteční:
· 14.12. Večer s J. J. Rybou a nejen s ním –
KD Národ – 19.00 hod
· 16.12. Děti dětem aneb koledy v různých

úpravách – Knihovna – 17.30 hod

· 17.12. Adventní koncert - Kostel ČCE –

18.00 hod

· 19.12. J. J. Ryba - Hej, mistře – Divadlo I.

Olbrachta v Táboře – koncert konaný ve
spolupráci sboru Melodico ZUŠ, Anonym
Voice a chrámového sboru za doprovodu
táborského komorního orchestru Bolech 19.00 hod

· 21.12. Adventní koncert - Kostel ČCE -

17.00 hod

· 11.1.2016 Koncert tříkrálový – Kostel sv.

Víta - 18.00 hod
Vstupné koncertů bude dobrovolné a bude
věnováno na dobročinné účely.

prosinec 2015

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – prosinec 2015
Pravidelné akce:
· Úterý

DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci) ........................................................16.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .....................................18.00
ARGENTINSKÉ TANGO ...............................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“............................................20.00

· Středa

SENIOR KLUB.................................................................................................13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ........................................................15.30

· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866) ..............................................18.00
· Pátek

SOBĚSLAVSKÁ CHASA................................................................................18.00

Další program:
· Úterý

1. 12. Agentura POHODA, pořad pro ZŠ, velký sál...........................8.15 a 10.15

· Čtvrtek

3. 12. ASTRÁL................................................................................................17.00

· Sobota

5. 12. VĚNEČEK TANEČNÍCH KURZŮ, velký sál...................................18.00

· Úterý

8. 12. VÁNOCE S JIŽANY, koncert dechové kapely Jižani, velký sál.........19.00

· Čtvrtek 10. 12. Zadáno – MŠ DUHA, velký sál............................................................17.00
· Pondělí 14. 12. ZUŠ Soběslav a Anonym Voice, „KONCERT s J. J. Rybou a nejen s ním“,

velký sál .................................................................................................19.00
· Úterý

15. 12. SPIRITUÁL KVINTET – VÁNOČNÍ KONCERT, velký sál..........19.00

· Středa

16. 12. ZASTUPITELSTVO, malý sál ............................................................18.00

· Pátek

18. 12. Zadáno – MOTOR JIKOV, velký sál .................................................15.00
Zadáno – GOLIAT, u krbu ..................................................................18.00

· Sobota

19. 12. Zadáno – OVB Allfinanz, a.s., malý sál ..............................................18.00

· Neděle 20. 12. Agentura Harlekýn, V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU ....19.30

divadelní představení, velký sál
· Pondělí 21. 12. Zadáno – firma SPILKA A ŘÍHA, malý sál ........................................9.00
· Pátek

25. 12. EXTRACT – BADYS, zábava, velký sál .............................................21.00

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

Poděkování
Děkujeme vám všem, milí hosté a diváci,
kteří jste nás letos navštívili!
Děkujeme vám, že jste nám zůstali věrní!
Přejeme vám krásné Vánoce a do nového
roku pohodu a hodně zdraví!
Těšíme se na vás v letošním roce 2016!
Děkujeme všem firmám za podporu KDMS
v roce 2015 a těšíme se na další spolupráci.
Pracovníci KDMS
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Pozvánka do KD Soběslav
· Neděle 20.12. v 19.30 hod.

Agentura Harlekýn, Praha - Jean Barbier
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,
TATÍNKU
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že
překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži.
Osoby a obsazení:
Petr Nárožný, Jana Malá nebo Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová
nebo Miroslava Pleštilová, Barbora Šťastná
Petrová nebo Malvína Pachlová, František
Skopal nebo Martin Sochor, Jan Šťastný
nebo Jan Čenský.
Darujte k Vánocům kulturní zážitek!

· Středa 13. ledna v 19.00 hod.

KOMICI s.r.o. aneb TI NEJLEPŠÍ
Z POŘADU NA STOJÁKA
Miloš Knor & Tomáš Matonoha & Lukáš
Pavlásek, zábavný pořad - velký sál
Vstupné 250 Kč, na místě 270 Kč
· Středa 20. ledna v 19.00 hod.
PiňaKoláda – KONCERT
Oblíbená dámská dvojka z TV Šlágr!
Vstupné 150 Kč
Předplatné Jaro 2016
ÚNOR
· Pantheon Production - Francis Weber
CHLAP NA ZABITÍ
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha.
Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Jaroslav Šmíd, Betka Stanková, Michal Slaný a
Milan Šimáček
BŘEZEN
· Divadlo v Rytířské - Francis Weber
KONDOMEDIE
Jak snadno lze změnit pohled na druhého člověka a jak rychle se šíří a nabalují „zaručené“
informace.
Hrají: Jaromír Nosek, Jan Vlasák, Miroslav
Etzler, Máša Málková, Petr Motloch a Martin Kraus
DUBEN
· Divadlo Palace - Patrick Haudecoeur
S NEBO BEZ?
Skupina herců zkouší divadelní frašku. Je pár
dní před premiérou a nic není hotové…
Hrají: Vanda Hybnerová, Jakub Žáček, Vojtěch Záveský, Richard Trsťan, Lucia Kašiarová a Tomáš Grúz
Změna programu vyhrazena!
Začátky představení vždy v 19.30 hodin!
Cena předplatného 820 Kč
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Ivo Kratochvíl & Martina Pechová Vás zvou na recitál
Doma na Vánoce, který se uskuteční
22. prosince v 18 hodin v Evangelickém kostele v Soběslavi.

Informace z DDM – prosinec 2015
· Zvonkový průvod

V pátek 11. prosince zveme všechny děti a rodiče na další ročník Zvonkového průvodu. Připravte
si zvonky a zvonečky, kterými budete v průvodu
zvonit.
Sejdeme se v 16.00 hodin v Domě dětí a mládeže v Soběslavi, kde budou moci děti napsat svá přání pro Ježíška, zakoupit si zvonky, svíčky a
další drobnosti. Poté se vydáme v průvodu na náměstí ke stromečku,
kde nás přivítá anděl a děti budou moci odevzdat svá přání pro Ježíška.
Společně si zazpíváme koledy, děti dostanou malý dárek a na závěr vypustíme balonky s přáníčky pro Ježíška.
· V sobotu 12. prosince se koná v DDM od 9.00 hodin Tvořivá dílna

pro děti – „Vyrábíme vánoční dekorace“.
Cena: (materiál) 40 Kč, členové zájmových kroužků DDM 30 Kč.

Všem dětem i rodičům
přejeme krásné
a pohodové prožití
vánočních svátků.

Kolektiv pracovníků DDM

Pozvánka do Veselí nad Lužnicí
 1.12. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
HÁZEJÍ DÁVAJÍ PERLY SWINGU, KD od 19 h
 6.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, KD od 15.30 h
 10.12. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ, KD od 18 h
 14. – 16.12.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA, KD denně od 8 do 18 h
 22.12. HLAS ŽIVOTA - Taneční skupina CODA, KD od 19 h

Účastníci Človíčkiády dne 14.11.2015

 23.12. ZVONKOVÝ PRŮVOD s bohatým programem,
sraz v 16 h před KD. V programu uslyšíte adventní
a vánoční písně v podání žesťového septetu ŽESTĚ DVĚSTĚ,
členy dětského hudebního kroužku při 1. základní škole,
Veselské bojovníky, domů si můžete odnést Betlémské světlo.
Po kulturním programu se průvod vydá k vánočnímu stromu
na náměstí T. G. Masaryka.

prosinec 2015
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVY
· „Šikovné ruce našich tetiček, sokolek, dobrovolnic“ – výstava ručních

prací, kterou uspořádala Obec Baráčníků „Vitoraz“ Soběslav ve spolupráci s TJ Sokol a dobrovolnicemi.
· „Spojenecká letadla ve 2. světové válce“ – výstavku 25 plastikových

modelů letadel v měřítku 1:72 připravili pro návštěvníky knihovny autoři modelů Miroslav Smitka st. a Miroslav Smitka ml.
· NAPŘÍČ INDIÍ 2

Pokračování poutavého vyprávění MUDr. Michaely Klos o cestě od
západního břehu řeky Gangy do Varanásí - nejstaršího hinduistického
města Boha Šivy, až k posvátné hoře Arunacha, považované za vtělení
Boha Šivy. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a poslechnout si spoustu dalších zajímavostí o Indii.
Čtvrtek 10. prosince od 17.00 hod.

PROSINCOVÝ PROVOZ
Sobotní provoz bude v knihovně zajištěn 5. prosince od 9 do 12 hodin.

Výstavu cirkusových loutek souboru Karromato zahájila ukázkou svého divadelního umění Pavla Srncová, na saxofon ji doprovodil Adam Růžička.

Poslední výpůjční den v letošním roce bude pátek 18. prosince.
Knihovna se v novém roce opět otevře v úterý 5. ledna 2016.
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 listopadu jsme si nad starými fotografiemi připomněli činnost hanáckého souboru. Děkujeme pánům J. Pražmovi a V. Richterovi za přípravu
akce a všem, kteří zapůjčili své fotografie. Moc si toho vážíme!

Toulavá maringotka ze Soběslavi
Karromato znamená ve Španělštině maringotka. Stejně se jmenuje také mezinárodní loutkový soubor, který už dlouhá léta sídlí
v Soběslavi. Soubor založili v roce 1997 tři lidé –
Pavla Srncová z České republiky, Kiko Montoto ze
Španělska a Szilárd Boráros z Maďarska. Poslední
jmenovaný v současné době pracuje na samostatných scénografických projektech v Maďarsku.
Maringotka, která je i v logu jejich sdružení,
odkazuje k tradičním kočovným divadlům. Tento odkaz je stále aktuální, protože Karromato je
divadlem bez stálé scény, takže vlastně také potulným divadlem. Karromato je také divadlo autorské, to znamená, že celé představení vzniká
v jejich hlavách. Od prvního nápadu k premiéře
nové hry někdy uplyne i rok a půl práce.
Česká republika je v zahraničí obecně považována za loutkovou velmoc. Všichni znají například Spejbla a Hurvínka. Je pravda, že
tradice českého loutkářství sahá až do obrozeneckých dob, kdy existovalo velké množství kočovných loutkářů. Jejich prostřednictvím se
například šířila i čeština a většinou byla tato mobilní loutková divadla jedinou možností, kdy se
lidé mohli s divadlem setkat. Loutkové divadlo

nebylo primárně vyhrazeno pouze dětem. To je
podle Pavly Srncové jeden z mýtů, které se pojí
s loutkovým divadlem: „ Tento názor potkáváme především v České republice, loutky jsou
automaticky spojené s dětským představením.
My se snažíme pracovat právě opačným směrem – je možné udělat představení jak pro děti,
tak pro dospělé diváky. A dělá to tak většina
loutkářů.“
V říjnu zorganizovalo Karromato už pátý
ročník mezinárodního loutkového festivalu
Toulavé loutky. Tentokrát se konal ve třech obcích, které o něj projevily zájem, v Soběslavi,
v Sezimově Ústí a v Želči.
Díky tomu, že Karromato se už dlouhou dobu
pohybuje na mezinárodních loutkových festivalech, většinou dokážou přivézt velmi zajímavé
zahraniční hosty. Přesto cítí určitou únavu. „ Zdá
se, že lidi jsou poměrně konzervativní a je docela
těžké dostat je na představení souboru, který neznají. Ale my považujeme za součást své práce
rozšiřování představ o tom, co znamená moderní
loutkové divadlo,“ říká Kiko Montoto.
Představení na festivalu jsou buď úplně zdarma nebo za minimální vstupné, u výstav a dílen

je většinou vstup volný. „Finanční příspěvek dostáváme od Města Soběslav, máme vyjednané i
úlevy na nájemném prostor. Polovinu nákladů
na festival dáváme ze svého, abychom mohli zajistit aspoň minimálně důstojné podmínky pro
pozvané soubory,“ říká Pavla Srncová, která má
největší podíl na praktické organizaci festivalu.
„Problém je především v tom, že se občas setkáváme s názorem, že kultura by měla být zisková.
Kultura ale není byznys, je to něco navíc, co
existuje proto, že je to krásné. Právě kultura
dává člověku vědět, že v životě nejde jenom o
ten chleba,“ dodává na závěr Kiko Montoto.
Martina Plátová
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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 2015
Ve skvěle obsazené komedii „TRABLE O VÁNOCÍCH“ sledujeme členy širší
rodiny, kteří se snaží tradičně sejít, aby společně oslavili svátky… V komedii „UŽ
TEĎ MI CHYBÍŠ“ Milly a Jess byly odjakživa nejlepšími kamarádkami. Od dětství spolu sdílely absolutně všechno – tajemství, šaty, dokonce i kluky, se kterými
chodily. Návštěvy bujarých večírků plných alkoholu a drog či vyvádění ztřeštěností
jim zůstaly od mládí až do dospělosti. V životě ale jednou nastane chvíle, kdy se
každý musí začít chovat dospěle... Nebo ne? … V komedii „MILENCI TÉCH
DRUHÝCH“ Jake Harbor a Lainey Dalton spolu na univerzitní koleji zažili první
sexuální zkušenost. A když se teď, o deset let později, náhodou potkali v New Yorku
a vypráví si o svých životech, zjišťují, že jim to v životě a hlavně ve vztazích moc nevychází. Hlavně v oblasti věrnosti. Zatímco Jake je profesionální sukničkář a záletník, Lainey je zase neustále zraňovanou a zrazovanou kráskou. Proto se domluví a
uzavřou mezi sebou přísně platonickou, naprosto upřímnou, přátelskou dohodu o
vzájemné vztahové výpomoci… Pro pětiletého Jacka je pokoj- „ROOM“ celým
světem. Je to místo, kde se narodil, vyrůstá a kde žije v bezpečí se svou mámou Joy.
Spolu si čtou, učí se, hrají si. Poznání o světě Jack nabývá prostřednictvím několika
dětských knih a dětských televizních seriálů. Vše, co je mimo pokoj, je fiktivní, jen
pokoj je skutečný. V noci ho máma vždy ukládá do bezpečí šatníku, v němž má
usnout dříve, než přijde Starý Nick, jejich věznitel. Pokoj je pro Jacka domovem, ale
pro jeho mámu vězením, ve kterém je Starý Nick drží již více než sedm let. Díky odhodlání, vynalézavosti a vroucí mateřské lásce se Joy podařilo vytvořit pro Jacka život, ve kterém si neuvědomuje limity jejich vězení… Jak se vypořádají s nečekanou
svobodou dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu?
Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného „testu" vstoupí další, nečekaně dramatická událost? To uvidíte v „RODINNÉM
FILMU“... Příběh „KRÁLOVÉ HOR“ je o silném přátelství chlapce a orla. Mládě
orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno k smrti. Chlapec
Lucas (Manuel Camacho) nezná lásku ani teplo domova. Po smrti matky se jeho otec
(Tobias Moretti) uzavřel do sebe a utápí se v zármutku. Osud svádí Lucase a orlí mládě dohromady. Chlapec ptáče zachrání a pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj stará,
krmí ho. Ve společnosti mladého dravce nachází lásku a přátelství, které mu doma tolik chybí… Animovaný film „HODNÝ DINOSAURUS" si pohrává s otázkou: Co
kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří
dinosauři nikdy nevyhynuli?... Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit
„SNĚHOVOU KRÁLOVNU“ a vysvobodit bratříčka Kaye. Ostatním skřítkům se
zalíbila svoboda, kterou do té doby nepoznali a Orm se stal jejich hrdinou a vzorem.
Z ledu a sněhu však povstaly nové temné síly, kterým dokáže čelit jen po boku svých
věrných přátel… Na rozdíl od ostatních žab „ŽABÁK RIBIT“ nesnáší poskakování
a má silný odpor k vodě. A díky tomu se cítí úplně ztracený. A protože musí najít jiný
smysl svého života, vydává se spolu se svým nejlepším přítelem, létající veverkou na
cestu za svým pravým místem na tomto světě…

Hodně zdraví a pohody
v roce 2016 Vám přeje
kolektiv Společenského centra
Soběslavska.
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VÁNOCE SLOVEM, OBRAZEM
I HUDBOU
V adventním čase Vám nabízíme hned dva
vánočně zaměřené programy. V rámci 6. ročníku přednáškového cyklu „Staré i nové zvěsti“
proběhne v soběslavském Rožmberském domě
ve středu 16.12. od 17 hodin přednáška
JIHOČESKÉ VÁNOCE A BETLÉMY
Etnografka Muzea Jindřichohradecka Mgr.
Alexandra Zvonařová představí tradiční lidové
zvyky závěru roku od sv. Kateřiny ke Třem králům. Povídání bude zaměřeno i na zajímavosti z
historie a současnosti jihočeského betlémářství.

o

IZRAEL – SVATÁ ZEMĚ V OBLEŽENÍ
S Vánocemi svým způsobem souvisí také
prosincová přednáška 17. ročníku přednáškového cyklu „Od Tábora až na konec světa“. Vždyť
právě ve Svaté zemi leží Betlém, Kristovo rodiště. Izrael, jeho krásy i konflikty ve středu 2. 12.
od 17 hodin v Rožmberském domě představí
pražský publicista a blogger Literárních novin o
izraelsko-palestinském konfliktu Jiří Kalát, DiS.
Do muzea Vás v předvánoční době srdečně
zvou RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček
Weisův dům ve Veselí n. L.
čtvrtek 17. 12. od 18 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
v podání
Lenky Semrádové Martinů (kytara, zpěv),
Jaromíra Loumy (kytara, klavír, zpěv)
a Martina Šedy (klavír, flétna, zpěv).

Víkendový pobyt dobrovolnického centra Rolnička
Jak už bývá zvykem, dobrovolníci i letos uspořádali
podzimní víkendový pobyt
pro klienty Rolničky, který se
uskutečnil od pátku 23.10. do
neděle 25.10. 2015. Většinu
financí si dobrovolníci již pravidelně shánějí
sami a v letošním roce tomu nebylo jinak. Tento
víkendový pobyt se uskutečnil díky programu
SmartUp od Nadace 02.
V pátek se na Vávrovce kousek od Veselí
nad Lužnicí sešlo přes 40 osadníků připravených užít si spolu neobyčejný víkend. V pátek,
hned po večeři, nás čekal uvítací ples, na který
se všichni skvěle připravili dle dresscodu a nasadili škrabošky. Na plese jsme zažili několik
her, tanec s balonkem, tombolu, slavnostní přípitek a v neposlední řadě rozřazení do týmů, a
až když nás už všechny bolely nohy a kapela
Dělobuch už ztrácela hlas, šlo se teprve spát.
Druhý den byl ve znamení týmových úkolů.
Jako první si každý tým musel vymyslet název a
vyrobit originální tubus na sbírání úkolů a čekala ho dlouhá procházka za dobrodružstvím. Po
obědě následoval polední klid a všichni se při-

pravovali na kreativní odpoledne. Odpolední
program začal vydlabáváním dvou obrovských
dýní, pokračoval pak výrobou vlastních placek,
batikováním bavlněných sáčků, či fotkou ve fotokoutku. V sobotní odpoledne nás také přijela
navštívit naše projektová mentorka Věrka. Večer nás čekal táborák, opékání buřtů a noční šipkovaná s několika úkoly, ke kterým cestu
označovaly odrazky. V neděli dopoledne jsme
hráli živé Člověče, nezlob se, vyfotili společnou
fotku, a pak bohužel přišla řada na neslavné balení tašek a loučení se s Vávrovkou a se všemi
osadníky. Na konec pobytu nás čekalo slavnostní zakončení, včetně předávání pamětních listů.
A to už je opravdu všechno.
Všem se na pobytu líbilo, všichni jsme si ho
skvěle užili a těšíme se na další!
Děkujeme programu SmartUp od Nadace 02
za podporu našeho projektu a také děkujeme
všem skvělým dobrovolníkům za jejich elán a
nasazení na pobytu. Dále děkujeme všem, kteří
se na chodu pobytu nějakým způsobem podíleli, a v neposlední řadě rekreačnímu středisku
Vávrovka.
Lenka Maťhová

Víte, jak ušetřit a přitom udělat dobrý skutek?
Přijďte nakoupit do Obchodu dobré vůle, který v červnu otevřela Diakonie ČCE – středisko Rolnička na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře. Jedná se o obchod s věcmi z druhé ruky, který dává práci lidem s postižením. Zboží do obchodu získává Rolnička darem od široké veřejnosti. Zaměstnanci
obchodu jej očistí a připraví k prodeji za výhodnou cenu.
„Díky otevření Obchodu dobré vůle může Rolnička nabídnout práci dalším 12 lidem se zdravotním postižením, z toho osmi s mentálním a kombinovaným postižením,“ říká Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka škol Rolničky, která stála za zrodem celého projektu. „Zároveň náš obchod dává nový
užitek již zdánlivě nepotřebným věcem, popřípadě se postará o jejich ekologickou likvidaci.
Věříme, že tento projekt je smysluplný a bude mít úspěch.“
Pokud tedy sháníte levné vybavení do domácnosti, originální vánoční dárek či nostalgickou připomínku let minulých, určitě náš obchod navštivte. Najdete jej v budově bývalé 8. ZŠ ve Světlogorské ulici č. p. 2771 na táborském Sídlišti nad Lužnicí. Otevřeno je každý všední den od 8.00 do
17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Rolnička v současné době poskytuje služby více jak 100 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého táborského regionu. Nákupem v našem Obchodu dobré vůle nám
v naší snaze můžete pomoci i vy! Děkujeme! Za Rolničku Ludmila Pokorná, vedoucí fundraisingu
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Duhové okénko
Podzimní slavnosti
Podzim je roční období plné barev. Rádi se vydáváme na výlety do okolí MŠ, abychom mohli obdivovat krásy přírody v podzimních barvách. I ti
nejmladší, modrásci, každý den trénují své nohy a
vzdálenost, kterou už dojdou od školky, je čím dál delší. Na svých procházkách si všímáme krás podzimu, také sbíráme přírodniny, které nám
podzimní příroda nabízí, jako jsou kaštany a žaludy. Nosíme je do školky,
kde máme připravené pytle pro lesní zvěř. Přírodniny a listy využíváme
také k tvoření a výzdobě naší školky. Vrcholem tohoto období jsou podzimní slavnosti, na které se všichni těšíme. Vyrábíme skřítky Podzimníčky, pečeme sladké i slané dobroty – brambory, zeleninu, jablečný
štrúdl. Samozřejmostí je i slavnostně prostřená tabule, zkrátka oslava,
jak má být.

Odpoledne s tatínkem
Odpoledne s tatínkem je v naší mateřské škole již tradicí. Letos jsme
se vydali z náměstí na školní zahradu a na cestu jsme si svítili lampiony a
světýlky. Pro starší děti bylo odpoledne a vlastně celý týden ve znamení
třídění odpadu. Všechny děti už dobře ví, jak můžeme pomoci udržet naši
planetu čistou, aby se nám na ní hezky žilo.
Děti z oranžové a modré třídy pomohly rozsvítit ohnivého mužíčka,
tak jako Křemílek s Vochomůrkou v pohádce.
Zaměstnanci MŠ DUHA
je. Patřil jak hercům a Divadlu Příbram za jejich dar v podobě představení,
tak i Vám všem, kteří jste nám pomáhali a přišli nás podpořit. Děkujeme!

I MY je spolehlivá Česká kvalita

Rodiny se potřebují setkávat
Pořádáme každoročně až 14 setkání pro 5 -12 rodin
dětí s postižením, aby si rodiče mohli vzájemně vyměňovat informace a zkušenosti, sdílet, podporovat se a
děti strávit čas hraním a vyráběním.
Pomáháme v celých jižních Čechách, proto jsme se sešli v průběhu listopadu ve třech městech: ve Strakonicích, Českých Budějovicích a v Soběslavi. Jak se setkání povedla, si můžete přečíst na webu.
Děkujeme upřímně všem patnácti studentkám - dobrovolnicím, které
se staraly o děti a rodičům tak umožnily si odpočinout od náročné péče!

Hrdý Budžes pro I MY
A hrdý buď, žes s I MY pomáhal. Výtěžek charitativního představení
je úžasných 155 tisíc korun a pomůže nám na jeden rok zajistit službu ranou péči pro pět rodin dětí s postižením! “Budžes” skončil aplausem vsto-

Na slavnostním Galavečeru s Českou kvalitou jsme 10. listopadu 2015
v Praze obdrželi ocenění ČESKÁ KVALITA - Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Tomuto ocenění předcházela zevrubná analýza a finanční audit od nezávislých odborníků. Stali jsme se tak první neziskovou
veřejně prospěšnou organizací v České republice oceněnou touto značkou. Hodnocena byla pomoc, kterou nabízíme rodinám dětí s postižením,
ale i naše hospodárnost, transparentnost a efektivita.
Jsme náležitě hrdí, ale víme, že nebýt vás všech, kteří nám pomáháte,
na pódiu bychom nestály. Budeme proto i nadále vděční za Vaši pomoc v
podobě jakýchkoliv finančních příspěvků, výrobků či Vašeho času. Pomáháme i díky Vám!

Vánoční čas
Přejeme Vám z I MY, aby byly Vánoce pro Vás chvílemi setkání, ale i
časem ke zklidnění. Abyste procítili ještě silněji vděčnost a lásku k životu,
druhým i sobě samým.
Děkujeme Vám.
Klára Csirková, koordinátor I MY, o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz
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MŠ Nerudova
Podzim
Vlaštovičko leť, už je na tě čas,
listí žloutne, poletuje, po strništích vítr duje,
bude brzy mráz…
Když pozorujeme s dětmi, jak se vlaštovky shromaždují a chystají k odletu do teplých krajin, vždycky si společně vzpomeneme na tuto básničku.
Třída sluníčková a měsíčková

me dětem různé pohybové aktivity. Lézt na žebřiny, skákat na trampolíně,
udělat kotrmelec či překonat překážkovou dráhu není pro děti žádný
problém. Všem se nám „řádění“ v tělocvičně moc líbí.

Veselé pískání

Jedno z nejkrásnějších období je podzim. Příroda se měnila před očima
dětí každým dnem. Děti pozorovaly při vycházkách do přírody, jak dozrává ovoce, švestky, hrušky, jablka. Stromy se zbarvily do nádherných barev, některé také opadaly a zahrady byly plné listí. I naše školní zahrada
v mateřské škole se změnila k nepoznání. Tady také podzim čaroval svými barvami. Děti ze třídy sluníčkové a měsíčkové se s chutí pustily do práce. Spadané listí hrabaly a vozily na velkou hromadu. Na chvíli se z nich
stali malí zahradníci. Nesmíme zapomenout na kaštany a žaludy, které
každý rok děti sbírají, aby je věnovaly myslivcům pro lesní zvířátka. Za to
jim patří velký dík.
Jak dopadlo podzimní tvoření rodičů a dětí, si povíme příště.

Cvičíme pro radost
Každé pondělí navštěvujeme s dětmi ze třídy sluníčkové, měsíčkové,
hvězdičkové a kytičkové tělocvičnu Spartaku. Děti se na cvičení moc těší.
Zde využíváme velkého prostoru tělocvičny ke cvičení a zároveň nabízí-

Hrátky s flétničkou probíhají v naší mateřské škole v každém školním
roce. Děti se seznamují hravou formou s hudebním nástrojem – zobcovou
flétnou. Hra na flétničku pomáhá dětem také k zdravému dýchání.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ E. Beneše

Německo
Dne 5. 10. 2015 jsme se my, žáci 8. – 9. tříd, zúčastnili zájezdu do Německa. Cesta autobusem trvala přibližně 8 hodin. První den jsme si prohlédli město Řezno a pak jsme pokračovali dál cestou do Augsburku, kde
jsme byli ubytováni v rodinách. Rodiny byly vesměs milé a pozorné, takže
zde panovala přátelská atmosféra. První den ve škole jsme se rozdělili do
tří skupin. Učitelé měli s námi trpělivost a byli zábavní. Myslíme, že jsme
se za ten týden výuky naučili spoustu nových věcí. Z celého zájezdu se
nám nejvíce líbil zámek Neuschwanschein. Bývalý koncentrační tábor Dachau v nás zanechal hluboké dojmy. Jinak jsme také navštívili bavorskou
metropoli Mnichov a zimní středisko v Garmischi. Celý zájezd byl velmi
zdařilý a doufáme, že se do Německa znovu někdy podíváme.
J. Vránková, V. Kukla, A. Šťastná

Vyřazeni z dalších bojů
Chlapci z II. stupně se po vítězství z fotbalové kvalifikace zúčastnili
v pondělí 19. října 1. kola Coca cola cup turnaje v Českých Budějovicích.
Za účasti 4 týmů z našeho kraje si nevedli vůbec špatně, ba naopak mile
překvapili. Po remíze se ZŠ z Hluboké nad Vltavou a výhrou nad domácím týmem ze ZŠ Nerudova přišla závěrečná porážka od ZŠ z Nové Bystřice. Díky ní jsme obsadili celkově 2. místo a museli se s tímto turnajem
pro letošní školní rok rozloučit. Chlapcům patří dík za reprezentaci školy
i města a věřím, že i v nich samotných zůstane řada vzpomínek na tento
chladný, deštivý, ale fotbalový den.
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Základní škola, tř. Dr. E. Beneše
je úspěšná v čerpání peněz z EU
Jednou z možností, jak obohatit výuku dětí ve škole a jak získat prostředky na nákup nového vybavení pro školu, je zapojení školy do různých
projektů financovaných z peněz MŠMT a EU. A rok 2015 byl pro naši
školu opravdu úspěšným.
V rámci projektu Erasmus+ jsme získali grant v hodnotě 16.145 eur,
a tak pět učitelů anglického jazyka mohlo odjet v letních měsících na 14
dní do Velké Británie na metodický kurz.
Uspěli jsme i v programu „Moderní učitel 21. století“, kde jsme jako
partnerská škola získali finanční příspěvek vyšší než 300.000 Kč na nákup dotykových zařízení pro 15 učitelů a následné proškolení v práci
s nimi byl škole schválen projekt „Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav“ z 34. kola výzvy ROP Jihozápad. Za 970.000 Kč
(85% činila dotace z ROPu) jsme pořídili moderní výukové pomůcky
a vybavení odborných učeben. Ve škole tak máme šest nových interaktivních tabulí, novou počítačovou učebnu s 15 stanicemi a sady vybavení pro
výuku přírodovědných oborů - chemie, fyziky a přírodopisu - od firmy
Vernier. Zapojili jsme se i do výzvy č. 56 MŠMT a získali na rozvoj čtenářské gramotnosti a výuky cizích jazyků v zahraničí pro žáky i učitele
971.301 Kč. Učitelé vybrali do výuky pro žáky celé školy nové knihy
v hodnotě přes 150.000 Kč, se kterými pracují v rámci čtenářských dílen.
Tři učitelky prvního stupně absolvovaly jazykový kurs v Dublinu v Irsku.
Vždy 20 žáků odjelo na podzim na jazykový pobyt do Walesu a do Německa, kde kromě výuky měli v programu i poznávání reálií daných zemí.
Zatím poslední výzvu č. 57 MŠMT, zaměřenou na rozvoj technického
vzdělávání a na rozvoj výuky cizího jazyka, úspěšně realizujeme právě
nyní (v hodnotě 567.152 Kč). Získali jsme přes 200.000 Kč na vybavení

ZŠ Komenského
TALENTOVANÉ
DĚTI V NAŠÍ ŠKOLE
V táborském divadle Oskara Nedbala se v úterý 3.11.
uskutečnilo předávání cen
nadaným žákům základních a středních škol na
okrese Tábor za období minulého školního roku
2014/2015. Do soutěže s názvem Talent roku
2015 byli nominováni i žáci, kteří ve školním
roce 2014/2015 navštěvovali naši školu.
Ve sportovní kategorii se o vítězství ucházela
Kristýna Hybšová, která byla tahounkou školního
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školních dílen, 26 učitelů se zapojilo do blended learningové výuky cizích
jazyků a 80 žáků rovněž využívá ve škole i doma počítačové programy ke
zdokonalování v anglickém jazyce.
Díky všem těmto projektům, ale hlavně díky obětavosti většiny učitelů, tak získávají naši žáci opravdu kvalitní vzdělání obohacené o skvělé
zážitky z cizích zemí.
Mgr. Vlastimil Říha

Vítěz okresu
Naše chlapecké družstvo starších žáků, ve složení Lukáš Hajíček,
Adam Petráň, Mirek Přibyl a Aleš Prinz se ve středu 21.10. zúčastnilo
okresního kola ve stolním tenise. V konkurenci 4 škol si chlapci vedli nejlépe, jak mohli, a zvítězili. Tímto výsledkem si zajistili postup do krajského kola v Českých Budějovicích. Přejeme jim šťastný los a hodně výher za
zelenými stoly.

florbalového družstva. Kristýna svým výkonem
pomohla družstvu zvítězit v okresním i krajském
kole. Pomohla i v kvalifikaci při postupu na celorepublikové kolo. V republikovém finále pak
družstvo obsadilo vynikající 4. místo a Kristýna
byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje.
V přírodovědné kategorii jsme měli veliké
želízko v ohni. Michaela Pejšová sbírala v matematických soutěžích po celý školní rok jeden
úspěch za druhým. V matematické olympiádě a
v Pythagoriádě obsadila v okresních kolech
3. místa. V krajském kole matematické soutěže
Pangea zvítězila, tím si zajistila postup do republikového finále, kde obsadila vynikající
2. místo v ČR. Za tyto matematické úspěchy

byla vyhlášena vítězkou soutěže Talent roku
2015 ve své kategorii.
Třetí a poslední nominovanou žákyní naší
školy byla Veronika Fördösová v kategorii
umělecké. Veroniku do soutěže nominovala
ZUŠ Sezimovo Ústí, kde studuje hru na lesní
roh. S tímto hudebním nástrojem si „vyhrála“
ocenění nejdříve v okresním a poté v krajském
kole soutěže ve hře na dechové nástroje. Zde
získala 1. místo a postoupila do ústředního kola
ve hře na lesní roh, kde obsadila výborné 2. místo, přičemž první místo nebylo uděleno žádnému soutěžícímu. A také Veronika byla za své
úspěchy vyhlášena vítězkou soutěže Talent
roku 2015.
Mgr. Jan Holas

Hejtmanův pohár
V loňském školním roce se naše škola
zúčastnila prvního ročníku soutěže o Hejtmanův pohár. Co je účelem této soutěže? Aby se
v hodinách tělesné výchovy zapojili všichni
žáci a mohli si tak vyzkoušet neobvyklou překážkovou dráhu. Každý žák může svůj čas zlepšovat, neboť má k dispozici celkem pět pokusů.
Součástí dalších bodovaných úkolů byly fotografie a videa z překonávání dráhy.
V minulém školním roce se v Jihočeském
kraji zapsalo do soutěže celkem šestnáct škol.
Naše škola byla vyhodnocena jako nejlepší ze
všech! Získala krásný pohár za 1. místo a finanční odměnu.
Poděkování patří všem dětem za předvedené
výkony a pěkné časy v této soutěži.
Ilona Klimešová
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FLORBAL STARŠÍ ŽÁCI
Dne 5. listopadu jsme jeli na školní florbalový turnaj do Sezimova Ústí. Ve skupině jsme
hráli se ZŠ Choustník, se kterou jsme remízovali 1:1. Ve druhém zápase jsme se utkali se ZŠ
Dražice a ještě 8 sekund před koncem jsme prohrávali 2:1. Po té se ale před brankou nejlépe
zorientoval Adam Čížek a střelou vyrovnal. Ve
skupině jsme tedy skončili druzí. V dalším zápase nás čekala ZŠ Helsinská, se kterou jsme
také prohrávali, ale 5 vteřin před koncem Adam

Soběslavská růže 2015
Jako každý rok na podzim, tak i letos, přivítalo město Soběslav žáky a studenty, kteří se
zúčastnili 21. ročníku celostátní soutěže Soběslavská růže, kterou pořádá každoročně Střední
škola řemeslná. Letošního ročníku se zúčastnilo
19 soutěžících ze zahradnických odborných
učilišť a středních zahradnických škol, kteří
změřili své síly ve třech kategoriích:
1. PŘÍZDOBA ZAHRADNÍKOVY BOTY A
KLOBOUKU materiálem, který si za sezonu soutěžící vypěstoval či nasbíral
2. PŘÍZDOBA LÍSKY S ÚRODOU NAŠICH
ZAHRAD
3. KUDY Z NUDY V NAŠEM KRAJI
aranžovaný panel představující turistické
zajímavosti Vašeho kraje
Jako tradičně se soutěž konala v Kulturním
domě města Soběslavi, a to ve čtvrtek 12.11., a
navazovala na ni veřejností oblíbená a hojně
navštěvovaná výstava soutěžních prací žáků ve
vestibulu kulturního domu v pátek 13.11.
Pozvání na slavnostní vyhodnocení soutěže
přijali a vítězům předali ceny významní hosté.
Za Jihočeský kraj JUDr. Tomeš Vytiska a Mgr.
Jaromír Novák, členové Rady Jihočeského kraje, a Ing. Hana Šímová, vedoucí Odboru škol-

Čížek vystřelil na branku, trefil tyčku a nikým
nebráněný Roman Pokorný dorazil míč za gólmanova záda a srovnal na 1:1. V dalším zápase
jsme tedy také remizovali. Jako poslední nás čekala ZŠ Bechyně Školní, na kterou už nám nestačily síly, a proto jsme prohráli 3:0.
V konečném účtování jsme skončili na 6. místě.
Myslím si, že jsme mohli dopadnout lépe. Sestava: Vaněk, Křiváček - Masař, Studený, Zeman, Novák - Boucník, Čížek, Pokorný, Pauš.
Góly: 2x Čížek, 2x Pokorný.
Adam Čížek 8. A
ství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu.
Za Město Soběslav přijal pozvání starosta města
Ing. Jindřich Bláha a místostarosta Mgr. Vladimír Drachovský. Pozdravit soutěžící přijel i zakladatel Soběslavské růže PaedDr. Zdeněk
Slomek.
Poděkování patří všem, bez nichž by se soutěž nemohla konat: zaměstnancům Střední školy
řemeslné, vedení a zaměstnancům Kulturního
domu města Soběslavi a sponzorům, kteří darovali do soutěže krásné dárky a díky jejichž štědrosti si vítězové odvezli hodnotné ceny.
Sponzoři: Jihočeský kraj; Kovosvit MAS,
a.s., S. Ústí; Autoservis Jindra, s.r.o., Soběslav;
Elektro Legát s.r.o., Soběslav; Fontea a.s.,
Veselí n. L.; VESCO, s.r.o, mlýn Veselí n. L.;
Mezinárodní testování drůbeže, s.p., Ústrašice;
Rašelina a.s., Soběslav; Ing. Zdeněk Prejza, Soběslav; Madeta, a.s., Řípec; ČSOB, a.s. Plzeň Ing. ,Mgr. Pavel Kastner; Mgr. Lenka Kastnerová, Plzeň; ČMSS a.s., Plzeň – Ing. Petr Mach; Pekárna DK Open, s.r.o., J. Hradec; Drogerie N+N,
s.r.o., Soběslav; TUBI ITALIA BOHEMIA ,s.r.o.,
Kámen; Trio, s.r.o., Soběslav; G+H Plus,s.r.o.,
Borkovice; FORESTINA s.r.o., Střelské Hoštice; Maspex Czech s.r.o., Veselí n. L.
Společně s ohlédnutím za Soběslavskou růží
přinášíme pozvánku na již tradiční prodejní

Program RC Sobík - PROSINEC 2015
PONDĚLÍ
9.00 - 9.30
9.45 - 11.30
17.00 - 18.00
ÚTERÝ
9.00 - 9.30
9.45 - 11.30
STŘEDA
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
ČTVRTEK
9.00 - 9.30
9.45 - 11.30
PÁTEK
9.00 - 9.30
9.00 - 11.30
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FUN WITH ENGLISH, rodiče a děti
VOLNÁ HERNA
(8.30 - 11.30 možnost HLÍDÁNÍ po dohodě)
TANEČKY 3-6let
POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti
VOLNÁ HERNA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3+
VOLNÁ HERNA
PÍSNIČKA, rodiče a děti
VOLNÁ HERNA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti
VOLNÁ HERNA
Akce RC Sobík PROSINEC 2015

· ST 2.12. 18.30-20.00h - TVOŘENÍ S MONIKOU (Klub podnikavých

žen) – VÁNOČNÍ VĚNCE

· PÁ 18.12. 9h-11.30h – VÁNOČNÍ HERNA s TVOŘENÍM v RC Sobík
· PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ – 8h-12h (rezervace nutná)

Všechny rezervace v RC Sobík nebo na tlf. 728 318 857, 777 933 219.
Během vánočních prázdnin od 21.12.2015 do 1.1.2016 bude herna RC
Sobík uzavřena.
Přejeme všem klidné prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku 2016.

VÁNOČNÍ VÝSTAVU prací žáků Střední
školy řemeslné, která je pro zájemce připravena na pátek 4. prosince 2015 v budově školy
ve Wilsonově ulici, a to od 8 do 15 hodin. Těšíme se na další příjemné setkání v již opravdu
předvánočním čase.
Ing. D. Bártová, ředitelka SŠŘ a ZŠ Soběslav

Vítěz SR Filip Hrouda, SŠŘ a ZŠ Soběslav

Masáže v soběslavském učilišti
V rámci zkvalitnění výuky odborného výcviku v oboru Rekondiční
a sportovní masér otevřela Střední škola řemeslná a ZŠ Soběslav dne
2.11.2015 novou masérskou provozovnu.
Provozovna se nachází v ulici Bechyňská č.p. 26/III v prvním patře
školní budovy. Je vybavena 2 moderními polohovatelnými lehátky
s podhlavníky a opěráky na ruce. Je zde k dispozici sprcha i WC.
Masáže provádějí studenti 1. - 3. ročníku pod dozorem učitelů odborného výcviku. Otevírací doba je každý všední den od 9.00 – 13.00
hodin. Námi prováděné masáže jsou za velmi přijatelné ceny oproti cenám, které nabízejí profesionální maséři. Vybrat si můžete z těchto
masáží a přídavných procedur:
· masáž šíje 20 minut 90 Kč
· masáž zad 45 minut 180 Kč
· masáž dolních končetin 40 minut 150 Kč
· masáž horních končetin 40 minut 150 Kč
· masáž hlavy 20 minut 100 Kč
· rašelinový zábal 10-15 minut 30 Kč
· baňkování 10-20 minut 40 Kč
· masáž akupresurními míčky 10 minut 30 Kč
Veškeré masáže jsou prováděny v příjemném provoněném prostředí za poslechu relaxační hudby. Objednávat se můžete na tel. čísle
775 484 360 každý všední den od 7.30 do 13.45 hodin.
Zdenka Masářová
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Baráčníci ze Soběslavi měli valné volební zasedání

Když procházíte cestou k Senior domu, zdá
se vám najednou, že je něco jiné – ano. Ochladilo se a lavičky jsou prázdné. Neodstěhovali se
nám klienti? Kdepak! Jen chladnější počasí
způsobilo, že pobyt na čerstvém vzduchu se
omezil na krátkou procházku a poté hned domů.
Lavičky si nahradili židlemi a křesílky uvnitř
budovy. Ale abyste si nemysleli, že se jinak nic
neděje. V říjnu jsme si zasoutěžili, a to hned
dvakrát. Nejdříve jsme byli navštívit své známé
do domova Máj v Českých Budějovicích, kde
jsme si kromě soutěží trochu popovídali i něco
dobrého ochutnali. Hned za týden se konala
soutěž u nás v domově, „znáte Česko?“ V této
soutěži bylo 5 družstev a otázky nebyly zrovna
jednoduché. Družstvo Senior domu bylo na druhém místě, na prvním byli klienti z Domova pro
seniory Budíškovice. A aby nebylo jen o soutěžení, tak jsme 12.11. přivítali „Martina“, a to
muzikou, tancem a i tím něčím tučnějším, jak to
bývá zvykem. Zábava byla, upekli jsme s našimi sousedy z DPS koláče, zazpívali si a zatančili. Nyní v budově probíhá pravidelné malování,
a tak je to všechno složitější i pro naše obyvatele. Ale vše hrdinně zvládají a odměnou budou
krásné čisté pokojíky připravené na vánoční
svátky.
Lada Haplová

Sokolky a baráčníci
na pietním aktu k výročí
vzniku samostatné
Československé republiky
28. říjen 1918 - významný den našich dějin
Na počest výročí vzniku samostatného Československého státu položily sokolky spolu se
zástupci Obce baráčníků květiny a věnec k pomníku v parku u nádraží, věnovaného obětem
I. světové války (viz foto). Po oslavách Dne sokolstva (8.říjen) a výstavě “Sokol a Soběslav”se
sokolky společně sešly se členy Obce baráčníků
a zástupcem města místostarostou Mgr. Drachovským při pietním aktu, aby si připomněli
události, které provázely oběti a úsilí o zřízení a
vznik našeho samostatného čsl. státu.
Důstojný průběh vzpomínkové slavnosti obohatila i hudba žesťového kvartetu pana Blehy,
která nakonec ukončila slavnostní písní Čechy
krásné. Píseň si na závěr zazpívali všichni přítomní. Věříme, že tyto události z naší paměti nevymizí a 28. říjen 1918 bude stálým mezníkem
našeho svobodného života.
Za Sokol Soběslav J. Zemanová

Dne 14.11.2015 několik tetiček brzy ráno šlo
pomoct do KDMS připravit vše potřebné na valné zasedání. Byly připraveny a upraveny stoly,
nechyběla květinová výzdoba. Tetičky a sousedé se začali scházet kolem 9. hodinydo KDMS.
Do služby se nahlásil ponocný soused Štefan. Trojím poklepem zahájil soused rychtář
Kastner VVZ. Přítomné srdečně přivítal s přáním dobrého dopoledne.
Rychtář vzpomněl na zemřelé baráčníky
v obci Soběslav.
Na úvod rychtář soused Kastner informoval,
že toto valné volební zasedání bude probíhat
v souladu s novými regulemi.
Následovalo schválení mandátové komise a
návrhové komise na usnesení.
Tetička Pešková nám sdělila, že jsme schopni se usnášet v počtu 28 členů.
Celkem bylo 55 tetiček, sousedů a hostů.
Potom rychtář soused Kastner přivítal všechny přítomné.
Na našem výročním valném volebním zasedání přivítal:
místorychtáře VI. župy souseda Šprincla Josefa, zástupce kraje pana Mgr. Jaromíra Nováka, starostu města Soběslav pana Ing. Jindřicha
Bláhu, za sokoly paní Hovorkovou, za invalidy
předsedkyni tetičku Plockovou, zástupce IX.
župy župního rychtáře souseda Hrdličku, OB Č.
Krumlov tetičku místorychtářku Thonovou, OB
Písek rychtáře souseda Mikšíčka, OB J. Hradec
tetičku Dáňu Šprincovou, OB K. Řečice tetičku
syndičku Loskotovou, OB Veselí n/L. souseda
místorychtáře Pazderu, OB Lomnice n/L souseda rychtáře Titla, OB Třeboň tetičku rychtářku
Filípkovou.
Tetička syndička Kastnerová nám přečetla
program, který byl schválen. Soused rychtář podotknul, že se budeme řídit tímto programem.
Tetička vzdělavatelka Musilová měla připravenou zprávu z kroniky za poslední období.
Rychtář soused Kastner přivítal dětský soubor „Ráček“ a požádal ho, aby nám předvedl jejich pásmo. Vystoupení se dětem moc povedlo,
tetičky a sousedé jim dlouho tleskali. Rychtář
poděkoval za velmi pěkné vystoupení a tetička
Ryšavá jim předala něco málo sladkostí.
Následovaly krátké, ale výstižné zprávy činovníků - syndičky, berního, panímaminky, ša-

fářky, slídilů účtů, kteří požádali o výprostné.
Rychtář soused Kastner výprostné se udělil.
Potom následovala zpráva a zhodnocení
rychtářem obce.
O slovo požádal starosta města pan Ing. Jindřich Bláha, ve svém krátkém projevu vyzvedl
práci baráčníků a spolupráci s dalšími spolky.
Následovalo předání rychtářského práva zástupci VI. župy místorychtáři sousedu Šprinclovi, aby provedl v OB Soběslav volby. Do čela
byl zvolen staronový rychtář soused Kastner
Václav. Jako první host vystoupil pan Mgr. Jaromír Novák, radní Krajského úřadu z Č. Budějovic. Poděkoval za pozvání. Ve svém příspěvku hovořil o tradicích, s prací baráčníků v Soběslavi je velmi spokojen.
Potom měla slovo paní Hovorková za TJ Sokol. Poděkovala za pozvání a je velmi spokojená se spoluprácí baráčníků a sokolů. Vzájemně
si pomáhají, organizují společné akce. Nejbližší
je výstava ručních prací v městské knihovně.
Dále ocenila účast baráčníků na oslavě znovuobnovení činnosti Sokola, na pietním aktu
k 28. říjnu a další.
Poté podali všichni hosté zdravice a také již
popřáli k Vánocům.
Zástupce VI. župy soused župní místorychtář Špřincl vysoko hodnotil VVZ, že zatím vše
bylo bez chyby, že vlastně SOB Soběslav byla
první vlaštovkou, která se velmi dobře zhostila
úkolu a připravila zasedání podle nových regulí.
Před zakončením VVZ jsme si zazpívali baráčnickou hymnu “Baráčník být“.
Potom trojím poklepem ukončil rychtář
VVZ, popřál šťastnou cestu domů.
Napsala syndička a kronikářka
tetička Kastnerová
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Z činnosti hasičů











17.10. Požár železničního vagónu ve Veselí n/L.
19.10. Otevření bytu, nám. Republiky.
20.10. Otevření bytu v Hlavatcích.
20.10. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Svinky.
21.10. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů ve Veselí n/L. Při
nehodě byla zraněna jedna osoba.
24.10. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Borkovice.
Při nehodě byla jedna osoba usmrcena.
27.10. Asistence ZZS při transportu pacienta
do sanitního vozu v Soběslavi, Luční ulice.
29.10. Odstranění následků dopravní nehody
nákladního automobilu u obce Vesce.
31.10. Požár kuchyně v bytě bytového domu ve
Veselí n/L. Při požáru byly zraněny dvě osoby.
31.10. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce Brandlín.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
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 8.11. Odstranění následků dopravní nehody












dvou osobních automobilů ve Veselí n/L.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
10.11. Vyproštění zraněné osoby a odstranění následků dopravní nehody dvou osobních
automobilů u Veselí n/L. Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
11.11. Odstranění úniku provozních náplní
z osobního automobilu na Wilsonově ulici.
13.11. Požár odlučovače popílku teplárny
v Plané n/L. Zásah provedly jednotky HZS
Jčk PS Tábor, PS Soběslav a jednotky SDHO
Planá n/L a Tábor.
15.11. Požár v truhlárně ve Veselí n/L.
15.11. Odstranění úniku provozních náplní
z osobního automobilu na nám. Republiky.
16.11. Otevření bytu v Borkovicích.
18.11. Požár lesní hrabanky v Roudné.
18.11. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Choustník.
18.11. Odstranění padlého stromu na vozovku v Soběslavi.

Odborníci představili nové trendy v čistírenství a vodárenství
V úterý 10. 11. 2015 se uskutečnil již devatenáctý ročník vodohospodářské konference týkající se nových trendů v čistírenství a vodárenství. Odborná konference proběhla v Kulturním
domě města Soběslavi. Pořadatel firma ENVI-PUR, s.r.o. jako každý rok pozvala renomované
odborníky, kteří přednesli své příspěvky související s aktuálními novinkami v tomto průmyslu.

Policejní zápisník
 Dne 1.10.2015 neznámý pachatel (NP) v obci








Chotěmice odcizil propanbutanové láhve.
Firmě Flaga s.r.o. vznikla škoda 2.460,- Kč.
Dne 4.10.2015 J.S. řídil osobní automobil
VW Passat s platným zákazem řízení motorových vozidel na 24 měsíců, tedy do
29.04.2016. Řidič byl pozitivní na OPL
(amph/metam).
Dne 10.10.2015 NP oznámil z tel. č.
735867170 na linku 112, že hoří střecha Základní školy v ul. Tř. Dr. E. Beneše v Soběslavi. Následně ze stejného tel.č. byla
nahlášena dopravní nehoda na linku 155.Tato
zpráva byla nepravdivá
Dne 11.10.2015 M.Z. poškodil fasádu panelového domu na sídl. Svákov č.p. 701 sprejovou barvou, čímž způsobil škodu. SVJ ve
výši 6.000,-Kč.
J.F. dne 18.10.2015 v obci Roudná vyhrožoval usmrcením T.L., ve kterém vzbudil důvodnou obavu o jeho zdraví a život.
Obrazárna Špejchar Želeč
výstava díla módního návrháře a malíře
Lubomíra Štefky a expozice
Betlému českých mistrů zhotovených
Janem Kaslem od 5. prosince 2015

Moderní technologie používané k čištění odpadní vody dosahují dnes vysoké kvality odtoku
a tím mění náhled na produkt, dříve považovaný za odpad, na surovinu vhodnou k opětovnému
využití. Opětovným využitím vyčištěné odpadní vody, jako prodejné suroviny, se vrátí část vložených nákladů a cena procesu jejího čištění se tím výrazně sníží. K takovému přístupu vede především vzrůstající nedostatek zdrojů pitné vody a neustále rostoucí cena pitné vody. Je tedy
žádoucí začít využívat i vyčištěnou odpadní vodu pro účely, kde není třeba kvality pitné vody
nebo v dané lokalitě není voda dostupná.
Odborné konference se zúčastnilo bezmála 300 účastníků. Řady posluchačů zaplnili zástupci
ze státní správy (městské úřady, Povodí a.s. Vltavy, Labe, ČIŽP ČR), z provozovatelů vodohospodářských děl (ČEVAK a.s, VHS Benešov atd.), z projekční sféry a ze stavebních firem. Přítomnost odborníků ze Slovenska a Slovinska pozdvihla konferenci na mezinárodní úroveň.
Ing. Tomáš Roztočil

Okénko soběslavských chovatelů
Ještě před naší tradiční říjnovou výstavou vystavovali naši členové svá zvířata na výstavě ve
Strakonicích (26. -27. 9. 2015). Naši organizaci reprezentovali chovatelé drůbeže. Vystavoval př.
Szigl – Vlašky černobílé, př. Kočica obdržel čestnou cenu na Husy landenské a největší radost nám
udělala př. Terezka Benešová, která vystavila zakrslou Kachnu bílou a Antverpské vousáče, oceněné čestnou cenou mladé chovatelky.
V termínu 3. - 4. 10. 2015 vystavoval př. Fara v Pacově své Taganrožské rejdiče – čiliky a dostalo se mu uznání v podobě čestné ceny.
25. - 27. 10. 2015. se představili chovatelé drůbeže až v Horní Stropnici. Př. Benešová prezentovala České zlaté kropenky a čestnou cenu obdržela za zakrslou Kachnu bílou. Př. Kočica vystavil
Pekingskou kachnu kolmou, Husu landenskou a čestnou cenu obdrželi Viandotky černobílé.
Holubáři vystavili své holuby na speciálce v Libčicích nad Vltavou (7. - 8. 11. 2015). Př. Míka
vystavil Uzbecké rejdiče bílé a př. Autrara prezentoval své Novočerkažské rejdiče. Oba chovatelé
obdrželi čestnou cenu.
Naši členové opět ukázali sílu svých chovů, proto jim děkujeme za reprezentaci naší organizace.
Závěrem mi dovolte popřát členům naší organizace a všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho úspěchů do roku 2016. Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

Výkup kožek
Pondělí 7. 12. 2015 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 hod.
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Domácí násilí
V úterý 20.10. se uskutečnila ve vinárně KD
Veselí nad Lužnicí beseda na téma „Domácí násilí“ pořádaná Městem Veselí n. Luž., o.s. Semafor a Intervenčním centrem České Budějovice.
Vedoucí pracovnice intervenčního centra
Dana Bedlánová a sociální pracovnice Mgr.
Vlasta Petríková nám přiblížily problematiku
domácího násilí v ČR. Diskutovali jsme o tom,
co je to Intervenční centrum, jaké služby zajišťuje, jakým způsobem pomáhá obětem domácího
násilí (DN), koho se DN týká, charakteristika
obětí a agresorů, závislostní vztah mezi obětí a
agresorem, komunikace s obětí DN; co dělat,
jestliže jsem obětí DN; role dítěte v rodině zažívající DN; jak pomoci někomu, kdo je obětí DN,
jak probíhá vykázání DN a jaký druh pomoci
potřebuje sám agresor. Po aktivní diskusi jsme
shlédli působivý dokument o třech ženách- osobní zpověď obětí domácího násilí.
Podle statistik DN zažilo v průběhu svého
života 45% žen. Hovoří se o fyzickém, psychickém, sexuálním, ekonomickém nebo sociálním
násilí. Zranění způsobená partnerem si vyžádala ošetření u více než čtvrtiny žen. Z nich pak
pouze 3 % uvedla, že proti násilníkovi bylo
vzneseno obvinění, ale jen 1 % žen odpovědělo,
že toto obvinění vedlo k soudnímu rozhodnutí.
S účinností od 1. 6. 2004 se stalo týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě

O “Kotlabově jedli”
V roce 2006 věnoval známý přírodovědec a
mykolog a nezřídka i přispěvatel do naší Hlásky
Dr. Kotlaba velkou pozornost studiu mykologické vegetace ve Svákovských lesích města
Soběslavi. Při svých studijních procházkách
tehdy přišel na mohutnou jedli v mladém porostu, která ho svými rozměry tak zaujala, že požádal vedoucího Správy městských lesů Ing. Petra
Matouše o možnost jejího přeměření “nastojato”. Setkal se se souhlasem a pochopením; a tak
byl ten velikán přeměřen a zjištěna i jeho kubatura. Jen na vysvětlení dodáváme, že v takovém
případě se změří tloušťka ve výšce 1,30 m nad
zemí /tzv. “výčetní” nebo “prsní výška”, speciálním výškoměrem se změří výška stromu a
z hmotových tabulek se odečte jeho hmota /objem/. Naměřili jsme tehdy výšku 38 m, tloušťku
86 cm a navíc v této výšce i obvod 271 cm. Ze
3
změřených hodnot pak kubatura 9,05 m . Z pamětí hajného Janouška, který zde sloužil i za Jihočeských státních lesů, které tehdy tyto lesy
spravovaly, si můžeme připomenout, že tato
jedle zde byla při těžbách v osmdesátých letech
ponechána jako výstavek, a nově založený porost se kolem ní postupně uzavřel. Ona ho ale
svou výškou po všechna ta léta vysoko převyšovala. Je třeba připomenout, že Kotlabova studie
mykoflóry lesa Svákov, v níž je o této jedli pojednáno, byla v roce 2006 zveřejněna ve Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
K tomu je třeba dodat, že po nějakém čase se na

trestným činem podle § 215a trestního zákona.
Ochrana osob ohrožených DN se rozšířila zákonem č. 135/2006 Sb., proto od 1. ledna 2007 získala Policie ČR oprávnění vykázat násilníka z
bytu nebo z domu na deset dní. V této souvislosti vznikla i nová služba sociální prevence - ,,intervenční centrum", které je výhradně
zaměřeno na pomoc osobám ohroženým DN, tj.
ženám, mužům, seniorům a osobám se zdravotním postižením. Intervenční centrum je dle zákona povinno nabídnout první kontakt osobě
ohrožené domácím násilím nejpozději do 48
hodin od doručení faxu od Policie ČR s úředním
záznamem o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Pomoc IC může být poskytnuta
rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. Více na internetových stránkách
http://www.dchcb.cz/sluzby-a-projekty/interve
ncni-centrum.
Bezplatná nonstop linka pomoci obětem domácího násilí 116 006.
Na závěr chceme poděkovat za účast: panu
starostovi RnDr. Ladislavu Sýkorovi, panu Milošovi Silovskému, paní Bc. Pavle Mylerové,
paní Mgr. Ivě Dedéciové, pedagogům MŠ Blatské, MŠ U Zastávky a MŠ Mezimostí, zdravotní
sestře Marcele Hánové ze Soběslavi, Městské
Policii města Veselí nad Lužnicí a dalším.
Eva Nováková, Semafor o.s.
jedli objevila cedulka s nápisem “Kotlabova
jedle”. Kdo ji zavěsil, nevěděli ani pracovníci
lesní správy, ani spoluautor tohoto článku. Určitě ji ale nebylo třeba odstranit, vždyť jmenovaný
autor o ní tak pěkně napsal v odborné publikaci.
Ale ta nádherná jedle tam už nestojí. Vichřice,
která se 31. března letošního roku přehnala nad
svákovskými lesy, ji vyvrátila. Kořenový systém na závětrné straně nárazy větru do mohutné
koruny, přesahující hladinu výšek okolního porostu, nevydržel a velikán padl. V půli dubna
pak byla vyvrácená jedle zpracována. A při té
příležitosti bylo možno ověřit, jak ještě vitální
byl tento starý strom, kterému podle letokruhů
na pařezu bylo 155 let. Krásně to na pařezu
o průměrné tloušťce 112 cm ukazují letokruhy
z posledních let. Během posledních šesti let byl
roční průměrný přírůst 1 cm. A nejen to ukazuje
na celkově výhodné přírodní podmínky, neboť
podobné přírůsty je možné vidět i na pařezech
stromů okolního porostu, který se nad světlinou
po padlé jedli rychle uzavírá. A nemůžeme se
nezmínit, že v sousedství padlé jedle můžeme
vidět už i další následnici “Kotlabovy jedle”.
Ing. Jaroslav Šlechta, Ing. Petr Matouš

Jste sluchově postižení?
Navštivte Poradenské centrum
při Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v DPS v Soběslavi.
Termíny v roce 2016: 19.1., 15.3., 17.5.
21.6., 19.9.(pondělí), 14.11.(pondělí)
vždy od 9.30 – 11.00 hod (dle potřeby)

prosinec 2015

Sportovní sezona 2015
v Aeroklubu Soběslav
Letošní sportovní plachtařská sezona Aeroklubu Soběslav byla výjimečná a za poslední léta
jedna z nejúspěšnějších. Samozřejmě za to nemůže jen snaha pilotů a jejich vzájemné zápolení, výraznou měrou přispělo pro plachtaře
výborné počasí, zejména v červenci a srpnu. To
sice moc nepřálo zemědělcům a zahrádkářům,
ale díky tomu, že se svým rázem lišilo od minulých letních sezon, přineslo špičkové podmínky
pro plachtařské létání. Takové počasí se vyznačuje silnými stoupavými proudy s dostupem až
do 3000 metrů nad mořem.
Piloti plachtaři našeho aeroklubu (dále AK)
v letošním roce nalétali celkem přes 19 000 km
během 90 letů proti loňským 13 000 km a předloňským 6 200 km! Dále 17 letů překročilo průměrnou traťovou rychlost 80 km/h a jeden
dokonce hodnotou 99 km/h atakoval hranici
100 km/h . Výrazně se také změnila skladba
letů, kdy počet letů delších 300 km dosáhl čísla
21 oproti loňským pouhým 4 a předloňskému
jednomu. Z oněch 21 letů pak vyčnívají přelety
delší 400 km, které se podařilo uletět všem 4 pilotům soutěžícím o prvenství v naší malé klubové soutěži. Celkem se do letošního ročníku tzv.
Celostátní plachtařské soutěže svými lety zapojilo 8 našich pilotů plachtařů. Ač je AK Soběslav početně nejmenší v jihočeském kraji,
umístil se jako 2. ze 6 za naopak největším AK
Hosín u Českých Budějovic. V celostátním
měřítku pak obsadil 36. příčku ze 75
zúčastněných aeroklubů, mnohdy s daleko větší
členskou základnou.
Pro ilustraci průběhu typického plachtařského přeletu nechť poslouží záznam letošního nejhodnotnějšího výkonu našeho pilota Petra
Petřičky na trati 416 km s průměrem 89 km/h na
kluzáku ASW19.
Za AK Soběslav Jindřich Hruška

Mapa ČR s vyznačeným GPS záznamem téhož letu

Výškový a časový profil letu
Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec
bude v Soběslavi, v ulici Nerudova
Pekárikovi /naproti pekárně/
v sobotu 5. 12. od 9 hodin.

prosinec 2015
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Vodní záchranáři
V 13. ročníku o Pohár starosty Prahy 15 zabodovala soběslavská záchranářská mládež velmi úspěšně jak v jednotlivcích (trojboj), tak i v
párovém víceboji složeného ze 4 speciálních bazénových disciplín (záchrana tonoucího, záchrana v oděvu, dopomoc unavenému plavci, tažení tonoucího), v praktické kardiopulmonální resuscitaci, písemném
testu z první pomoci, v záchraně pomocí lana a vázání horolezeckých
uzlů na čas.
Jednotlivci: 2. místo Novotný Michal; 3. místo Novotný Jan; 4. místo
Plachý, Tlustý; 5. místo Macek, Chlumecký; 6. místo Macková; 9. místo
Multušová; 10. místo Matějčková; 21. místo Žatecký
Dvojice: 1. místo Plachá + Montoto, Tlustý + Novotný Jan; 2. místo
Plachý + Chlumecký, 3. místo Novotný Michal +Petr Vítek (Krnov),
4. místo Macková + Tomancová, 6. místo Matějčková + Multušová
Předposlední závody v roce 2015 se opravdu vydařily a podpořilo je i
několik osobních rekordů. Závěrečné klání proběhne 4. - 5. 12. 2015 v Brně na MČR na 50m bazénu. Soběslav bude zastoupena 10 členy. Tyto závody jsou započítány do kvalifikace na Mistrovství světa 2016
v Holandsku.
Poděkování patří rodičům - divákům a zároveň řidičům závodníků,
bez jejich pomoci bychom se závodů nemohli účastnit.
Šrůtová Z. odd.mládeže VZS Soběslav

Zpráva o činnosti FK Rašelina Soběslav
Podzimní část soutěžního ročníku 2015 – 2016
„A“ mužstvo mužů skončilo po polovině soutěže na 3. místě KP, což se
dá považovat za obrovský úspěch. A jen hloupé ztráty na domácím hřišti nás
oddělily od toho, abychom KP přes zimu vedli, ale klukům nelze nic vyčítat,
takový je fotbal. Ovšem venkovní bilance stojí za zmínku, když jsme na
hřištích našich soupeřů dokázali 6x zvítězit a pouze jednou prohrát. Zimní
příprava je již naplánována včetně soustředění v Borovanech. Věřím, že
mužstvo zůstane do jara pohromadě a budeme se dál prát o čelo tabulky.
Mužstvo mužů „B“ obsadilo 2. místo s 26 body v okresním přeboru a je
jen 2 body za ambiciózním Lomem, ovšem na záda jim dýchá soubor „fotbalových důchodců“ z Choustníku. Béčko, které ponovu hraje v Soběslavi
na našem hřišti plně plní funkci rezervy, dává prostor méně vytěžovaným
hráčům a seznamuje s dospělým fotbalem i naše dorostence.
Mužstvo dorostu je v I. A třídě skupiny „C“ na 10. místě se 13 body. U
dorostu došlo k doplnění mladšími kluky, kteří mají vše před sebou a zaleží jen na nich, jak přistoupí k tréninku a budou pracovat na svém růstu. Dorost je asi ve všech sportech nejproblematičtější kategorií, kde dochází
k největší „úmrtnosti“ hráčů.
Starší žáci v KP jsou na 11. místě a mají 10 bodů. Chlapci prohráli
spoustu zápasů o jeden gól, a tak trošku platí nováčkovskou daň v KP. Ale
tým svou kvalitu má a věřím, že na jaře půjdou výkony nahoru.
Mladší žáci jsou na 12. místě také s 10 body. A též se pomalu seznamují s vyšší soutěží.
Kadeti mají 6 bodů a jsou na 11. místě v soutěži OFS. Tým v létě převzal zkušený trenér Klimt.
Družstvo mladší přípravky má dvě družstva „A a B“, které vede M.
Petrů a F. Čvanda. Kluci bojují v okrese na 5. a 12. místě.
Ještě máme mini přípravku, kterou vede Vyhlídka Jan. Je to kategorie,
kde se děti teprve seznamují s pohybem a sportem jako takovým. Nicméně
trenéři mají spoustu práce, protože zájem malých fotbalistů je veliký.
Na závěr bych chtěl všem aktivním hráčům, trenérům, funkcionářům a rodičům poděkovat za práci v uplynulém období a popřát hodně zdraví a sportovních úspěchů v novém roce 2016. V neposlední
řadě bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kterých si velmi vážíme,
a samozřejmě městu Soběslav za podporu v naší činnosti.
Marek Nývlt, předseda FK

VÁNOČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH
SPARTAK SOBĚSLAV
Dne 12.12.2015 se uskuteční turnaj v kuželkách. Dospělí na 40
hodů, děti do 15 let na 20 hodů. Začátek v 9:00 hodin, konec
v 18:00 hodin. Čistou sálovou obuv a veselou náladu sebou.

Vzadu zleva: Macek David, Žatecký Martin, Novotný Michal, Chlumecký
Jakub, Plachý Rostislav
Vpředu zleva: Montoto Sára, Tomancová Anna, Matějčková Zuzana, Macková Barbora, Multušová Žofie, Tlustý Martin, Novotný Jan, Plachá Rosalie

Mužstvo „A“
Podzimní část krajského přeboru mužů nám vyšla na jedničku. Na
poslední chvíli přišel na hostování Lukáš Podráský z Dynama České
Budějovice. Desetkrát jsme vyhráli a pětkrát prohráli, přezimujeme na
krásném 3. místě s 30 body. Jsme druhým nejlépe střílejícím týmem
s 32 góly a třetím týmem, který dostal nejméně (16) branek. Tady jsou
výsledky sezony. Ještě předehrajeme 16. kolo jarní části s Pískem.
Mistrovská utkání
· FK Rašelina Soběslav - FC Písek B 1:2 (1:0)
Branky: 44. Šmídmajer – 46. a 86. Zušťák
· Sokol Želeč - FK Rašelina Soběslav 0:4 (0:1)
Branky: 41. Dvořák, 49. Šmídmajer, 84. M. Mazouch, 90. Peltán
· FK Rašelina Soběslav - SK Jankov 0:2 (0:1)
Branky: 20. a 52. Voráček
· TJ Dražice - FK Rašelina Soběslav 1:2 (1:1)
Branky: 27. Hojdar , 31. Podráský, 59. Šmídmajer
· FK Rašelina Soběslav – FK Tatran Prachatice 3:1 (1:0)
Branky: 11. Peltán, 72. Šmídmajer, 89. Novotný-Hanzal, 84. Šandera
· FK Olešník - FK Rašelina Soběslav 0:2 (0:0)
Branky: 50. a 58. Dvořák
· FK Rašelina Soběslav - SK Otava Katovice 1:3 (0:2)
Branky: 66. T. Mazouch, 1. Krýsl, 9. Rejšek, 54. Repa
· FK Rašelina Soběslav - Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 3:2 (0:0)
Branky: 51. Peltán, 61. Dvořák, 64. M. Mazouch, 50. a 90. Ježek
· TJ Osek - FK Rašelina Soběslav 0:4 (0:3)
Branky: 9. T. Mazouch, 31. vlastní (Kroupa), 36. Dvořák, 70. vlastní (Rybák)
· FK Rašelina Soběslav – SK Rudolfov 2:0 (0:0)
Branky: 68. a 78. Dvořák
· TJ Hluboká nad Vltavou - FK Rašelina Soběslav 0:4 (0:2)
Branky: 8. a 21. Šmídmajer, 76. Polišenský, 90. T. Mazouch
· FK Rašelina Soběslav - Sokol Planá nad Lužnicí 1:2 (1:0)
Branky: 50. Šmídmajer, 71. Pösinger, 76. Trčka
· TJ Centropen Dačice – FK Rašelina Soběslav 1:3 (1:3)
Branky: 16. Toman, 8. Peltán, 26. Šmídmajer, 30. Dvořák
· SK SIKO Čimelice - FK Rašelina Soběslav 1:0 (0:0)
Branka: 65. Svojše
· FK Rašelina Soběslav – Sokol Sedlice 2:1 (1:1)
Branky: 3. Šmídmajer, 63. Dvořák, 43. Škulina.
Více se dozvíte na nových stránkách www.fkraselina.cz.
František Maršík

HOKEJ - rozpis zápasů
·
·
·
·
·
·
·

5.12. – 17:00 h - MUŽI - HC Slavoj Český Krumlov
6.12. – 9:30 h - MŽ, SŽ - IHC Písek
12.12. – 10:00 h - 4. třídy - HC Motor ČB, HC Strakonice
12.12. – 13:30 h - DOROST - TJ DDM Rokycany
19.12. – 14:30 h - DOROST - HC Domažlice
20.12. – 9:00 h - 3. třídy - SLH J. Hradec, HC Slavoj Č. Krumlov
21.12. – 15:00 h - MŽ, SŽ - HC Slavoj Český Krumlov
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Z hokeje
Spartak prohospodařil tříbrankový
náskok s Radomyšlí
· OLH Sp. Soběslav – TJ Sokol Radomyšl
3:5 (1:0, 2:1, 0:4)
Branky a asistence: 11. Máca (Píha), 24. Žákovský (Horáček), 25. Hák (Žákovský, Smrž)
– 27. Jungbauer (Jan Kudrna), 34. J. Řehoř
(Stropnický), 49. R. Volf (Jungbauer, Koupal), 53. J. Řehoř (Pěnička), 60. Stropnický
(J. Řehoř).
Vyloučení: 6:8, využití: 1:2, v oslabení: 1:1

Spartak přivezl bod ze Šumavy
· HC Vimperk – OLH Spartak Soběslav
7:6 SN (1:2, 3:2, 2:2, SN 1:0)
Góly a nahrávky: 18. Novotný (Lang), 26. Korous (Paule), 27. Předota (Lang), 31. Krejsa
(Gabauer, Předota), 43. Vinš (Korous), 48.

Lang (Vítovec), rozhodující nájezd Předota –
4. Sládek (M. Karpíšek, Hák), 5. Schejbal (Kučera, Chalupský), 27. Žákovský (Schejbal), 30.
Schejbal (Horáček), 46. Žákovský (Hák, Vild),
49. Žákovský (Smrž, Hák). Vyloučení: 10:9,
navíc Novotný, Horejš (VIM) a Máca
(SOB) 10 min. OT, využití: 1:3

Muži porazili Kohouty
· OLH Spartak Soběslav – HC Tábor B
4:3 (4:0, 0:2, 0:1)
Branky a asistence: 8. Žákovský (L. Karpíšek), 10. Hák (Píha, Prokůpek), 16. Petržílka
(M. Karpíšek, Žákovský), 17. Žákovský (Sládek, Vild) – 27. R. Pechánek (Trieb), 29. R.
Pechánek(Blažek, Ošmyk), 49. Drda (Kadilák, Hlaveš).
Vyloučení: 9:4, navíc Křiklán (SOB) 10 minut OT, Kratochvíl (TAB) do konce, využití:
1:2, v oslabení 0:0
David Čížek, david.cizek@intersnack.cz
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VEŘEJNÁ BRUSLENÍ - PROSINEC 2015,
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
DEN
DATUM
ČAS
SOBOTA

12/5/15

14,00 - 15,45

NEDĚLE

12/6/15

14,00 - 15,45

NEDĚLE

12/13/15

14,00 - 15,45

NEDĚLE

12/20/15

14,00 - 15,45

STŘEDA

12/23/15

14,00 - 15,45

ČTVRTEK *

12/24/15

14,00 - 15,45

PÁTEK

12/25/15

14,00 - 15,45

SOBOTA

12/26/15

14,00 - 15,45

ÚTERÝ

12/29/15

14,00 - 15,45

STŘEDA

12/30/15

14,00 - 15,45

ČTVRTEK

12/31/15

14,00 - 15,45

PÁTEK

1/1/16

14,00 - 15,45

SOBOTA

1/2/16

14,00 - 15,45

NEDĚLE

1/3/16

14,00 - 15,45

VSTUPNÉ 30 Kč, * 24.12.2015 - vstupné zdarma

Závodíme a připravujeme vánoční vystoupení
V říjnu se uskutečnil náš
první OBO závod krasobruslařské sezony v Českých Budějovicích, kde zabruslily své programy
naše nejlepší členky. Závod přinesl velmi pěkné
výsledky pro náš klub a děvčata tak úspěšně odstartovala sérii závodů v této sezoně.
V sobotu 14. 11. 2015 jely naše členky změřit
své síly na další OBO závod „Slánská brusle“.
V kategorii nováčci mladší získala svým výborným sportovním výkonem krásné 5. místo Nikolka Jindrová. Za nováčky jela Verunka Nývltová
(14. místo) a Štěpánka Říhová (19. místo). Oběma děvčatům se v plně obsazené kategorii jízda
velmi podařila a v silné konkurenci se neztratily.
V podvečer závodu se představila se svou
krásnou volnou jízdou i Roska Plachá a Anežka

Novotná, které si za svůj výkon vybruslily 13. a
16. místo.
Všichni naši ostatní bruslaři drželi holkám
palce a sami se již těší na naše mezioddílové závody, na kterých předvedou i své volné jízdy.
Všem závodnicím blahopřejeme, děkujeme
za reprezentaci našeho klubu a přejeme do čerstvě spuštěné závodní sezony řadu skvělých výkonů a medailových umístění.
I přesto, že jsou naše tréninky v tuto sezonu
náročnější, vyhradili jsme si čas na přípravu vánočního programu. Svátečně laděné vystoupení se bude konat v neděli 20. 12. 2015 od 17:00
na ZS Soběslav. Tímto zveme všechny, kteří by
rádi strávili poslední adventní neděli za poslechu vánočních písní, koled či třeba melodií z vánočních filmů a pohádek, na které Vám naši
členové krásně zabruslí.
KK Soběslav

Soběslavští kanoisté sbírají medaile
Poctivou zimní přípravu zúročili již na prvních závodech, které se konaly tradičně poslední dubnový víkend na řece Lužnici z Dobronic do
Hutí. Mezi žákyněmi mladšími obsadila Jana Bočánková v obou závodech 2. místo, Pavla Šedivá skončila na 4. a 5. místě, Martin Šedivý vybojoval mezi žáky mladšími 2. a 4. místo. Mezi veteránkami zvítězila Jana
Lagnerová v obou závodech.
Slalomové závody na Harrachovce přinesly Haně Kolihové velice
pěkné 8. a 7. místo mezi žákyněmi mladšími z celých Čech, Jana Lagnerová svoji kategorii vyhrála. Sobotní závod byl zároveň Přeborem Jihočeského kraje ve slalomu na divoké vodě, v němž Hanka skončila na
nepopulární „bramborové“ pozici.
O víkendu 23. - 24. 5. 2015 se v Českém Krumlově zúčastnili soběslavští vodáci závodu nazvaného Down- Town, který byl v sobotu zároveň
MČR ve sjezdu smíšených posádek v dlouhém sjezdu i ve sprintu a v neděli Přeborem Jihočeského kraje v dlouhém sjezdu. V sobotu zvítězila
Hana Kolihová před svojí oddílovou kolegyní Janou Bočánkovou v dlouhém sjezdu i ve sprintu, v nedělním dlouhém sjezdu Jana Bočánková zvítězila a stala se Přebornicí Jihočeského kraje pro rok 2015. Po oba dny se
v závodě smíšených posádek umístila na 2. místě Lenka Vandasová (Lagnerová) s českokrumlovským Davidem Jirkou, v kategorii veteránů zvítězila Jana Lagnerová spolu se Stanislavem Baborem.
11. a 12. 7. 2015 závodila naše děvčata na řece Otavě ve Strakonicích,
kde ve slalomu vybojovala Hana Kolihová 8. místo a Jana Bočánková
9. místo, ve sjezdu Hanka místo 2. a Jana 3.
Mistrovství ČR ve slalomu veteránů v Českém Vrbném se zúčastnila i
Jana Lagnerová, která ve své kategorii zvítězila, navíc vybojovala stříbrnou medaili spolu s Petrem Jindrákem i v kategorii smíšených dvojic.

Štěpánka Říhová

Posledními závody pro většinu soběslavských závodníků byly Podzimní sjezdy na Lužnici 17. 11. 2015. Své první závody zde absolvovali
předžáci – teprve devítiletí Hynek Míka a Jakub Sladovník a při své premiéře obsadili 7. a 8. místo mezi dvanácti soupeři. V kategorii žen s obrovským náskokem zvítězila Lenka Vandasová, když v obou závodech
porazila i vicemistryni světa Anežku Paloudovou z Českého Krumlova.
Jana Lagnerová obsadila 2. místo mezi veteránkami, Jana Bočánková zvítězila mezi žákyněmi mladšími, Hana Kolihová skončila 2. a Pavla Šedivá
5., mezi žáky mladšími obsadil Martin Šedivý 3. místo. Obrovský obdiv
zaslouží handicapovaný Štěpán Mareš, klient soběslavské Rolničky a
nadšený vodák, který zdolal celou trať závodu a dojel do cíle jako první, za
tento výkon získal zlatou medaili, diplom a pohár.
Na Mistrovství Evropy v kanoistickém maratonu ve slovinské Bohinji
měla zastoupení i soběslavská kanoistika, a to Janou Lagnerovou. Ta porazila všechny své soupeřky na kajaku jednotlivců a spolu s Taťjanou Petrovou z Ruska na deblkajaku a stala se dvojnásobnou mistryní Evropy pro
rok 2015 a obhájila tak svůj titul z loňského roku.
Mistrovství ČR v kanoistickém maratonu v Týně nad Vltavou se letos
zúčastnila Jana Lagnerová, kde mezi ženami vybojovala na trati dlouhé
26 km stříbrnou medaili a premiérově i Lenka Vandasová, když spolu
s maminkou Janou Lagnerovou usedly do deblkajaku a dojely si pro bronzové medaile.
Obě posledně zmiňované ženy závodí na divoké vodě i na raftech,
Lenka v ženské reprezentační posádce, Jana ve veteránské a obě posádky
si vybojovaly účast na MS v Indonésii, které se uskuteční na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Tak jim držme palce.
Jaroslava Kohoutová, DDM
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Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci. Tel. 776 301 859
· Sháním byt v Soběslavi. Tel. 724 131 747
· Hledáme chatu v okrese Tábor. Tel. 601 336 000
Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám jablka k zimnímu uskladnění. Tel. 732 385 955, 721 283 573
· Prodám kanadská pastevecká miniprasátka. K chovu i na porážku.
Tel. 732 385 955, 721 283 573
· Prodám vaši nemovitost. Nabídněte. Tel. 725 192 566
Ostatní
· Pronajmu garáž na Moskvě. Tel. 732 257 198
· Pronajmu garáž 100 m od náměstí, Havlíčkovo nábřeží.
Tel. 721 343 399
· Nabízím pronájem bytu 2+1 a garsonky v centru Soběslavi.
Tel. 777 122 222
· Vyměním byt 2+1 v osobním vlastnictví na sídlišti Míru v Soběslavi za
1+1 v centru města. Tel. 728 528 117
· Pronajmu dlouhodobě garáž na Moskvě. Tel. 721 411 898
· Pronajmu garáž v Soběslavi Na Svépomoci od 1.1.2016.
Tel. 724 822 630
· Pronajmu prodejní stánek mezi Penny marketem a Kikem.
Tel. 602 125 126
· Rizikové odkacování stromů, ořez z lan nebo za použití plošiny.
Tel. 728 970 057
· Mladý bezdětný pár hledá dlouhodobý pronájem bytu 1+1, 2+1 nebo
3+1 v Soběslavi. Spěchá. Ne RK. Prosím volejte tel. 604 583 418.
· Vánoce jsou za dveřmi a vy nestíháte? Nevadí. Cukroví si můžete objednat na čísle 605 526 039, pokud možno po 18. hodině.

Restaurace
Paluba
Eva a Tomáš Košnerovi
zvou na

SILVESTROVSKÝ
VEČER
hudba:
A proč ne a Křižáci
Rezervace na mob.:
602 479 680
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RYCHLÁ PŮJČKA
HOTOVOST AŽ 50.000 Kč
VYPLACENÍ DO 24 HODIN
SPLÁTKY NA
13 a 16 MĚSÍCŮ

TEL. 602 707 442
PŮJČKA 5 - 50.000 Kč
Rychlé schválení a ověření
nnn

Splatnost 13 – 16 měsíců
nnn

Bez nutnosti ručitele
nnn

Individuální přístup
nnn

Půjčka pro každého
nnn

Sleva při včasném splácení!

V případě zájmu
volejte: 605 526 039
Od 1.1. 2016 - nová služba
v Soběslavi
ruční žehlení prádla, košil
a drobné opravy prádla
· žehlení a skladování bude

v nekuřáckém bytě

· doprava individuální

dle možností zákazníka

telefon: 605 526 039

POSKYTOVÁNÍ
technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383
· Údržba nemovitostí, spínání zdiva
· Stavební zámečnictví
· Zámečnické práce
· Svářečské práce

prosinec 2015
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

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

MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků i nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších velikostí,
společenské šaty, pánské obleky
“SLIM“ a šaty do tanečních
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel. 723 512 899
ČT 17 – 19 h jinak po tel. domluvě.

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

Autoservis

AUTO-Nováček, s.r.o.
Veselí nad Lužnicí

přijme automechanika
na HPP nebo brigádu,
mzda od 20 000 Kč.
Tel. 721 740 194
e-mail:
z-novacek@centrum.cz
Hláska na
www.musobeslav.cz
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Insurance waves s.r.o.
… kvalita a jistota

 Pojištění: majetku, vozidel, osob, odpovědnosti, bytových
domů, právní ochrany, obcí

 Finanční služby: hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry,

stavební spoření, běžné účty, termínované vklady
 Speciální finanční služby v oblasti dotací, financování
podnikatelských projektů
 Řešení poradenství a pojištění pohledávek v segmentu
malých a středních podnikatelů
 Komplexní služby klientům dle potřeb, správa pojištění
 Audit, optimalizace a aktualizace pojistných smluv
 Zajištění výběrových řízení u pojišťoven a bank
 Dozor a pomoc s likvidacemi pojistných událostí klientů
Těšíme se na Vaši návštěvu v kanceláři
na náměstí Republiky 143, Soběslav (vedle Květinky)
Tel.: 777 67 97 85 Janečková, 603 72 27 48 Horváthová

ŽALUZIE OŠMERA
Montáž - prodej - výměna
Tel. 734 460 066, ottaosmera@seznam.cz

SPRÁVA LESŮ MĚSTA SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169
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PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA
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Uzávěrka příštího čísla 10. 12., pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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