Vážení spoluobčané,

Srdečně zveme
na

bývá dobrým zvykem bilancovat na konci roku důležité události, které nás uplynulým
obdobím provázely, a rád bych se tedy o některých z nich zmínil.
V letošním roce byla dokončena oprava jižní strany náměstí s novou autobusovou zastávkou a slavnostním osvětlením kostela sv. Víta. V letních měsících bude
zahájena rekonstrukce centrální plochy náměstí včetně okolí kostela sv. Petra
a Pavla s dokončením v roce 2018. Definitivní podoba projektu, která vychází z platného územního rozhodnutí, bude představena veřejnosti začátkem roku. Dále byla
zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro rodinné domy na sídlišti Svákov, která bude dokončena na podzim roku 2017. Prodáno bylo patnáct pozemků,
dalších deset bude opětovně nabídnuto k prodeji. Za zmínku určitě také stojí oprava a rozšíření zázemí sportovní haly, oprava fasády ZŠ Komenského, budovy MěÚ
a hospodářské budovy v areálu hradu vedle městské knihovny. Před dokončením
je výstavba ČOV a kanalizace v Chlebově.
V roce 2017 bychom se chtěli věnovat především již zmíněnému náměstí, dokončení ZTV u sídliště Svákov, zahájení opravy domu čp. 1/I na náměstí Republiky, přípravě rekonstrukce obřadní síně na hřbitově a výstavbě dopravního terminálu u nádraží.
V roce 2016 proběhlo v našem městě velké množství pěkných kulturních, společenských a sportovních akcí, o které byl velký zájem. Zmínil bych především komorní festival – Setkání s hudbou v Soběslavi, festival dechových hudeb Kubešova
Soběslav a tradičně také městské slavnosti. Všem, kteří se aktivně podíleli na akcích
pořádaných v našem městě, děkuji.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
v neděli 1. 1. 2017
v 18 h
na náměstí Republiky

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2017 Vám přeji pevné zdraví, pohodu, mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě a radost ze života.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Dočtete se v tomto čísle:

Autor fota: Vlastimil Slabý
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AKCE NA MĚSÍC LEDEN
1. 1. Novoroční ohňostroj, náměstí Republiky, 18 h
1. 1. N
 ovoroční vyjížďka pro příznivce cyklistiky, start u obchodu Oáza
- Dům sportu a Zábavy - Cyklosport Švec, 13 h
12. 1. Astrál, KDMS, 17 h
14. 1.  17. ročník Off – road fichtel day 2017, areál AMK u letiště,
registrace v 9 h, rozjížďky od 11:15 h, finále od 12:30 h

Změna provozní doby
ve sběrném dvoře
S platností od 1. 1.2017 dochází ke změnám v provozní
době ve sběrném dvoře v Tyršově ulici 482/III. Sběrný
dvůr bude v rámci zkvalitnění nakládání s odpady
provozován navíc i v pondělí, bude mít různé provozní
hodiny v zimním a letním období a částečně se změní
i obsluha. V zimním období /1. 11. – 31. 3./ bude otevřen
v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 14.30 hodin do 16.30
hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. V letním
období /1. 4. - 31. 10./ bude otevřen v pondělí, v úterý
a ve čtvrtek od 14.30 hodin do 18.00 hodin a v sobotu
od 8.00 do 12.00 hodin.
I nadále bude možno ve sběrném dvoře odkládat
nebezpečné odpady /obaly od barev a chemikálií, oleje,
baterie, chemikálie/, objemný odpad /nábytek, dřevo,
matrace, koberce/, plasty, papír, sklo, kov – velké kusy,
které se nevejdou do určených kontejnerů ve městě,
dále biologicky rozložitelný odpad /větvě, listí trávu,
odpady z údržby zahrad/, elektrospotřebiče /lednice,
sporáky, televize, počítače, radia, vysavače/.
Při příjezdu na sběrný dvůr bude občan povinen
prokázat se dokladem totožnosti a bude muset
postupovat v souladu s pokyny obsluhy sběrného
dvora, která určí, kde bude odpad v rámci sběrného
dvora umístěn. V případě, že bude na sběrný dvůr
přivezen odpad od podnikatelů nebo občané nebudou
mít odpad roztříděný, obsluha tento odpad na sběrném
dvoře nepřevezme.
Jan Mošnička

15. 1. Zapomenutý čert - pohádka, KDMS, 10:30 h
16. 1.  Dějiny blatského kroje – přednáška Davida Blažka,
Rožmberský dům, od 17 h
17. 1. Vernisáž výstavy Můj svět: všední radosti očima keňských dětí
a Plyšákový svět, soběslavská knihovna, 17 h, k vidění do 24. 2.
19. 1. Jan Burian - koncert, Čajovna Rolnička, 19:30 h
20. 1. Rybářský ples, KDMS, 20 h
22. 1. Paul Batto a Ondra Kříž – koncert, KDMS, 19 h

ÚŘEDNÍ DNY VZP
(LEDEN - ČERVEN)
Klientské pracoviště v Soběslavi je otevřeno každé
1. a 3. úterý v měsíci, vždy od 11:30 do 15:00 hodin.
(Městský úřad Soběslav)

24. 1. Duo Aramis – koncert, KDMS, 19 h

03.01.2017		

17.01.2017

25. 1.  Z gauče na Island – cestopisná přednáška Ludmily Zbytovské,
Rožmberský dům, 17 h

07.02.2017		

21.02.2017

07.03.2017		

21.03.2017

26. 1. Pastelkování, soběslavská knihovna, 16 h

04.04.2017		

18.04.2017

29. 1. Deskohraní, Společenské centrum Soběslavska, 14 - 18 h

02.05.2017		

16.05.2017

06.06.2017		

20.06.2017

LEDNOVÉ ÚŘEDNÍ DNY
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
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 11. 1. a 25. 1.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

Ordinační hodiny lékařů
V únorovém čísle Soběslavské hlásky již tradičně
uvedeme ordinační hodiny lékařů. Na přání obyvatel
Soběslavi tento rok zveřejníme také otevírací hodiny
soběslavských poboček bank, pojišťoven, úřadů aj. institucí. 				
-min-
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
22. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 29. listopadu 2016

Usnesení č. 22/312/2016

Rada města projednala návrh rozpočtu města na
rok 2017 zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 22/313/2016

Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2016 – rozpočtové opatření
č. 4/2016 – předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 22/314/2016

Rada města projednala návrh obecně závazné
vyhlášky č. 4/2016, kterou se stanoví školské
obvody mateřských škol zřizovaných městem
Soběslav a části společných školských obvodů
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 22/315/2016

Rada města se seznámila s návrhem řešení předprostoru u ZŠ E. Beneše a gymnázia zpracovaný ateliérem O. T. A., Praha.

Usnesení č. 22/316/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zrušení stávajícího věcného břemene a zřízení nového věcného břemene mezi městem
Soběslav a společností ČEPS, a. s., Praha,
na realizaci akce „V406/V407 Kočín – Mírovka“ na pozemku p. č. 2840 v k. ú. Klenovice,
který je ve vlastnictví města, a dále souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na realizaci uvedené akce na pozemku
p. č. 858/18 v k. ú. Nedvědice, který je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 22/317/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
na realizaci akce „VTL plynovod Soběslav
– Planá nad Lužnicí“ na pozemcích p. č.
3182/79, 3246/10, 3301/21, 3301/38, 3392,
3397/2, 3810/1, 3391 v k. ú. Soběslav
a na pozemcích p. č. 443, 452, 454, 504/4,
676/21, 676/33, 974/2, 974/5, 1006/1, 1033/5,
1038/13 v k. ú. Chlebov, které jsou ve vlastnictví města.

Usnesení č. 22/318/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o podnájmu nebytových prostor mezi Sdruženou ambulancí Soběslav, s. r. o., Soběslav,
a Hrudní chirurgií, s. r. o., Praha, na pronájem
nebytových prostor ordinace chirurgické ambulance v přízemí budovy čp. 159 v ulici Petra Voka (Poliklinika), Soběslav I, s účinností
od 1. 1. 2017.

Usnesení č. 22/319/2016

Rada města souhlasí s ukončením platnosti
veřejnoprávních smluv uzavřených mezi městem Soběslav a obcemi Dráchov, Sedlečko
u Soběslavě, Klenovice, Žíšov, Roudná, Vesce,
Zvěrotice a Sviny na zajištění výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dohodou k 14. 12. 2016.

Usnesení č. 22/320/2016

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., Soběslav, na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2016
ve výši 200.000 Kč na úhradu ztráty provozu
koupaliště v roce 2016.

Usnesení č. 22/321/2016

Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou LED CORP, s. r. o.,
Soběslav, na dodávku a montáž LED veřejného
osvětlení za cenu 209.070 Kč + DPH.

Usnesení č. 22/322/2016

Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou T.O.D.O.K., spol.
s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž dřevěných EURO oken do budovy čp. 3 (bývalá škola) v Nedvědicích za cenu 167.356 Kč + DPH.

Usnesení č. 22/323/2016

Rada města souhlasí s mezipoložkovou úpravou
rozpočtu č. 1 Mateřské školy Duha, Soběslav,
v roce 2016 dle návrhu předloženého ředitelkou
školy Mgr. Alenou Krejčovou.

USNESENÍ
23. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 13. prosince 2016

Usnesení č. 23/324/2016

Rada města souhlasí s úpravou centrální plochy náměstí Republiky v Soběslavi dle návrhu
zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem
– Ateliér Kročák, České Budějovice.

Usnesení č. 23/325/2016

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění vozidel města pro rok 2017 organizovaného makléřem města – firmou GrECo
JLT Czech Republic, s. r. o., České Budějovice.
Vítězem výběrového řízení se stala Česká pojišťovna, a. s., za částku 33.084 Kč.

Usnesení č. 23/326/2016

Rada města schvaluje ceny vodného a stočného
pro rok 2017 dle návrhu předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města –
firmou ČEVAK, a. s., České Budějovice.
Ceny pro rok 2017: vodné – 36,21 Kč/m3
+ DPH, stočné – 22,95 Kč/m3 + DPH. Vodné
+ stočné celkem 59,16 Kč + DPH.

Usnesení č.
23/327/2016

a) Rada města bere na vědomí rekapitulaci investičních
akcí realizovaných v roce 2016 předloženou
místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským.
b) Rada města souhlasí s realizací investičních
akcí (komunikace, chodníky, parkoviště, kanalizace, stavby a ostatní) v Soběslavi v roce 2017
dle návrhu předloženého místostarostou města
Mgr. Vladimírem Drachovským.

Usnesení č. 23/328/2016

a) Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2017 následovně: 10. 1., 24. 1., 7. 2.,
21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5.,
30. 5., 13. 6., 27. 6., 18. 7., 22. 8., 5. 9., 19. 9.,
3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12.
a 19. 12. 2017.
b) Rada města schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2017 následovně: 15. 2., 19. 4., 21. 6., 20. 9. a 13. 12. 2017
od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu
města Soběslavi.

Usnesení č. 23/329/2016

Rada města na základě žádosti ředitelky
MŠ Duha Soběslav Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného na úhradu stravného a dalších drobných
potřeb v rámci vzdělávání pro jedno dítě mateřské školy dle předloženého návrhu darovací
smlouvy.

Usnesení č. 23/330/2016

Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace
komunálního odpadu pro podnikatelské
a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2017
následujícím způsobem:
• týdenní svoz popelové nádoby 110 l …
2.700 Kč,
• sezónní svoz popelové nádoby 110 l …
1.190 Kč,
• týdenní svoz popelové nádoby 240 l ...
5.400 Kč,
• týdenní svoz kontejneru 1100 l …
17.990 Kč,
• sezónní svoz kontejneru 1100 l …
8.990 Kč.
Ceny jsou stejné jako v roce 2016 a jsou
uvedeny včetně DPH.

Usnesení č. 23/331/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 22 ke smlouvě o zabezpečení likvidace
komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne
18. 12. 1995 uzavřené mezi městem Soběslav
a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna
Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci
komunálních odpadů v roce 2017 na částku
3.649.800 Kč + DPH.

Usnesení č. 23/332/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 38
ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru

4
ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Rumpold,
s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu
a likvidace separovaného sběru v Soběslavi
a městských částech Chlebov a Nedvědice
v roce 2017 za cenu 650.870 Kč + DPH.

Usnesení č. 23/333/2016

Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli
ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce
MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ
v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli
KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy
lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru
Matoušovi, paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, a tajemníkovi
MěÚ Soběslav Ing. Radku Bryllovi dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 23/334/2016

Rada
města
schvaluje
s
účinností
od 1. 1. 2017 plat jednateli Správy města
Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o.,
Ing. Petru Matoušovi a paní Janě Hákové, která
je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, dle
předloženého návrhu.

Usnesení č. 23/335/2016

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana
Holase souhlasí s vyřazením konvektomatu
ZANUSSI, mod-fc 101EP, z majetku svěřeného organizaci k hospodaření a jeho následným
odprodejem. Výnos z prodeje bude zahrnut
do investičního fondu základní školy.

Usnesení č. 23/336/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 9. 2011
uzavřené mezi městem Soběslav a společností
STARNET, s. r. o., České Budějovice, kterým
se prodlužuje doba nájmu umístění anténního
systému na domě čp. 109 na náměstí Republiky, Soběslav I, který je ve vlastnictví města,
o 5 let, tj. do 31. 12. 2021.

Usnesení č. 23/337/2016

Rada města souhlasí s prominutím jednoho
měsíčního nájemného za pronájem nebytových prostor firmě Lapec – železářství v domě
čp. 148 a firmě N+N Soběslav, s. r. o., v domě
čp. 150 na náměstí Republiky v Soběslavi, které jsou ve vlastnictví města, z důvodu uskutečněné rekonstrukce zmiňovaných nemovitostí.

Usnesení č. 23/338/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 9
k mandátní smlouvě ze dne 21. 12. 2004 mezi
městem Soběslav a Správou města Soběslavi,
s. r. o., z důvodu navýšení odvodu z inkasovaného nájemného z ostatních bytů o 500.000 Kč
a dále aktualizace přílohy č. 1 – Seznam domů
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a bytů spravovaných Správou města Soběslav
a přílohy č. 2 – Nebytové prostory spravované Správou města Soběslav, s účinností
od 1. 1. 2017.

ZM 11/078/2016

Usnesení č. 23/339/2016

ZM 11/079/2016

a) Rada města v návaznosti na změnu zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), souhlasí s ukončením platnosti smluv o podmínkách zajištění předškolního
vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů
na provoz mateřských škol v Soběslavi mezi
městem Soběslav a obcemi: Dírná, Dráchov,
Klenovice, Komárov, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice, a to dohodou
k 31. 12. 2016.
b) Rada města souhlasí s uzavřením dohod
o vytvoření společných školských obvodů spádových mateřských škol následovně:
• Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště
Míru 750, mezi městem Soběslav a obcemi: Klenovice, Komárov, Mažice, Myslkovice, Roudná, Sedlečko u Soběslavě,
Skalice, Vesce, Vlastiboř, Zálší a Zvěrotice,
• Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278,
mezi městem Soběslav a obcemi: Borkovice, Dírná, Dráchov, Mezná, Přehořov
a Třebějice,
s účinností od 1. 1. 2017.

Usnesení č. 23/340/2016

Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity Automotoklubu Soběslav v AČR, p. s.,
za výběr v ATC Karvánky v roce 2016 ve výši
20.000 Kč za podmínky, že tato finanční částka
bude použita na modernizaci a vybavení dětského dopravního hřiště a zkušebního polygonu pro závěrečné praktické zkoušky motocyklů
v areálu AMK Soběslav u letiště.

Usnesení č. 23/341/2016

Rada města pověřuje místostarostu města Mgr.
Vladimíra Drachovského zajištěním tradičního novoročního ohňostroje, který se uskuteční
1. 1. 2017 v 18:00 hod. na náměstí Republiky
v Soběslavi.

Usnesení č. 23/342/2016

Rada města souhlasí s použitím znaku města
na informačním panelu Gymnázia Soběslav.

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva
města Soběslavi, které
se konalo 14. prosince 2016

ZM 11/077/2016

Zastupitelstvo města uděluje čestné občanství města Soběslavi soběslavskému rodákovi,
hudebnímu skladateli a českému hudebnímu
vědci PhDr. Jiřímu Laburdovi.

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 4/2016 – v předloženém znění.
Zastupitelstvo
města
pověřuje
radu
města ke schválení rozpočtového opatření č. 5/2016, kterým se upraví jednotlivé položky rozpočtu města Soběslavi
na rok 2016 podle dosažené skutečnosti.
O provedení 5. rozpočtového opatření bude informováno zastupitelstvo města na svém prvním zasedání v roce 2017.

ZM 11/080/2016

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Soběslavi na rok 2017 v předloženém znění.

ZM 11/081/2016

a) Zastupitelstvo města souhlasí s doporučením finančního výboru, kterým bude zajištěna
větší transparentnost hospodaření města.
b) Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi
MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit zavedení vizualizačního prohlížeče Galileo do doby pořízení nového ekonomického systému.

ZM 11/082/2016

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 2/2016
o nočním klidu v předloženém znění.

ZM 11/083/2016

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 3/2016
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v předloženém znění.

ZM 11/084/2016

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 4/2016,
kterou se stanoví školské obvody mateřských
škol zřizovaných městem Soběslav a části
společných školských obvodů, v předloženém
znění.

ZM 11/085/2016

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 3937/2 o výměře 194 m2 v k. ú.
Soběslav společnosti PANATELA, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, za cenu 200 Kč/m2.
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OŠETŘENÍ LIP U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA V SOBĚSLAVI
V měsíci říjnu letošního roku jsme na internetových stránkách města informovali o provedení odborného posouzení dvou lip rostoucích
na náměstí u kostela sv. Petra a Pavla. Hlavním
impulsem pro zpracování posudku byl podnět
římskokatolické farnosti Soběslav upozorňující
na negativní vliv růstu stromů na objekt kostela a nemožnost provést řádnou rekonstrukci
východního průčelí kostela z důvodu kontaktu
korun stromů s fasádou.
Dendrologický posudek zpracovaný panem
Miroslavem Kohelem konstatoval špatný zdravotní stav obou stromů a navrhl urychlené razantní řešení situace v podobě kácení nebo ra-

dikálního redukčního řezu.
V polovině listopadu obdržel odbor životního prostředí další znalecký posudek předmětných lip, jehož zpracovatelem byl Ing.
Mgr. Zdeněk Tesař. Tento posudek se shoduje s předchozím v hodnocení stavu stromů
a nezbytnosti rychlého a účinného zásahu,
který by zajistil bezpečnost osob a majetku
v okolí stromů. Navrhované řešení spočívalo
v radikálním řezu obou lip.
S ohledem na složitost situace požádalo vedení
města o konzultaci další kvalifikované odborníky – Ing. Pavla Popelu a Ing. Jana Touška, kteří

dřeviny v průběhu listopadu nezávisle posoudili s obdobnými závěry jako předchozí znalci.
V návrhu řešení se přiklonili k zachování stromů i za cenu výrazné redukce korun.
Po seznámení s uvedenými podklady rozhodla
rada města o ošetření stromů podle návrhu zmíněných posudků. Redukční řez korun provede
během tohoto období vegetačního klidu (tj. do
března 2017) odborná firma.
Bližší informace poskytne Jiří Rozum, odbor
životního prostření MěÚ Soběslav, budova
55/I, II. patro, dveře č. 205, tel. 381508159.
Jiří Rozum

FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA SOBĚSLAV
Městský úřad oznamuje, že v době od 1. 12.
2016 do 10. 2. 2017 přijímá žádosti o poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav
na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města
č. 3/2011. Formulář žádosti si žadatelé mohou
vyzvednout osobně na MěÚ, odboru organizačním a správy majetku, nám. Republiky 59,
u paní Věry Hanzalové, I. patro, č. dv. 205.
Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na stránkách městského úřadu - www.musobeslav.cz
(Městský úřad - Formuláře a ostatní informace
- OOSM). 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

poř.
č.

účel půjčky

max. lhůta
úrok
splatnosti

horní hranice půjčky

1

půdní nástavba při vzniku 1 bytu

6 let

3%

do 100 000 Kč na 1 byt

2

půdní vestavba při vzniku 1 bytu

6 let

3%

do 100 000 Kč na 1 byt

3

zateplení obvodového pláště domu
staršího 10 let

5 let

3%

do 80 000 Kč

4

vybudování WC, koupelny nebo sprch.
4 roky
koutu a jejich rekonstrukce

3%

do 50 000 Kč na 1 byt

5

zrušení septiku

3 roky

3%

do 20 000 Kč

6

rekonstrukce stávajícího otop. systému,
přechod z vytápění pevnými palivy na
4 roky
vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly

3%

do 60 000 Kč

7

opravy střech domů nejméně v rozsahu
5 let
výměny střešní krytiny

3%

do 80 000 Kč

8

výměna oken

3%

do 80 000 Kč

5 let

Věra Hanzalová, vedoucí OOSM

Adventní tvořivé setkání pěstounů
Tímto krátkým článkem bychom chtěli čtenáře
Soběslavské hlásky informovat o náhradní rodinné péči.
Náhradní rodinná péče je pojem, který zahrnuje adopci (neboli osvojení), pěstounskou péči
a poručnictví. Tedy péči o dítě jiným člověkem
než vlastním rodičem, avšak v rodině. Výhody náhradní rodinné péče oproti dětským domovům a jiným ústavům jsou známé už od 60.
a 70. let minulého století. Dítě totiž potřebuje
jediné: milující náruč stále stejného člověka,
který jej má rád, stará se o něj, sdílí s ním to
nejintimnější, co má – svou rodinu a svou budoucnost. A to žádný dětský domov ani ústav
nemůže zajistit, ani kdyby byl sebelepší. Děti
tedy nemají žít v ústavech, ale vždy v rodinách,
a když to nejde ve vlastní, pak v náhradní.
Sociálně zdravotní odbor města Soběslavi má
ve své péči dvacet rodin, které přijaly děti do
pěstounské péče. Náplní naší práce je těmto rodinám pomáhat, to znamená nejenom po

stránce zabezpečení, ale zajistit i odborné poradenství, spolupracovat se školami, pravidelně
rodiny navštěvovat. Při těchto návštěvách zjišťovat potřeby pěstounů a přijatých dětí, hovořit
s nimi, nabídnout pomoc. S pěstounstvím souvisí nejen práva, ale i povinnosti, které vycházejí z dohody, kterou mají tyto rodiny či jednotlivci, uzavřenou s naším odborem. Samozřejmě
základní povinností je zajištění všech potřeb
dítěte, ale i prohlubování sounáležitosti dítěte a rodiče. Jednou z dalších povinností
je zvyšování znalosti a dovednosti v oblasti
výchovy a péče o dítě, a to v rozsahu 24 hodin
v kalendářním roce. Toto vzdělávání zajišťují
pracovnice SZO a vycházejí z potřeb pěstounů.
Témata přednášek bývají velmi různá, například: Nebezpečí virtuální komunikace, Školní
úspěšnost/neúspěšnost, Zvládání krizových situací, kdy přednášejícími jsou odborníci jako,
PhDr. Martínek, PhDr. Veselý, PhDr. Horecká,
Ing. Hesoun a další.
Poslední školení v tomto roce jsme pojali po-

někud méně tradičně, a to jako tvořivou dílnu,
kde pěstouni společně s dětmi vytvářeli adventní věnce, děti si vyráběly svícny či zdobily pomeranče. Mezi tím jsme si povídali o adventu,
o zvycích, na co se těší děti a na co dospělí. Sobotní dopoledne a část odpoledne uběhlo velmi rychle a velmi příjemně. Všichni odcházeli
se svým výrobkem a někteří ani netušili, co vše
dokáží.
Jana Háková, vedoucí SZO
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VRATNÉ KELÍMKY
Milí čtenáři, je tu nový rok, tedy na zdraví!
A do dna. Vánoce a Nový rok jsou příležitostmi potkat se s přáteli a postát na trhu u stánku
s punčem nebo svařákem. Na starobylých adventních trzích v zahraničí jste si jistě všimli
jednoho rozdílu, nalévá se tu do zálohovaných
hrnečků. Je to stylové, pohodlné a ohleduplné
k životnímu prostředí. Kdo chce, může
si hrneček nechat jako suvenýr - mění se tvary
i potisk. Dlouho to fungovalo jen v zahraničí,
Češi se bránili. Dnes už i u nás narazíte
na hrnečky nebo vratné kelímky. A vratné
kelímky v mnohých variantách začínají
dobývat i letní akce a festivaly. To, že po
festivalu nemusí zbýt hromady plastových
nepoužitelných kelímků, už objevili jak velcí
pořadatelé, např. Colours of Ostrava, Rock for
People či Brutal Assault, tak i místní samosprávy pořádající různé sousedské slavnosti. Třeba
středočeský Hlavenec na výroční oslavy obce,
kterých se zúčastnilo kolem 700 lidí, využil
systém vratných kelímků, kompostovatelných
tácků a příborů z PLA (kyseliny polymléčné)
a dřeva. Z kelímků se staly oblíbené suvenýry,
protože obec nechala některé z nich potisknout
motivem slavnosti, vytříděné kompostovatelné
nádobí bylo naštěpkováno a zpracováno v malé

obecní kompostárně. Oslava obecního výročí
tak přinesla nejen zábavu, ale ukázala i vizionářský přístup vedení obce, komunitní spolupráci a v neposlední řadě se stala akcí osvětovou a vlastně i takovou slavností pro životní
prostředí.
V Soběslavi působí od roku 2015 společnost
CupSystem, která je jedním z provozovatelů
systému vratných kelímků. Vratné kelímky
v podstatě kopírují vratné sklo nebo vratné hrnečky. Jejich hlavní předností je nízká hmotnost, výborná skladovatelnost, možnost individuálního potisku na míru, vysoká trvanlivost
(na rozdíl od skla a keramiky) a pochopitelně
možnost opakovaného použití. Jsou stohovatelné, a proto nezaberou příliš místa ve stánku, taktéž jejich přeprava probíhá pohodlně
v bednách po 400 kusech bez rizika poškození.
Systém funguje tak, že si pořadatel objedná kelímky přesně na míru nebo může dostat kelímky formou zápůjčky. Zákazníci zaplatí vratnou
zálohu 40 nebo 50 Kč podle velikosti kelímku. Použitý kelímek pak buď vrátí a dostanou
zálohu zpět, nebo si koupí další nápoj. Často
se ale stane, že si zákazníci kelímky nechávají jako suvenýr. Třeba na koncertě skupiny
AC/DC zmizela mezi fanoušky velká část

kelímků se speciálním potiskem. Použité kelímky se sbírají do beden a provozovatel systému je pak sveze, umyje a vrátí zpět do oběhu.
Takových cyklů vydrží jeden kelímek až 400.
Výhodou celého systému je, že na akcích
pak koše nepřetékají jednorázovými kelímky
a provoz festivalů nebo trhů je tak mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí, a to i přesto,
že se pojí s tímto systémem náklady na přepravu
a mytí kelímků. I provoz s jednorázovými kelímky je totiž spojen s náklady na svoz a odstranění odpadních kelímků, kterých vzniká obrovské
množství. Provozovatelé uvádějí, že zatímco
v zahraničí se zpravidla vypije průměrně 1,3
piva na hlavu, v Čechách jsou to piva čtyři.
Vratné kelímky je navíc možno uskladnit
a použít opakovaně při dalších ročnících, čímž
se efekt snížení vyprodukovaných odpadů
násobí.
Vratné kelímky jste mohli letos kromě velkých letních festivalů potkat na adventních
trzích v Brně, Praze (Václavské náměstí), Karlových Varech nebo Kladně. Bylo by hezké
je někdy potkat na Kubešově Soběslavi, městských slavnostech nebo na soběslavském koupališti.
Zdeněk Kozlíček

OPRAVA KOSTELA SV. PETRA A PAVLA V SOBĚSLAVI
V roce 2016 se uskutečnila další fáze opravy
kostela sv. Petra a Pavla v Soběslavi. V této
fázi byla opravena fasáda, byly restaurovány
kamenné části a vitráže oken. Na kostelní lodi
byl vyměněn okapní žlab a další klempířské
prvky. Bylo nutné přistoupit i k opravě věžičky nad presbytářem - sanktusník, který byl
v havarijním stavu. Tato věžička musela být
z velké části opravena nejenom klempířsky,
ale i tesařsky. Při demontáži starého oplechování byla na kříži nalezena značka soběslavského
klempíře Aloise Veřtáta, který prováděl poslední oplechování nesoucí datum 9. 10. 1931. Pod
tímto plechem se nacházelo ještě starší oplechování. Na věžičce byla nově vybudována
horní cibulovitá báň a vložena nová hrotnice
z modřínového dřeva. Samotné oplechování
se realizovalo z titan-zinkového plechu, který
byl opatřen trojitým nátěrem v barevném odstínu podle závazného stanoviska památkové péče. Na vrchol věžičky byl umístěn nový
kovaný kříž, ošetřený niklovou povrchovou
úpravou a pozlacený. Z této věžičky byl snesen malý zvon - sv. Jan Nepomucký, který
byl dvakrát svařovaný a neznějící. V Pamětní knize soběslavské farnosti učinil pan děkan František Veselý v roce 1959 tento zápis:
„Na malou věžičku Soběslavi nad presbytář
umístil jsem zvonek z roku 1790 (sv. Jan Nepomucký), přivezený z Prachatic, kde jej měli
odložený.“ Zvon je nyní umístěn k prohlédnutí
v prostoru městské věže. V lucernách sanktusníku byla instalovaná nová ocelová závěsná
konstrukce na nový zvon, který bychom chtěli příští rok pořídit. Bohužel při demontáži

věžičky nebyla v její makovici nalezena žádná
zpráva, tak jak bývá zvykem. Proto byla nyní
do nové makovice uložena zpráva pro budoucí generace, dále denní tisk, několik fotografií,
mincí a některých bankovek a dalších artefaktů
připomínajících současnost.
Celkové náklady na rekonstrukci činily v roce
2016 1 610 074 Kč. Tyto náklady jsou kryty
z příspěvku Ministerstva kultury ČR - z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který činil
875 000 Kč, a z prostředků Římskokatolické
farnosti Soběslav, která se podílela částkou ve
výši 408 548 Kč a za přispění města Soběslavi,
které participovalo částkou 326 526 Kč.
Rád bych poděkoval městu Soběslavi za jeho
podporu. Bez této pomoci by nebylo možné
kostel opravovat. Zároveň bych chtěl vyjádřit velké poděkování všem, kdo finančně
podporují opravu kostela sv. Petra a Pavla,
zvláště pak těm, kdo pravidelně přispívají při
bohoslužbách. Kdyby nebylo této stálé podpory, Římskokatolická farnost by neměla žádné
prostředky na opravu kostela.
Vyskytují se názory, zda má město přispívat
na kostel, který není v jeho majetku. Myslím,
že kostel sv. Petra a Pavla v Soběslavi je jednoznačně dominantou a bez nadsázky svou stavebně-architektonickou, kulturně-historickou
hodnotou nejcennější v Soběslavi. Kostel vždy
byl a je i nyní veřejnou stavbou, která je otevřená všem. Zároveň je stavbou reprezentující to,
co přesahuje horizonty běžného života a otvírá

cestu dál. Vyspělost společnosti a známka toho,
že nestagnuje či snad není v úpadku, je mimo
jiné v tom, jak dokáže uchovávat a předávat
zděděné duchovní a hmotné kulturní dědictví.
Pokud bychom z ideologických předsudků rezignovali či dokonce záměrně nechtěli udržet
a předat tyto „statky“, pak se ochuzuje nejenom
naše generace, ale i generace budoucí. Věřím,
že se nám v Soběslavi podaří i nadále pokračovat jak v obnově a dalším rozvoji hmotných
památek, tak i skutečných duchovních hodnot.
Jan Hamberger
farář

Oprava fasády kostela sv. Petra a Pavla

Věžička nad presbytářem (před/po rekonstrukci)
Autor fotografie: Jan Hamberger
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Tříkrálová sbírka v Soběslavi
7. ledna 2017
Tradiční
Tříkrálová
sbírka
proběhne
v Soběslavi v sobotu 7. ledna 2017. Opět budeme mít možnost potkat malé koledníky a jejich
doprovod. Pokud budete chtít, můžete přispět
do zapečetěných kasiček a tím podpořit, tak
jako v předchozích letech, sdružení rané péče
„I MY“ v Soběslavi, Domácí hospic Jordán
v Táboře a Charitu ČR. Odvěká zkušenost
moudrých lidí se snad ve všech kulturách shoduje na tom, že schopnost umět se rozdělit nakonec nepomáhá jenom obdarovanému, ale že
obohacuje i dárce. Současný papež František to
vyjádřil v jedné své radě pro dobrý život - roz-

dávej se druhým. „V životě jsou potřebné dva
póly: chvíle usebrání i chvíle, kdy se dáváme
druhým. Pokud někdo zastaví tento dvojí pohyb, hrozí mu, že se stane egoistou. A stojatá
voda hned zahnívá.“ Zůstávat v „životním pohybu“ také znamená dávat něco ze sebe samého.
Snad i tato Tříkrálová sbírka 2017 může být
zdrojem radosti nejenom pro obdarované, ale
i pro všechny dárce. Díky za přijetí koledníků
a za vaši štědrost.
Jan Hamberger

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
Anonymní alkoholici se v Soběslavi
scházejí každé úterý od 18 hodin
na faře ČCE v ulici 28. října.
Kontaktní osoba - Bohuslav.
Tel. 602 126 685.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se v obřadní síni Městského úřadu Soběslav konalo další vítání občánků. Místostarosta Vladimír Drachovský uvítal slavnostně do života dvě holčičky a sedm chlapečků. Tentokrát se s dětmi nechali do naší Hlásky vyfotit jejich tatínkové, jelikož přišli v hojném počtu.

leden 2017
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Stela Jansová
Jael Dračková
Julie Kákonová
Laura Mrázová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

VZPOMÍNÁME
Dne 31. 1. 2017 uplynou 4
roky, co nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dědeček
a pradědeček Bohumír
Dvořák ze Soběslavi.

Dne 28. 1. 2017 uplyne
9 smutných let, co nás
opustila moje milovaná
dcera paní Michaela Sudová.

S láskou stále vzpomínají dcera a syn s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Nikdy nezapomenou a
stále vzpomínají maminka, děti, sestra s rodinou
a bratr.

Utichlo tvé srdce a milý
hlas, bolest však nezhojí
žádný čas.
Dne 12. 1. 2017 vzpomeneme 13. výročí, kdy nás
navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček pan
Josef Pajer z Myslkovic.
S láskou stále vzpomíná
a nikdy nezapomene dcera
Dana s rodinou.

Dne 5. 1. 2017 uplynou
již 4 roky od doby, co nás
navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček a
pradědeček pan František
Zabranský.

Úmrtí:
Václav Zemen
Věra Kolodnická
Veronika Joštová
Otto Líkař
Marie Kohoutová
Marie Koubová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Dne 27. 1. 2017 uplyne 20 let, co nás
navždy opustila naše drahá maminka
Marie Stránská. S láskou vzpomínají dcery Marie Stránská a Jaroslava
Preclíková.
Dne 28. 1. 2017 uplyne 20 let od úmrtí
naší drahé sestry Nadi Strichové.
Vzpomíná bratr Petr Strich a sestra
Eva Hansen.

S láskou a úctou vzpomíná
manželka Blažena, dcery
s rodinami a ostatní příbuzní.

Rádi bychom touto cestou poděkovali zdravotním sestřičkám a personálu ze Senior domu,
který pečoval o naši maminku Annu Tůmovou. Díky jejich profesionalitě, péči a lidskosti
jí usnadnili zvládnout těžkou nemoc a odchod ze života.
Děkuje rodina.

Jste osoby se sluchovým postižením?
Navštivte nás v roce 2017
v Domácí pečovatelské službě v Soběslavi

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Poradenské centrum Tábor p.s.
za Vámi přijede
Termíny
17. 1., 21. 3., 16. 5., 20. 6., 19. 9., 20. 11 (pondělí)
Poradíme Vám a zprostředkujeme kontakty na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro osoby
se sluchovým postižením.
• Zprostředkujeme opravy kompenzačních pomůcek
a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami.
• Máte možnost si zapůjčit sluchadla po dobu opravy.
• Máte možnost si zakoupit baterie do sluchadel, tvarovky a další příslušenství ke sluchadlům (sušící a čistící
tablety, hadičky ke tvarovce a další příslušenství).
• Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce, vyčistíme koncovky v ultrazvukové čističce.
• K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury.
• „Tipy a rady“ pro osoby se sluchovým postižením.

BOTANIK DOCENT DR. BOHDAN
KŘÍSA OSLAVIL OSMDESÁTINY
S ročním zpožděním si připomeňme, že 12. ledna 2016 se v dobré zdravotní
kondici dožil 80 let Soběslavan doc. RNDr. Bohdan Křísa, CSc. Narodil se 12. 1.
1936 sice v Křemýži poblíž Bíliny v sev. Čechách (kde byl tehdy jeho otec báňským úředníkem), avšak po zabrání Sudet Němci v r. 1938 se jeho rodina vrátila
do Soběslavi, odkud Bohdanův otec pocházel.
Po maturitě na soběslavské střední škole r. 1954 odešel Křísa studovat botaniku a chemii na Přírodovědeckou (Biologickou) fakultu UK v Praze. Tam získal
r. 1969 titul doktora biologických věd (CSc.) a v r. 1970 titul doktora přírodních věd (RNDr.); r. 1989 se stal docentem a v letech 1991-2001 byl vedoucím
Katedry botaniky UK, na níž téměř 40 let přednášel botaniku, vedl praktika,
zkoušel studenty, zasedal v různých komisích atd. Rovněž studoval a sbíral u nás
i v cizině rostliny, jimiž obohatil univerzitní herbář. Do důchodu odešel r. 2001
a se svou ženou žije v Černošicích u Prahy; ke škodě botaniky přestal ale bohužel
publikovat…
Během svého plodného života uveřejnil doc. Křísa v různých časopisech řadu
článků o rostlinách; nejpodrobněji se zabýval druhy rodu sítina a hruštička. Do
1. - 7. dílu velkoformátového díla Květena ČR (1988-2004) zpracoval 129 druhů
rostlin, patřících do 47 rodů (jen namátkou: sleziník, pryskyřník, vřesovec, bolehlav, pryšec, svlačec, plicník…).
Poznal jsem Bohdana před mnoha desetiletími jako mladého, tichého a skromného člověka – kterým zůstal po celý život – plně se věnujícího botanice. V mládí konzultoval některé své sběry s řed. B. Vopravilem (stejně jako např. J. Janda,
P. Smrž i já), z nichž leckteré uvádí řed. Vopravil ve svém rukopisném díle z r.
1949 Soupis cévnatých rostlin soběslavského okresu (nachází se v místním muzeu). Do Soběslavi, kde prožil své dětství a mládí, se doc. Křísa každé léto vždy
na pár dní rád vrací.
Za všechny naše botaniky i za soběslavany, kteří doc. Křísu znají, mu přeji
dobré zdraví a ještě dlouhá leta spokojeného života!
RNDr. František Kotlaba, CSc.
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Výstavy
• “Můj svět: všední radosti očima keňských dětí”
Výstava fotografií, pořízených žáky osmé třídy základní školy
„Island of Hope Humanist School“ v komunitním centru Ostrov
Naděje v Keni na přelomu ledna a února 2016.

NOVÝ ROK V MUZEU
Rok 2017 by měl být v Blatském muzeu především ve znamení
znovuotevření soběslavského Smrčkova domu s novou národopisnou expozicí Život na Blatech a Kozácku, které plánujeme na červen,
a to ve spojení s muzejní nocí. Těšit se ovšem můžete i na výstavy,
během nichž připomeneme tvorbu dalších výtvarníků z našeho regionu (doc. Jiřího Stejskala v Soběslavi, Zdeňka Šimka a Antonína
F. Hanzala ve Veselí n. L.), ve spolupráci s českobudějovickým pracovištěm Národního památkového ústavu připravujeme výstavu Hradní
zříceniny jižních Čech (v Rožmberském domě), krajinu Táborska pak
ve Smrčkově domě přiblíží výstava fotografií Petra Mareše a dlouhodobá výstava krajinomaleb z muzejních sbírek. Chybět samozřejmě
nebudou tradiční soběslavská výstava keramiky vznikající v DDM,
veselská výstava výtvarných prací žáků ZUŠ, přírodovědné exkurze
ani naše přednáškové cykly, na které Vás zveme už v lednu.

DĚJINY BLATSKÉHO KROJE
Lednová přednáška z cyklu „Staré i nové zvěsti“ proběhne
v Rožmberském domě v pondělí 16. 1. od 17 hodin. David Blažek,
znalec jihočeských krojů, člen Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a zároveň spolupracovník baráčníků v Týně nad Vltavou, si připravil vyprávění o dějinách a proměnách blatského kroje. Na četných ukázkách bude demonstrovat vývoj
od 18. století po současnost. Dozvíte se nejenom to, z jakých částí
se kroj skládá, ale i při jakých příležitostech se kroj nosil.

Díky fotoaparátům, které věnovali lidé z České republiky, mohly
děti zachytit svět kolem sebe a maličkosti, které je dělají šťastnými.
Vznikl tak unikátní soubor fotografií, který přibližuje život
na Rusinga Island v západní části Keni očima dětí. Ty měly
fotoaparáty v ruce poprvé v životě a moc si to užily. Měly velkou
radost z toho, že se mohou navzájem fotit a sdílet skrze obrazy svůj
život. Fotografie je možné zakoupit a podpořit tak děti z Ostrova
Naděje.
Tento projekt je realizován obecně prospěšnou společností Centrum
Narovinu, která se zaměřuje na zahraniční rozvojovou spolupráci
s Afrikou a globální rozvojovou výchovu (Adopce afrických dětí
– projekt pomoci na dálku, rozvojové projekty v oblasti školství
a zdravotnictví v Keni).

• „Plyšákový svět“

Doprovodná výstava oblíbených plyšových hraček našich čtenářů.
Vernisáž obou výstav proběhne v úterý 17. ledna od 17 hodin.
Prohlédnout si je v knihovně můžete až do 24. února. Těšíme
se na Vaši návštěvu.

Pastelkování
Ve čtvrtek 26. ledna od 16 hodin budeme opět relaxovat při kreslení. Vlastní pastelky a nové vzory antistresových omalovánek
či mandal vítány.
Alena Fremrová

Z GAUČE NA ISLAND
Ve středu 25. 1. od 17 hodin v Rožmberském domě nám v rámci cyklu „Od Tábora až na konec světa“ přiblíží Ludmila Zbytovská
(Soběslav) své letní šestnáctidenní putování, během něhož se stanem
objela celý Island a za velrybami se vydala i na okolní moře. Čekají
nás procházky pustinou, vyhlídky na vodopády, sopky, ledovce i jezera. Vydáme se tak za deštěm, sněhem, větrem a sluncem.
Úspěšný vstup do nového roku Vám přejí
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Městská knihovna v Soběslavi přeje všem svým čtenářům
a příznivcům šťastné vykročení do nového roku 2017, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Sobotní provoz
Knihovna se v novém roce otevře pro čtenáře a návštěvníky v úterý
3. ledna 2017.
Sobotní provoz bude zajištěn v sobotu 7. ledna od 9 do 12 hodin.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Dne pro
dětskou knihu. Velice si toho vážíme! Soběslavské pekárně děkujeme
za již tradiční dodání chutných a voňavých vánoček, učňům ze Střední
školy řemeslné Soběslav za perníčky na zdobení a návštěvníkům
za příjemnou atmosféru.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program – leden

Pravidelné akce:
Pondělí
Úterý

17.00
16.00
18.00
13.30
15.30
20.00
18.00
19.00

Středa
Čtvrtek
Pátek

Loutkářský soubor Kašpárek
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa

V lednu začínají všechny pravidelné akce v týdnu od 9. ledna 2017.
Další program:
Čtvrtek 12. 1.
Pátek
13. 1.

17.00
19.00

Neděle

15. 1.

10.30

Pátek
Sobota
Neděle

20. 1.
21. 1.
22. 1.

20.00
10.00
19.00

Úterý
Pátek

24. 1.
27. 1.

19.00
19.00

Astrál
Maturitní ples Gymnázium Soběslav,
hraje Elizabeth, velký sál
Zapomenutý čert, DS J. K. Tyl Č. Budějovice
pohádka, velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč,
rodinná 2., 3…. dítě zdarma
Rybářský ples, hraje Second Servis band, velký sál
Zadáno – Obec baráčníků Soběslav, malý sál
Paul Batto a Ondra Kříž – koncert, KINO SOBĚSLAV,
vstupné 120 Kč
Duo Aramis – koncert, velký sál, vstupné 170 Kč
Maturitní ples Gymnázium Soběslav, hraje Happy Band,
velký sál

Připravujeme na únor:
Pátek
Neděle
Pátek
Neděle
Neděle

3. 2.
5. 2.
10. 2.
12. 2.
19. 2.

Staročeský bál
Dětský karneval se Sobíkem
Společenský ples města
Hračkofest
Drahá Mathilda, divadelní představení

NOVINKY v systému rezervace vstupenek Kulturní dům města Soběslavi:
• rezervace vstupenky je platná pouze 14 dní od vytvoření nebo do tří dnů před
představením; poté automaticky propadá,
• vstupenky nelze rezervovat tři a méně dní před představením; v tomto období
lze vstupenky již pouze zakoupit,
• rezervované vstupenky si můžete v době platnosti rezervace kdykoliv zakoupit.

TIP:

Ideální je vstupenky zakoupit osobně v kanceláři KD nebo online na www.kdms.cz nebo
prostřednictvím aplikace Budícheck /ke stažení zdarma na Google Play nebo App Store/.

leden 2017
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Simon Williams
Agentura Harlekýn Praha
Brilantně napsaná anglická komedie.
Nesmělý statistik Leonard žije po rozvodu v Londýně s pubertální
dcerou Didi a se svým svérázným otcem Gusem. Toho se marně snaží
dostat do domova důchodců, nikde ho nechtějí. Nevěnuje se pouze
číslům, ale tajně píše milostný román, aby si přivydělal. Pod ženským
pseudonymem zašle text atraktivní vydavatelce Harrietě, která vydává
pouze díla od žen. Ta se rozhodne s “úspěšnou autorkou“ setkat a knihu
jí vydat. Honorář je velice lákavý, a Leonard musí tudíž něco příhodného
vymyslet. Bravurně se tím rozehrává nespoutaný děj plný převleků,
svěžího humoru i nezbytného milostného motivu.
(Děti ho znají jako prince, starší generace mu neřeknou jinak než
doktor Suchý. Jenže Jan Čenský zahodil bílý plášť i královskou korunu
a nasoukal se do sukně! „Jsem žena a muži jsou příšerní lumpové,“ křičí
zvýšeným hláskem herec a pomrkává přitom na kolegyni Miroslavu
Pleštilovou, která mu přitakává. Čenský v květovaných šatech a elegantní
šedivé paruce řádí na jevišti pražského Divadla U Valšů v bláznivé
komedii Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby. „Něco takového jsem
si zkusil opravdu poprvé,“ přiznal herec přijímající gratulace.)
Osoby a obsazení:
Leonard - Jan Čenský
Harriet - Miroslava Pleštilová
Gus - Pavel Nový nebo Karel Vlček
Didi - Eliška Jansová nebo Hana-Marie Maroušková

• Úterý 16. května v 19.00 hod.

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...

Divadelní předplatné
• Neděle 19. února v 19.00 hod.

DRAHÁ MATHILDA
Israel Horovitz
Divadlo U Valšů

Tragikomický příběh osudové lásky.
Mathilda, šarmantní francouzská dáma, a její dcera Chloé, učitelka
jazyků, žijí v pařížském bytě s výhledem na Lucemburské zahrady. Jejich
život se změní v okamžiku, kdy do jejich uzavřeného vesmíru vstoupí
Američan Mathias Gold, kterému otec odkázal jedinou věc: právě tento
luxusní byt v Paříži. Začíná nevšední herecký koncert s téměř detektivní
zápletkou, která nenechá publikum v průběhu celé hry chladným,
a divákům se mnohdy objeví v očích slzy, ale s nimi i úsměv na tváři.
Mimořádně úspěšná hra (USA-Broadway, Německo, Francie), která
přes svůj vážný námět je plná lidského humoru a porozumění. Israel
Horovitz patří k nejúspěšnějším a nejproduktivnějším americkým
autorům.
V současné době jsou jeho hry uváděny v různých zemích Evropy,
ale především ve Francii, kde je jedním z nejhranějších amerických
autorů. V roce 2007 zatleskal repríze této svojí hry v pražském paláci
Blaník (Příliš drahá Mathilda v obsazení Jiřina Jirásková, Vladimír
Dlouhý a Veronika Freimanová).
Osoby a obsazení:
Mathilda - Daniela Kolářová
Chloé - Ilona Svobodová
Mathias - Luboš Veselý

• Pondělí 20. března v 19.00 hod.

POLIB TETIČKU

aneb Nikdo není bez chyby

Renato Giordano a Rodolfo Sonego
Agentura Harlekýn Praha
Hořko-sladká komedie o tom, jak si udržet živé manželství.
Rodinný život manželů Bonettiových a jejich dospívající dcery
se pohybuje zdánlivě v každodenní jednotvárnosti. Fabio věnuje většinu
svého času práci v bance a koukání na fotbalové zápasy v televizi.
Jednoho dne zjistí, že jeho rodina byla omylem sledována a filmována
soukromým detektivem místo sousedky známého politika. Manžel
se tím náramně baví a vše vypráví své ženě. Ta se zdá být naopak
velmi znepokojená. Co se skrývá pod pokličkou zdánlivě všedních dní
manželského páru?
Mnoho všelijakých drobných tajemství, která vedou k nedorozumění
a vzájemnému odcizení. Vědět znamená pochopit a pochopit dává šanci
napravit. Zdá se to jednoduché? Jenomže ve světě, kde se při prvním
náznaku bolesti, nesnází a nepohody rovnou bere do zaječích, kde
se vztahy rozpadají jak na běžícím pásu bez jakéhokoli pokusu o nápravu
či změnu, natož pak nějaké sebezpytování, je tahle několik desetiletí stará
komedie vítaným připomenutím hodnot, které považujeme za ztracené.
Česká premiéra!
Osoby a obsazení:
Livia Bonettiová - Simona Stašová
Fabio Bonetti - Michal Dlouhý
Veronika Bonettiová, jejich dcera - Andrea Daňková
Cavalli, soukromý detektiv - Vasil Fridrich nebo Petr Vančura
(Ve filmových dotáčkách hrají Barbora Poláková, Ernesto Čekan, aj.)
Hlasy z rádia Jaroslav Vlach a Jan Szymik
Změna programu vyhrazena / Cena předplatného 870 Kč / Mimo
předplatné 320 Kč, 320 Kč, 350 Kč
Informace o předplatném na:
KDMS Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav / Jaroslava Palasová,
produkční / tel. 381 524 261, 724 378 898 /
e-mail: jarka.palasova@seznam.cz / www.kdms.cz
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Pozvánka na Tříkrálový koncert
v pondělí 9. ledna 2017 v 17h., v kostele sv. Víta v Soběslavi
Po Vánocích sváteční čas zdaleka ještě nekončí – alespoň hudebně.
Sice již od poloviny října byl v supermarketech slyšet nekonečný proud koled, ale kdo z lidových tvůrců
mohl předpokládat, že naše prosté lidové vánoční zpěvy
budou takto komerčně zneužívány...? Leč – tímto povzdechem nechci končit rok, ale nabídnout vám – milí soběslavané
a přátelé z blízkého či vzdálenějšího okolí – poslech hudby, která
zazní v překrásném prostředí špitálního kostelíka sv. Víta, kam vás
srdečně zveme. Účinkují naši nejmladší muzikanti ze zdejší ZUŠ,
uslyšíte kromě varhan také flétny, zpěv, lesní roh, účinkování přislíbil
i komorní pěvecký sbor Anonym Voice.
Těšíme se, že si přijdete poslechnout hudbu provozovanou z radosti
a potěšíte se spolu s námi účinkujícími.				
Za ZUŠ Mgr. Miroslava Svobodová

Filmový klub od ledna opět v kině
Máte rádi dokumenty? Artové nebo studentské filmy? Pak je filmový
klub určen právě vám.
V soběslavském kině se od září 2014 promítají každé první pondělí
v měsíci zajímavé filmy – dokumenty z festivalu Jeden svět, nově zdigitalizovaná klasika, hudební dokumenty nebo filmy slavných světových režisérů. Celkem jsme promítli na 25 takových filmů. Sice měly,
jak je u filmového klubu obvyklé, menší návštěvnost než komerční
snímky, ale průměr 22 diváků by nám mohla i leckterá větší města
závidět. První projekcí filmového klubu v roce 2017 bude v pondělí
9. ledna německá tragikomedie Toni Erdmann. Vtipný a zároveň sociálně naléhavý film je považován za hlavního favorita bitvy o Oscara za
nejlepší neanglicky mluvený film.
Z ohlasů jsem vybrala: „Tento film mě přivedl do stavu, kdy jsem nevěděla, jestli brečím smíchy, nebo prostě brečím. Tomu říkám katarze“.
Britská rozhlasová a televizní stanice BBC ho pak jako jediný snímek
loňského roku zařadila do svého žebříčku 100 nejlepších filmů 21. století. Od ledna 2017 bude možno na filmový klub v kině zakoupit členskou průkazku a získat slevu na vstupném. Pondělní projekce jsou ale
otevřeny všem zájemcům, ať už průkazku vlastní či nikoliv.
Zveme vás každé první pondělí v měsíci do kina na filmový klub,
a pokud byste měli tip na zajímavý film, můžete napsat na adresu: sobeslavka@sobeslavka.cz
Za spolek Soběslávka Kateřina Růžičková
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ZVEME NA 17. ROČNÍK OFF – ROAD FICHTEL DAY 2017
AMK Soběslav ve spolupráci s VCC Soběslav zve všechny zájemce
o motorismus, a motocykly zvlášť, dne 14. 1. (sobota) do areálu AMK
Soběslav u letiště – proběhne zde již 17. ročník tradičního závodu
„padesátek. Kdo má zájem přímo se zúčastnit, může se zapsat do přejímky
startujících již od 9.00 hod. 14. 1. přímo v areálu AMK u letiště, nebo
v předstartovní registraci na www.fichtl.karvanky.cz. Diváky bude zajímat
časový sled akce. Areál bude otevřen od 9.00 pro registraci závodníků.
Od 11.15 proběhnou rozjížďky jak kategorie Klasik, tak kategorie
Sport. V 12.30 bude odstartován první finálový závod kategorie Klasik,
v 13.45 se odmávne finále kategorie Sport. Jedná se o závod vytrvalostní
(60 min). Další podmínky se dozví startující na místě. Minulý rok se
závodu zúčastnilo 109 závodníků, o souboje a zajímavou podívanou
nebyla nouze! Přijďte povzbudit všechny závodníky! Samozřejmě
nebudou chybět stupně vítězů a večerní zábava v hospůdce v Klenovicích.
Občerstvení na místě zajištěno.

Možnost předstartovní registrace na:
www.fichtl.karvanky.cz nebo fd2017@seznam.cz
Předstartovní registrace končí dne 13. 1. 2017 v 23.59 h.
Pozn: Příjezdové cesty k areálu AMK budou značeny symbolem FD
2017. 						
Petr Sluka

OFF – ROAD FICHTEL DAY 2017 – 14. 1. 2017
Start – 11.15 rozjížďky – 12.30 finále!
Za AMK Soběslav – 1. Motocyklová, Petr Sluka Tel. 775 954 023
POČET STARTUJÍCÍCH BUDE
OMEZEN NA max. 200 JEZDCŮ!!!

ROLNIČKA V PROSINCI USPOŘÁDALA VÁNOČNÍ JARMARK

Advent je pověstný vánočními trhy, které se konají téměř ve všech větších městech naší republiky. Ani Soběslav nevybočila z řady, a tak jsme se v sobotu 10. 12. mohli opět sejít na náměstí Republiky na Vánočním jarmarku. Vedle řady stánků s různými ručně vyráběnými předměty od keramiky,
po svícny z přírodních materiálů, dětmi vyráběných mýdel, a dokonce i levných knih byly na náměstí k dispozici i stánky s občerstvením. I když bylo
oproti předchozím dnům relativně pěkné počasí, mohli se příchozí zahřát grogem, punčem či svařákem, ohřát se u ohně a za doprovodu vánoční
hudby si vyzkoušet tradiční vánoční zvyky. Třeba vypouštění skořápkových lodiček. 						
-min-
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ZVONKOVÝ PRŮVOD NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

I v letošním roce se Soběslav zapojila do celostátně pořádané akce Zvonkový průvod. Opět jsme se se soběslavskými rodinami sešli v DDM,
kde se každý mohl zahřát teplým čajem. Děti obdržely svítící náramky na zápěstí, a kdo ještě neměl, mohl napsat své přání Ježíškovi. Pak se
všichni chopili svých zvonů, zvonků a zvonečků a s průvodem odešli na krásně vánočně osvětlené náměstí Republiky. Zde se shromáždili
u vánočního stromečku a za doprovodu vánočních koled zvoněním zvonků přivolali anděla. Naštěstí na nás i tento rok Ježíšek nezapomněl a své posly
z nebe vyslal, a tak na sebe anděl s jeho nebeskou asistentkou nenechali dlouho čekat. Děti pak recitovaly básničky, zpívaly písničky a odevzdaly svá
přání. Na závěr ozářily temnotu třpytícími se prskavkami. 					 			 -min-

MŠ DUHA
Duhová zahrada snů
V loňském školním roce se v našem týmu zrodil nápad proměnit naši
školní zahradu v inspirativní místo, které bude přispívat k všestrannému
rozvoji dětí, v jakousi zahradu snů, snů dětí, rodičů i pedagogů. Na počátku našeho snění stála výzva nadace Proměny Karla Komárka, odkud
jsme po tříkolovém hodnocení získali dotaci v hodnotě 800 tisíc korun
na částečnou proměnu školní zahrady. Zahrada tedy bude procházet proměnou, která dětem přinese nové příležitosti k experimentování, kutění,
pěstování, tvoření, pozorování, bádání a v neposlední řadě i hraní. Chceme, aby děti měly možnost si od útlého věku vytvářet důležité hodnoty
v životě, jako je ochrana přírody. Našim cílem je připravit podmínky
pro terénní vzdělávání, zahrada by se měla stát i prostorem pro relaxaci
či stravování.
Rádi bychom také zvýšili využitelnost zahrady rodičovskou veřejností.
Nové prvky postupně nahradí ty stávající, které jsou podle znaleckého
posudku v současné době na konci své životnosti. Jak jsme již zmínili,
jsme stále na začátku, na začátku dlouhé cesty za naším snem. Částka,
kterou jsme získali, rozhodně nepokryje celé náklady na realizaci zahrady. V současné době jsme oslovili rodičovskou veřejnost s žádostí
o zapojení se do projektu. Naším záměrem je, aby se do přeměny zahrady

aktivně zapojili pedagogové, děti i rodiče. Jak se říká, víc hlav, víc ví
a také více rukou zvládne větší kus práce.

Přejeme Vám, ať jste v roce 2017 zdraví a šťastní a ať se Vám splní
Vaše přání.				
Kolektiv MŠ Duha
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MŠ NERUDOVA
„Čarovný čas“
V projektu „Čarovný čas“, který naše mateřská škola uskutečňuje
se slovenskými školkami, jsme se rozhodli, že si vzájemně představíme
tradiční vánoční pečivo. Na Slovensku pečou medovníky a rožky.
My jsme požádali o pomoc s pečením pekaře ze soběslavské pekárny
Peta Bohemia, kterou máme přímo u školky. Společně jsme vyhledali
tradiční recepty a zjistili, že dříve se na jihu Čech peklo z vánočního kynutého těsta. To také pro nás bylo připravené v pondělí 5. prosince přímo
uvnitř pekárny, kde se děti seznámily se stroji a postupem pečení a pak
už samy mohly tvarovat válečky, z kterých pletly vánočky, ptáčky, šneky,
hady, ještěrky, koníky atd. Zaměstnanci pekárny nejen že nás mile přivítali, ale hlavně vše vysvětlili a pomohli s tvořením. Tak máme ozdobené
větvičky vlastnoručně vyrobenými ozdobami z těsta.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům soběslavské pekárny,
hlavně majiteli panu Ing. Josefovi Koubovi, který vše zprostředkoval
a věnoval suroviny na těsto.

Čertovské radovánky

Čertovské radovánky

PODĚKOVÁNÍ

Čas čertů a Mikulášů se nám časově kryje s adventem. U nás v mateřské
škole je zvykem, že si nejdříve důkladně prožijeme čertovské radovánky
a po nich se chystáme na Vánoce. Čertovská a vánoční vystoupení pro
rodiče proběhla ve všech třídách. Děti navštívil čert, Mikuláš i anděl
a vůbec nepřišel s prázdnou. Nadílka byla pro všechny děti.

Dne 24. 11. 2016 proběhlo v KDMS vánoční vystoupení dětí z mateřské školy Nerudova, třídy Měsíčková a Sluníčková. V předvánočním
shonu si našla čas většina rodičů, babiček a sourozenců, aby se mohli
dojít na malé účinkující podívat. Bylo se na co dívat, děti předvedly
tanečky, zazpívaly koledy a čertovské písničky. Všem se představení moc povedlo. Velké díky patří paním učitelkám Vackové, Pourové
a Bártové, které celé pásmo s dětmi secvičily. Pro naší rodinu, to byla
jedna z posledních akcí školky, po třináctileté spolupráci s kolektivem
všech paní učitelek. Všechny mé tři děti budou na školku vzpomínat
velmi rády. Mé osobní díky patří velmi ochotné a milé paní učitelce Ivaně Bártové, která za naší docházky do školky působila dlouhou
dobu jako paní ředitelka. Přeji školce Nerudova i celému jejímu kolektivu mnoho štěstí, zdraví a spokojených dětí nejen v nadcházejícím
roce 2017, ale i po mnoho dalších let.
Šimková Taťána

Hudební vystoupení plné čertovských tanečků, písniček a říkadel těšilo
i babičky a dědečky v Senior-domě v Soběslavi, a to 8. prosince. Děti nezapomněly zazpívat vánoční koledy a přinést malé dárečky pro všechny
přítomné diváky. Naše spolupráce trvá již řadu let. Děkujeme paní Pavle
Marešové a Ladě Haplové za vstřícnost, ochotu a péči o naše nejmenší
předškoláky.
Kolektiv MŠ Nerudova

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
NABÍZÍME VYUČENÍ V TĚCHTO OBORECH
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Rekondiční a sportovní masér (ŠVP Rekondiční a sportovní masér)

Zednické práce (ŠVP Zednické práce)

Truhlář (ŠVP Truhlář)

Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlářské práce)

Strojní mechanik (ŠVP Zámečník - zaměření na svařování)		

Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)

Obráběč kovů

Zahradnické práce (ŠVP Zahradnické práce)

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladící
a klimatizační zařízení)

Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce)

Elektrikář – silnoproud (ŠVP Elektrikář-silnoproud)

Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce)

Instalatér (ŠVP Instalatér-topenář)

Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelské služby)

Opravář zemědělských strojů
(ŠVP Opravář zemědělských strojů)

Strojírenské práce (ŠVP Obrábění kovů)

Zahradník (ŠVP Zahradník)
Kadeřník (ŠVP Kadeřník)
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (ŠVP Umělecký kovář a zámečník)
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských
zařízení
Studium učebních oborů je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výuč. listu!
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 9.1.-14.1.2017 od 8 do 13 hod., www.ssrsobeslav.cz
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ZŠ KOMENSKÉHO
Exkurze 9. tříd
Na podzim jsme absolvovali
několik exkurzí, které se týkaly volby našeho budoucího studia.

Úřad práce v Táboře
Dne 11. 10. naše třída 9. A navštívila Úřad práce v Táboře. Tam nás čekala paní magistra Psotová, která nám vysvětlila vše ohledně volby
povolání a práce, která nás v budoucnosti bude
čekat. Ochotně zodpověděla různé zajímavé
dotazy. Vyzkoušeli jsme si test, který vyhodnotil, na které povolání se hodíme. Tato exkurze
se nám líbila a přinesla nám i dobré poznatky
do budoucna. Děkujeme paní učitelce Bláhové,
že pro nás tuto akci zorganizovala. Třída 9. B
absolvovala tutéž akci v jiném termínu.

Prezentace škol v Táboře
v hotelu Palcát
Ve středu 19. 10. jsme s našimi třídními učitelkami paní Bláhovou a paní Ježkovou absolvovali exkurzi – prezentaci středních škol
v hotelu Palcát v Táboře. Každá škola měla

svůj stánek, kde jsme se mohli zeptat, co nás
zajímá ohledně „naší“ školy, popřípadě si vzít
různé propagační materiály. Když si každý prohlédl, co potřeboval, měli jsme krátký rozchod.
Cestovali jsme vlakem, kde jsme si mohli ještě
své dojmy společně probrat, a poté jsme se vrátili do školy a pokračovali ve výuce.

Vzdělání a řemeslo
v Českých Budějovicích
Dne 24. 11. jsme se vydali do Českých
Budějovic na výstaviště, kde se konala
prezentace středních škol, které sídlí
v Jihočeském kraji, a nejen zde – některé školy měly sídlo i mimo kraj. Každá škola měla
své stanoviště, kde prezentovala své výrobky,
nabízela učební plány, vysvětlovala zájemcům,
o co se zajímali. U některých stánků jsme mohli
dokonce ochutnat různé dobroty. Exkurzi jsme
si užili, byla vydařená a my jsme se vrátili
domů plni nových informací.
Za IX. A a IX. B Eva Jindrová

Adventní tvoření 5. B
Dne 30. 11. 2016 jsme se sešli v odpoledních hodinách ve škole. Na vánočním tvoření jsme
vyráběli svícínky, vánoční ozdoby a zdobili adventní věnce. Maminky pro nás připravily drobné vánoční cukroví a další dobrůtky. Náš program zahrnoval i zdobení vánočního stromečku.
Nechyběly ani vánoční písně a koledy. Každý z nás si odnesl výrobek domů a tím u nás začal
adventní čas.
Všichni jsme si tento krásný středeční podvečer pěkně užili.
Za třídu 5. B Marie Kipielová a Johana Nováková

Poděkování
Pro někoho znamenají Vánoce dárky, setkávání se s rodinou a přáteli, tradice, atd. Ne všichni
si tento vzácný čas užijí tak, jak by chtěli. Proto bych chtěla moc poděkovat dětem a rodičům z naší
třídy, kteří svým dárkem udělají radost dětem z Dětského domova Radenín.
Mgr. Ilona Klimešová

VELKÉ DÍKY I TOBĚ!
Nominovali jste nás na Neziskovku roku.
My jsme byli prozkoumáni ze všech stran nezávislými odborníky a dostali se do semifinále, finále a nakonec: I MY JE NEZISKOVKA
ROKU v kategorii Malé organizace!

Nesmírně si vážíme toho, že jsme z pohledu
odborníků nezisková organizace, která dělá
dobře svoji práci, pomáhá, kde má, šetrně hospodaří a s darovanými penězi zachází tak, jak
slíbí. Cena patří vám všem, kteří nám pomáháte a jste s námi. Děkujeme Vám za důvěru
a hlasy :-). Stejně tak děkujeme i za celoroční
podporu, vaši účast na Paralymiádě, Hračkofestu, závodech Pusť kačku či divadelních
představeních, které nám pomáhají financovat služby pro rodiny dětí s postižením, autismem a ohroženým vývojem. Mnoho dobrých
zpráv do nového roku Vám přejeme a těšíme
se na setkání.
Klára Csirková
koordinátor I MY o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz
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SOBÍK
				
V listopadu jsme
Dnem otevřených
dveří zahájili provoz v nové herně RC Sobík na terase bytového domu u náměstí Republiky. Přišlo se Vás
do herny podívat hodně, a tak hned následující
úterý proběhla první ukázková a rozřazovací
hodina Pohybových hrátek – cvičení pro děti
s rodiči s lektorkou Ivou Čejkovou.
Z důvodu velkého zájmu a menší kapacity
nové herny jsme museli organizaci kroužků
a volné herny pozměnit. Pohybové hrátky
tak probíhají formou kroužku s předplatným
na 10 lekcí dopředu a počet přihlášených
na cvičení je omezen na 8 dětí na 1 lekci. Úterní
kroužky cvičení byly hned obsazeny a do středečního cvičení probíhal během listopadu zápis.
V pátky můžete navštěvovat Hernu s programem (bez předplatného), kde se zpívá, tancuje
a tvoří – od každého trochu. Hernu vede lektorka Katka Špiclová.
V prosinci jsme si i my v RC Sobík užívali
adventní atmosféru a připravovali se na Vánoce

NOVINKY

vánočním tvořením, zpíváním koled a také
vánoční besídkou před zimními prázdninami.
Připravujeme:
V lednu - Večerní tvoření s paní Radkou Sedláčkovou (více info na FB a na webu RC Sobík)
V sobotu 5. 2. 2017 15 h – 18 h v KDMS
„Pohádkový maškarní bál“ ve spolupráci
s KDMS.
Narozeniny v RC Sobík
RC Sobík nabízí možnost uspořádat narozeninovou oslavu Vašeho dítěte v herně pro děti.
Herna je svým vybavením vhodná pro mladší
děti, v případě oslavy pro starší děti je třeba
připravit program (např. tvoření, stolní hry,
soutěže…) K dispozici je herna s vybavením,
CD přehrávač, plastové talířky, kelímky, příbory, varná konvice, lednička. V případě zájmu
o uspořádání narozeninové oslavy v herně RC
Sobík nás kontaktujte pro více informací a rezervaci termínu.
Program herny RC Sobík
• Úterý 9.00 h - 10.15 h Pohybové hrátky

II. pro děti 1 - 2 roky (obsazeno)
• Úterý 10.30 h - 11.45 h Pohybové hrátky
III. pro děti 2 - 3 roky (obsazeno)
• Středa 9.00 h - 10.15 h Pohybové hrátky
(obsazeno)
• Středa 10.30 h - 11.45 h Pohybové hrátky
(zápis – zájemci kontaktujte lektorku Ivu
Čejkovou na tel. 776 885 766)
• Středa 14.30 h – 17.00 h Volná herna (prosíme, počítejte s tím, že pokud do 15.30h
nikdo nepřijde, hernu zpravidla zavíráme
a jdeme domů… pokud nestíháte, volejte
Petře Paškové na tel. 778 779 732, díky)
• Pátek 9.00 h – 11.30 h Herna s programem
- Šikovné ručičky, Písnička/Říkanka - (lze
také přijít pouze na Volnou hernu)
Kontakt:
Spolek Rodičovské centrum SOBÍK, nám.
Republiky 110, Soběslav, tel: 728 318 857,
777 933 219, FACEBOOK ‚Spolek Rodičovské
centrum Sobík‘, www.rc-sobik.webnode.cz
Kolektiv RC Sobík

DDM

ROLNIČKA

Informace z domečku

Ukázková hodina iBOCCII v Rolničce

- leden 2017

V sobotu 14. ledna pořádáme další Tvořivou dílnu pro děti „Zimní
dekorace z pryže“.
Dílna je určena pro děti od 7 let,
začátek v 9.00 hodin. Cena (materiál) 50 Kč, pro
členy zájmových kroužků DDM 40 Kč. Zájemci
se musí přihlásit předem v DDM, nejpozději
do 11. ledna.
V úterý 31. ledna pořádáme keramickou dílnu „Hrnčířský kruh“.
Přijďte si vyzkoušet točení na hrnčířském
kruhu a vyrobit si vlastní nádobu podle fantazie. Dílna je určena pro děti od 8 let. S sebou
si vezměte pracovní oděv a přezůvky. Zahájení je v 9.00 hodin. Cena (materiál) 60 Kč,
členové zájmových kroužků DDM 50 Kč.
Přihlášky předem, nejpozději do 27. ledna.
Jaroslava Kohoutová

V sobotu 3. 12. pořádal Dům dětí a mládeže v Soběslavi tradiční Mikulášskou, které
se zúčastnilo na 70 dětí. S programem vystoupil
i zájmový kroužek Mažoretek a Roztleskávaček

V úterý 29. listopadu uspořádali trenéři
a hráči – klienti Diakonie ROLNIČKA ukázkovou hodinu iBOCCII pro rodiče klientů
i širokou veřejnost. Akce se konala v prostorách Rolničky v Mrázkově ulici. Na ukázkové
hodině se všichni dověděli, jak se iBOCCIA
hraje, pro koho je určena a představili jsme
používané pomůcky ke hře. Všem přítomným
jsme předvedli i samotnou hru, kde si to pomyslně rozdali mladší klienti pod názvem ROLNIČKA SOBĚSLAV proti dospělákům, kteří

si říkají STŘELCI. Hra byla současně komentována jedním z trenérů. Zpestřením celého
odpoledne bylo, že do hry se postupně zapojovali všichni z řad rodičů a návštěvníků a mohli
si tak sami vyzkoušet, že hrát bez důkladné přípravy a tréninku není zase tak jednoduché .
Děkujeme srdečně panu Ing. Pavlu Balounovi, majiteli firmy BANES s.r.o v Soběslavi,
že se stal sponzorem letošní sezony sportovců
s hendikepem a že se osobně zúčastnil naší
ukázkové hodiny iBOCCII.
Ing. Pavel Mádr
trenér IBOCII v Diakonii Rolnička

Týmy iBOOCCII Rolnička a Střelci se získanými trofejemi
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kat své názory, přestože nejsou zrovna žádané.
Má prostě v sobě dáno, že některé věci je třeba
říkat nahlas.

JAN BURIAN
V SOBĚSLAVI
Další rok Koncertů v Rolničce letos otevře Jan
Burian. Určitě ho znáte nejen jako hudebníka.
Je také cestovatelem a průvodcem po zemích
vzdálených i blízkých, píše scénáře, poezii
i prózu, natáčí dokumenty. Pro dnešní dobu
ideální formát multifunkčního umělce. Jan Burian je známý také tím, že se nebojí veřejně ří-

Jeho poezie a hudba často hledá nové pohledy na staré známé věci, bývá ironická a vtipná. Můj oblíbený song se jmenuje O dovolené. Vypráví příběh Štěpánky, která si užívá
zasloužené mateřské dovolené, při níž může
bruslit mezi plenami a hrnci, plavat při vytírání koupelny, chodit do kina ve snu, navštěvovat módní přehlídky v prádelníku a podnikat
spoustu dalších kreativních činností. Ale nemějte strach, Jan Burian nepíše pouze pro ženy
a o ženách. Jedno z jeho alb se dokonce
jmenuje „Muži jsou křehcí“. Jeho koncert
v Soběslavi bude určitě pro muže, ženy i děti.
Křehké i jiné.

19. ledna v půl osmé do čajovny Rolnička.
A můžete se ho i na něco zeptat, na koncertech
rozdává papírky, kam můžete napsat jakoukoli
otázku a on ji veřejně zodpoví.
Martina Plátová

Přijďte si Jana Buriana poslechnout ve čtvrtek

SOBĚSLÁVKA
... NÁS BAVÍ
Před půl rokem vznikl v Soběslavi spolek
Soběslávka. Podařilo se nám
získat grant, díky kterému
jsme rozjeli různé aktivity
na oživení veřejného prostoru ve městě. Jako první z nich začalo začátkem září hraní pétanque v parku u kina. Hrálo
se každou středu v podvečer až do konce října
a postupně se objevil dostatek zájemců o tuto
hru s francouzským šarmem. Až dovolí počasí,
bude tato aktivita určitě pokračovat.

dali díky pomoci Petra Lintnera a Jana Chabra.
Na hřištích s dětmi vítáme každé roční období.
Zatím proběhlo vítání a podzimu a zimy, ohlasy
jsou velmi pozitivní. Takže nás čeká ještě jaro
a léto.
Na jaro je připraven seriál autorských čtení
v soběslavské knihovně s názvem Vino et verbum. Seriál zahájí známý jihočeský spisovatel
Jiří Hájíček. Jeho autorské čtení doplníme decentní ochutnávkou vína. Další čtení budou následovat v červnu, červenci a v srpnu.

Jednáme také o možnostech realizace ekologické a výtvarné akce – rádi bychom uspořádali výtvarnou soutěž na dekoraci vybraných
kontejnerů na tříděný odpad. Inspirovali jsme
se v mnohých zahraničních i některých českých městech, kde se snaží udělat z užitečných
a funkčních věcí také věci krásné a zajímavé.
Pokud vás zajímají podrobnější informace, nakoukněte na náš web www.sobeslavka.cz nebo
na facebook. A přijďte, těšíme se na vás.
Za Soběslávku Martina Plátová

Další naší akcí jsou deskohrátky v kině.
Hrajeme každou poslední neděli v měsíci
od 14 do 18 hodin. Deskovky jsou oblíbenou
zábavou celých rodin, zahrát si k nám tak chodí rodiny, děti i studenti. K dispozici máme
dost velké portfolio her pro každý věk. Rádi
bychom pozvali hlavně seniory, ti se zatím odvážili pouze na první deskohraní. Vždy máme
k dispozici schopné asistenty, kteří každému
ochotně vysvětlí, jak se která hra hraje.
V plánu máme také propojit svět pamětníků
a mladé generace. Vytipovali jsme dva lidi, kteří jsou ochotní sdílet své vzpomínky s ostatními. Vzpomínky jednoho z nich nás vrátí do přelomového roku 1989, se vzpomínkami druhého
se dostaneme do ještě vzdálenější historie. Nahrávky budou po veřejné prezentaci k dispozici
soběslavským školám. Pamětníky jsme vyhle-

SENIOR-DŮM
JAK JSME PROŽILI PODZIM
Podzim v našem domově byl nabytý programy, soutěžili jsme, měli jsme i svatomartinskou
zábavu. První soutěž proběhla v Českých Budějovicích, kam každoročně jezdíme. Těšíme
se na ni, protože nejde jen o soutěžení, ale hlavně o to, že se setkáváme s našimi známými, po-

povídáme si a zároveň se i pobavíme. Tentokrát
jsme nad našimi kamarády vyhráli, a tak jsme
si odvezli putovní pohár a slanou odměnu v podobě dortu. Druhá soutěž se konala u nás, v Senior-domu. Zúčastnilo se jí pět družstev z různých zařízení. Byly to soutěže vědomostní,

na procvičení motoriky a smyslového poznávání. I v této soutěži náš tým zvítězil.
V listopadu jsme oslavili svátek Martina svatomartinskou zábavou. Upekli jsme koláčky,
paní kuchařky zajistily něco mastného i něco
pro zahřátí, nechybělo pivečko, hrála muzika,
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poseděli jsme, zazpívali si a popovídali. Venku bylo mírně zasněženo prvním sněhem, a tak
byla ta správná svatomartinská pohoda. Před
prvním adventním víkendem jsme ozdobili
stromečky a začali se těšit z předvánoční atmosféry. A abychom si to pěkně užili, přišel mezi
nás i Mikuláš, andělé a čerti. Ale všichni jsou
u nás hodní, takže čerti odešli s nepořízenou
a s prázdnými pytli. Po celý advent k nám
chodí vystupovat děti i dospělí, kteří nám
tu krásnou předvánoční atmosféru zpestřují.
Jako první začíná vystoupení Novity, poté MŠ
Duha, Nerudova, ZŠ Komenského. Děkujeme
za krásná vystoupení, zpříjemnění předvánoční
atmosféry a všem přejeme hodně zdraví do nového roku.

slyšet je. To si ale člověk uvědomí, až když
už nemáte komu zavolat, s kým si popovídat,
vzít ho za ruku, pohladit…. Už jen vzpomínáte.
Přimlouvám se – buďme alespoň ke konci roku
k sobě blíž, udělejme si čas, odložme práci,
jděme za našimi známými a blízkými, popovídejme si a odpouštějme.

19
Někdy je to ten nejkrásnější dárek, který můžeme darovat. Říká se, že není zlých lidí, jen
lidí nešťastných. Nikdy nevíme, co v sobě každý nosí za bolesti a trápení, ale právě našim
zájmem jim můžeme pomoci a „uzdravit je“.
Hodně štěstí a zdraví v novém roce
Za Senior-dům v Soběslavi, Mgr. Lada Haplová

S koncem roku jsme všichni tak nějak naměkko a probíráme se celým předešlým rokem.
Žijeme ve shonu, říkáme stále „nemáme čas“
musíme udělat to či ono. Najednou si uvědomíme, že naši blízcí, kamarád – kamarádka nám
zavolali, chtěli si popovídat, ale my jsme čas
neměli. Přitom třeba právě oni si potřebovali
popovídat o svých bolestech, trápení, mohli
jsme jim být nablízku, když nás potřebovali,
mohli jsme jim pomoci alespoň slovní podporou. A my jsme neměli čas… Přitom stačilo
tak málo, odložit práci, která neuteče, udělat
si hodinku času nebo zvednout telefon a vy-

ROK 2016 V SOBĚSLAVSKÉ CHASE MLADÉ
Stejně jako každý z nás
s koncem roku hodnotí,
co se mu v daném roce vydařilo, co naopak nevydařilo,
a spřádáme plány do roku
nového, také náš soubor hodnotí, jaký byl právě uplynulý rok 2016 a kam
směřovat v roce dalším.
Většina z vás, soběslavských občanů, nás zná
pouze z akcí, které pořádáme přímo v Soběslavi. Jedná se zejména na začátku roku o Staročeský bál, velikonoční řehtání v ulicích města
zakončené na městské věži, následná koleda
na Velikonoční pondělí nebo Stavění máje
na soběslavském náměstí. Někteří se s námi
potkají také při mikulášské obchůzce. Tyto pravidelné akce, které mají především za cíl udržování folklóru a lidových tradic, samozřejmě
připravujeme i v roce 2017.
Ale v roce 2016 jsme byli hosty i na dalších
akcích. Většina se uskutečnila přímo v Soběslavi nebo jejím blízkém okolí. Několikrát během
roku jsme vystoupili pro místní obec baráčníků,
a navíc jsme byli v září pozvaní na oslavu 120
let založení obce baráčníků do Mnichova Hradiště. Svým vystoupením jsme také v květnu

Folklorní soubor Soběslavská chasa mladá
si Vás dovoluje pozvat na

STAROČESKÝ BÁL
v pátek 3. února 2017 od 19 h
Kulturní dům města Soběslavi

potěšili návštěvníky na parketě v Roudné při
oslavě 300 let kostela sv. Jana Nepomuckého
v Janově. Zúčastnili jsme se i dalších akcí,
např. vystoupení pro firmu Teufelberger ve
Veselí nad Lužnicí nebo jako každý rok přijali
účast v předvánočním Zvonkovém průvodu.
Navíc v samotném souboru se v září 2016 udály dvě krásné události, které stojí za zmínku.
Tou první bylo narození děťátka dlouholetým
členům souboru a tou druhou byla svatba jedné z členek souboru, kde samozřejmě „chasa“
nesměla chybět se svým svatebním vystoupením. Vzhledem k tomu, že i v následujícím roce
některé z tanečnic budou pokračovat v „omlazování“ souboru, budeme velice rádi, když

přijdete mezi nás a posílíte náš soubor zpěvem,
tancem nebo o další hudební nástroj. Více
informací naleznete na našich internetových
stránkách.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří
nám pomáhají a podporují soubor v naší činnosti, protože udržování folklóru a lidových
tradic je součástí našeho života od nepaměti
a každý z nás tento odkaz předává a zachovává
svým způsobem i pro další generace. Do nového roku přejeme hodně lásky, zdraví a pohody.
Za Soběslavskou chasu mladou
Klára Rosová
www.chasamlada.info
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Vernisáž výstavy „Babičko, dědečku,
bez Vás bychom to nedokázali“
Dne 30. 11. v podvečer se sešlo
asi 110 lidí v městské knihovně
v Soběslavi na vernisáži výstavy
„Babičko, dědečku, bez Vás bychom to nedokázali - děkujeme!“.
Vernisáž zahájil rychtář soused
Kastner, přivítal všechny přítomné, zvláště starostu Jindřicha
Bláhu, místostarostu Vladimíra
Drachovského, dále za sokolky
paní Hovorkovou, paní ředitelku
z MŠ Duha Alenu Krejčovou,
paní ředitelku MŠ Nerudova ul.
Evu Kuklovou, děti z obou MŠ
spolu s učitelkami. Po přivítání
předal rychtář, soused Kastner,
slovo panu starostovi Jindřichovi Bláhovi. Ten vysoce zhodnotil práci baráčníků a sokolek
a zapojení obou mateřských
škol. Slova se také ujala paní
Hovorková, která poděkovala
za skvělou spolupráci s baráčníky. Nakonec se ujaly slova ředitelky MŠ, společně vysvětlily
význam názvu výstavy. Sdělily,
že ve školkách pracovaly s babičkami a vnoučaty. Děti z ma-

teřských škol předvedly krásný
program písniček a tanečků.
Po skončení vystoupení děti obdržely něco málo sladkostí, byly
odměněny i paní učitelky. Poté
si všichni účastníci prohlédli výrobky zhotovené dětmi za spolupráce babiček a dědečků. Výstava je doprovázena fotografiemi,
dokumentujícími průběh výroby
a další činnosti.
Byl to jeden krásný podvečer
spojený s adventem. Samozřejmě nechybělo staročeské pohoštění, pekly tetičky baráčnice
i sokolky. Byla zde k ochutnání
domácí tlačenka, pomazánka
ze škvarků, objevilo se zde i vánoční cukroví ze sádla, štrúdl,
různé řezy, jednohubky. Nechybělo bílé a červené víno, pro děti
Coca-Cola. Velké poděkování
patří ředitelkám MŠ paní Aleně
Krejčové a paní Evě Kuklové
za velkou pomoc a ochotu při
uskutečnění této výstavy.
Napsala syndička
tetička Kastnerová

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
(NP - neznámý pachatel)
• NP v období od 5. 11. do 6. 11.
odcizil z kolostavu u Pivnice
U Mrtvoly v obci Soběslav
pánské horské kolo stříbrné
barvy.
• Dne 17. 11. v obci Soběslav
muž fyzicky napadl jiného
muže a způsobil mu podlitiny
v obličeji.
• Dne 17. 11. poškodil muž
krycí sklo kamery zvonku
u vstupních dveří hlavního
vchodu na OOP Soběslav.
• NP dne 20. 11. odcizil z volně přístupného dvora v obci

Soběslav nezajištěné pánské
jízdní kolo, a způsobil poškozenému škodu 3.000 Kč.
• NP dne 28. 11. odcizil v podchodu domu v obci Soběslav
z volně přístupné vitríny oblečení.
• NP se v období od 28. 11.
do 29. 11. vloupal do chaty
v Soběslavi, v místě zvaném
Pod Pilátem, odkud odcizil
rádio s CD přehrávačem, čímž
poškozenému způsobil škodu
ve výši 2.500 Kč.
pprap. Romana Šuléřová
redakčně kráceno

OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH
CHOVATELŮ
V listopadu soběslavští chovatelé
obeslali tři výstavy. Ve Slavonicích
vystavoval 12. - 13. listopadu př.
Autrata své holuby – omské rejdiče
a novočerkažské rejdiče, kteří získali čestnou cenu.
Další holubář př. Flíček vystavoval 12. - 13. listopadu ve Strakonicích na speciálce klubu chovatelů
plemene prácheňského káníka.
Jeho svěřenci černé barvy obdrželi
pohár pro nejlepší kolekci tohoto
barevného rázu.
Přesto vrcholem celé chovatelské
sezony byla v termínu 18. - 20.
listopadu celostátní výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem
„CHOVATEL 2016“. Stejně jako
v minulých letech se soběslavští
chovatelé aktivně zapojili jak
do pořádání výstavy, tak do prezentace svých chovů. Chovatele
králíků reprezentoval př. ing. Radosta – český strakáč černý (oceněno čestnou cenou) a plemeno
rex dalmatinský strakáč černý;
př. Suda vystavil vídeňské modré
a konečně př. Vlas holandké králíky divoce zbarvené a plemeno
zakrslých králíků hermelín modrooký.
Chovatelé drůbeže ve složení

př. Kočica, př. Benešová, př. Benešová ml. a př. Szugl se zapojili
za okres Tábor do Mistrovství České republiky 2016 v chovu drůbeže
a se ziskem 2 241 bodů obsadili
v silné konkurenci druhé místo pouhých 23 bodů za vítězem z Brna.
Vystavili plemena brakelek, českých slepic, sasexy, vyandotky,
basetky křepelčí (čestná cena),
antverpské vousáče, husy tulunské
a landenslé, kachny pižmové
a velsumky zdrobnělé (čestná
cena). Celkově se náš okres umístil v celkovém pořadí Mistrovství
České republiky 2016 na 18. místě
z 26 okresů.
Všem našim členům patří velký
dík za reprezentaci základní organizace a blahopřejeme ke krásným
oceněním jejich chovů.
Děkujeme za přízeň a návštěvnost
našich nedělních trhů a tímto zveme naše spoluobčany na první trhy
v roce 2017, které budou tradičně
v neděli, a to 8. ledna 2017.
Za všechny naše členy přeji všem
čtenářům do roku 2017 pevné
zdraví a mnoho úspěchů jak
v osobním, tak v profesním životě.
Martin Nechutný – ZO ČSCH
Soběslav
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PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ V KAVÁRNĚ
Seděla jsem s přítelkyní na dobré kávě v nové kavárně u pošty. Velice
pěkné prostředí, které kavárna nabízí, je dílem jejího majitele Tomáše
Práška a musím konstatovat, že něco takového jsme v Soběslavi postrádali. Kavárna je moderní a posedět si zde je velmi příjemné. Nabízí
i kvalitní sortiment, jak ve výběru nápojů, tak i něčeho dobrého k zakousnutí. Majitel měl dobrý nápad a oslovil majitelku Muzea čokolády
a marcipánu v Táboře Petru Kovandovou. Ona sama má několik podob-

VESELÍ N. L. ZVE
Program KD – leden 2017
• Sobota 21. ledna
PLES MĚSTA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Hraje skupina Onkels, ve víceúčelovém sále diskotéka. Těšit
se můžete na již tradiční raut i čokoládovou fontánu, fotokoutek.
Proběhne předání ceny města za rok 2016. Dále jsme si pro Vás
na letošní ples připravili kouzelnické a taneční vystoupení Radka
Bakaláře, držitele více než 20 prvních míst na mezinárodních soutěžích v moderní magii, několikanásobného mistra ČR mezi juniory i mezi dospělými a za vše, co pro magii v ČR udělal, mu bylo
uděleno významné ocenění, které považuje za své nejdůležitější:
Posun magie do třetího tisíciletí. Moderuje: Lenka Horejsková.
Velký sál KD od 20 hodin, vstupné: 350 Kč.
• Úterý 24. ledna
PO STOPĚ ČESKOSLOVENSKÝCH RADIOAMATÉRŮ
V MONGOLSKU
Přednáška s následnou besedou Josefa Mikšátka o tom, co vůbec
radioamatérství je ...
Víceúčelový sál KD od 18 hodin, vstupné: dobrovolné.
NABÍZÍME MOŽNOST ZAKOUPENÍ VSTUPENEK JAKO
DÁREK ČI ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ!

Program VFK – leden 2017
• Čtvrtek 12. ledna od 20 h
TENKRÁT V RÁJI
Jedno lano, jeden cíl … jedna cesta ke svobodě.
Česko-slovenský koprodukční film volně vypráví příběh dramatického osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho druhů, popravených nacisty v dubnu 1945 v Terezíně.
• Neděle 15. ledna od 15 h
MALÝ PRINC
Francouzský animovaný rodinný film – od Marka Osborna.
• Úterý 17. ledna od 20 h
ISHORTS - První večer ISHORTS v novém roce!
• Čtvrtek 26. ledna od 20 h
BOŽSKÁ FLORENCE
Fascinující pravdivý příběh o nejhorší zpěvačce na světě.
Britská životopisná komedie – Meryl Streep v roli závratně bohaté
ženy, jejímž jediným snem je zpívat.
• Neděle 29. ledna od 15 h
ČERVENÁ ŽELVA
Pokud se svými vnímavými dětmi chcete zažít něco, co se zcela
vymyká pásové výrobě digitálních animáků plných roztomile juchajících zvířátek, nenechte si ujít Červenou želvu.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

ných kaváren a je ráda, že ji majitel oslovil a může zásobovat i kavárnu
v Soběslavi. Jak mi řekla, zákusky pečou přímo v muzeu čokolády a
čokoládové pralinky, chcete-li bonbony, které jsou zde také v nabídce,
vyrábějí ve výrobně v Černovicích u Tábora. Možná je kavárna konkurencí pro soběslavské cukrárny, ale domnívám se, že osloví hlavně ty,
kteří hledají něco víc.
Dagmar Pekáriková

HLEDÁME HRÁČE VOLEJBALU

Parta volejbalistů hledá nové spoluhráče. Hrajeme každé pondělí od
20:00 hodin v Soběslavi. Zájemci, volejte 728 891 500 večer.
G. BENEDIKT ŠVEC
CYKLOTEAM ŽELEČ

ROZPIS HOKEJOVÝCH
ZÁPASŮ MUŽŮ

Zve všechny příznivce
cyklistiky
na novoroční vyjížďku
Start u obchodu Oáza - Dům Sportu a Zábavy - Cyklosport Švec
1. 1. 2017 ve 13 hodin
Trasa dlouhá 10 - 20 km
se zastávkou v restauraci
na svařák, grog, čaj...
Těšíme se na setkání.

• 7. - 8. 1.

17:00

• 15. 1. 		

17:00

• 21. - 22. 1.

17:00

• 29. 1. 		

17:00

TJ Sokol Radomyšl - Spartak Soběslav
Spartak Soběslav - Jiskra Humpolec
Slavoj Žirovnice - Spartak Soběslav
Spartak Sob. - HC Milevsko 2010

Jak na Nový rok, tak po celý rok!

Více na http://www.spsobeslav.cz/

AIKIDO
Svátek aikido

Náš aikido klub Spartak Soběslav slavil velký svátek. Ve dnech 26. a 27.
listopadu proběhla námi dlouho očekávaná mezinárodní stáž aikido. Zavítal k nám držitel 6. danu AIKIKAI Hombu Dojo sensei Michele Quaranta,
Technický ředitel skupiny SanShinKai.
Jak už je zvykem u stáží aikido, probíhala ve dvou dnech tři cvičení
vždy po dvou hodinách. Víkend aikida přilákal bezmála sto aikidistů
z řady českých klubů. Lidé vážili dlouhou cestu např. z Ostravy, Ústí nad
Labem, Kralup, Prahy, Písku, Třebíče, Jihlavy a dalších měst.
Již minutu před desátou hodinou se uzavřely dveře velkého sálu sokolovny a začalo dlouho očekávané cvičení pod vedením pana Quaranty. Na
úvod začal nezbytným dechovým cvičením, poté pokračoval protažením
celého těla, čímž se při každém tréninku předchází možným zraněním.
V tai sabaki, které následovalo, si každý aikidista procvičoval základní
kroky i jejich propojení, což je důležité při přesném provedení technik aikido. Po těchto důležitých úvodních cvičeních, která probíhají na začátku
dopoledního i odpoledního cvičení, jsme pod bedlivým dohledem našeho
učitele trénovali základní techniky aikido. Cvičení bylo velmi přínosné
jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší aikidisty. V tomto duchu probíhaly všechny tři tréninky.
Michele Quaranta je velmi milý a usměvavý člověk. Díky tomu během
celé stáže panovala v tělocvičně příjemná atmosféra. Na konci každého
cvičení byl všemi účastníky odměněn dlouhotrvajícím potleskem. Touto
stáží byl slavnostně otevřen nový region Aikido Jižní Čechy a Vysočina,
který se zařadil do skupiny SanShinKai, jenž sdružuje několik tisíc aikidistů z více než 12 zemí.
Díky důsledné práci, vedení a sdružování jednotlivých klubů a v neposlední řadě velmi kvalitní práci v oblasti vzdělávání AIKIDO, bude náš
klub AC Spartak a město Soběslav pořádat týdenní Letní školu AIKIDO
pod vedením senseie Michele Quaranty. Tato velmi významná mezinárodní událost, které se zúčastní aikidisté z celé Evropy, se uskuteční první
týden v červenci 2017 ve dnech sobota 1. 7.- pátek 7. 7. 2017.
Markéta Vaňáková
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STOLNÍ TENIS MÁ V SOBĚSLAVI TRADICI
Pokud čtete sportovní rubriku v Soběslavské hlásce, jistě jste si již mnohokrát přečetli příspěvky Pavla Hložka o činnosti oddílu stolního tenisu DDM
Soběslav. Oddíl patří dozajisté k jedním z nejaktivnějších v Soběslavi. Pod dnešním vedením funguje od počátku 90. let. Jaký byl jeho vývoj? Kolik
má dnes členů? Jaké má výsledky a jaké má vize do budoucna? Tyto informace nám v následujícím rozhovoru odhalil předseda oddílu Pavel Hložek
osobně.
Původně jste hrál v Milevsku. Do soběslavského oddílu stolního tenisu jste nastoupil
v roce 1981. Jaké byly začátky vašeho působení v oddíle?
Oddíl stolního tenisu v Soběslavi byl založen
v 70. letech minulého století. Tehdy zde působili
hráči Slípka, Bicera, Příplata, Uhlíř a Cvach.
K dalšímu rozvoji došlo v roce 1981, kdy jsem
přišel do oddílu já, dále Miroslav Štaubr, Vladimír Peterka ad. Začali jsme trénovat děti, asi
po dvou letech jsme s nimi sklízeli první úspěchy. V letech 1983-1987 patřili k nejlepším
žákům v Jihočeském kraji Lukáš Novák, Karel
Uhlíř, Antonín Pánek, Josef Holub, také děvčata Vladimíra Pehová, Jaroslava Pánková a Iveta
Bednářová. Postupně jsme nejlepší žáky dotáhli
do družstev dospělých, ve kterých hráli krajské
a okresní soutěže.

ve kterých dosahujeme výborných výsledků.
Družstvo chlapců v sestavě Petr Novotný, Tomáš Hložek a Ladislav Dobiáš vyhrálo 4. 12.
2016 krajský přebor družstev v dorostu, dívky
v sestavě Tereza a Lucie Holubovy byly druhé.
Další úspěšnou dorostenkou je Táňa Vodáková,
která je krajskou přebornicí za rok 2016.
Na činnost oddílu získáváme finanční
prostředky, např. od Jihočeského krajského svazu v Českých Budějovicích a od Jihočeského
kraje. Také máme sponzory, mezi něž patří firmy Banes a.s., Jednota OD Tábor a Sapservis,
s.r.o. Z jejich peněz se financují převážně náklady na turnaje, které pravidelně pořádáme
v listopadu v sokolovně TJ Spartak Soběslav.
Zřizovatel DDM Tábor nám dává prostředky na
nákupy sportovního vybavení, např. míčky, stoly, jednotné dresy nebo potahy na pálky.

Původně oddíl fungoval pod hlavičkou TJ
Spartak Soběslav, dnes trénujete v DDM.
Kdy a proč jste se přestěhovali do těchto prostor?
Pod Spartakem jsme hráli až do roku 1990, odkdy bychom museli za pronájem tělocvičny platit. Ročně by nás tak tréninky vyšly na docela
velké peníze. Proto jsme přešli do „Domečku“.
DDM nám nabídl prostory bezplatně, nakoupily se stoly a od roku 1991 hrajeme tady. Zde
jsme začali postupně vychovávat další generace
stolních tenistů. Zejména v poslední době máme
dorostence a žáky na krajské úrovni, v krajském
žebříčku se umisťují na předních místech. Vydatně nám s jejich tréninkem pomáhá trenér
Michal Vávra.

V jaké věkové kategorii se pohybují vaši hráči?
Začátečníci začínají v DDM Soběslav ve věku
6 - 9 let. Pokročilá skupina věkově vychází
na 10 - 12 let a hráči nad 12 let jsou většinou již
na dobré úrovni a mohou hrát i soutěže dospělých. Trénujeme mladšího žáka Ladislava Dobiáše, který je na 11. místě v České republice,
na 1. místě v krajském žebříčku a zvládá hrát
i divizi mužů a krajskou soutěž. Dále zde máme
hráče až do 18 let, kteří pak volně přecházejí
do kategorie dospělých.

Můžete nám představit dnešní oddíl stolního tenisu? Kolik má členů? Jak funguje?
Kdo jej financuje?
V oddílu máme kolem 20 členů, z toho je 10
v kategorii dorostu a žactva. Máme tři týmy
v soutěžích dospělých. Tým „A“ hraje Jihočeskou divizi mužů, tým „B“ krajskou soutěž a tým
„C“ okresní přebor. Za „A“ tým hrají převážně
mladí odchovanci. Do budoucna máme v plánu
„A“ tým doplnit tak, abychom postoupili do III.
národní ligy. To je ale otázka dvou až tří let, než
naši mladí hráči dozrají na tuto soutěž.
Naše děti hrají krajské soutěže ve všech kategoriích – tj. mladší žáci, starší žáci a dorost. Jedná
se o jednorázové turnaje jednotlivců a družstev,

Jedná se o fyzicky, časově a finančně náročný
sport?
Fyzicky náročný sport je to pro ty hráče, kteří
hrají stolní tenis na vysoké výkonnostní úrovni. Hráči podávají nejlepší výkony mezi 15 - 40
lety. Musí se samozřejmě hodně trénovat. Stolní
tenis je hlavně o drilu. Ideální je trénink každý den. To se nám z časových důvodů v DDM
nedaří, ale naši nejlepší hráči trénují dvakrát
v týdnu dvě hodiny. Pak k tomu ještě hrají
zápasy a turnaje. Takže 4 x v týdnu jsou určitě
„na stole“.
Stolní tenis je pohybově náročný sport, který
není zaměřený tolik na vytrvalost, ale je náročný na rychlost, reflex, přesnost, výbušnost
a na rychlý start.
Náročné je také dojíždění na turnaje, kdy běžně
vyjíždíme brzy ráno a vracíme se pozdě večer.
Náklady na dojíždění a ubytování jsou značné,
takže pak je to pro hráče náročné i finančně.
Co byste doporučil začínajícím talentům?
Chce to chuť, zapálení a trénink. Některý hráč
má větší talent, některý menší talent, ale bez
tvrdého tréninku to nejde. Talent může rychleji
hráče posunout k lepším výsledkům, ale pokud
kvalitně trénuje, může mít i hráč s menším talentem dobré výsledky. Proto by se žádný hráč
neměl nechat odradit. Důležitá je výdrž, píle
a hlavně to nevzdávat. 		
-min-

Začátečníci ve stolním tenisu DDM Soběslav se svým trenérem

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM TURNAJEM V KUŽELKÁCH
Dne 10. 12. se konal Vánoční turnaj v kuželkách pro neregistrované hráče. Všichni předvedli kvalitní výkony a nejlepší byli odměněni cenami od sponzorů, kterým moc děkuji.

Muži:
1. TUČEK Petr		
2. KOVÁČIK Zdeněk
3. VANĚK Milan

196
196
179

O příjemný pobyt na kuželně se postaral oddílový prezident Míra Dubský.

Ženy:
1. VOTRUBOVÁ Jana
2. PRŮŠOVÁ Vlaďka
3. KŘIVANOVÁ Eliška

192
155
153

Výsledky:

Děti:
1. NĚMEC Pavel		
2. NĚMEC Petr		
3. TUČEK Vojtěch

72
63
60

Cenu „Vánoční čulibrk“ získali TUČEK Martin a PAVLÍKOVÁ Hana. Děkuji všem sponzorům. 				
P. N.
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Zpráva o činnosti FK Spartak Soběslav
Podzimní část soutěžního ročníku 2016 – 2017
„A“ mužstvo mužů skončilo v polovině soutěže na 1. místě KP, se skórem 33:12 a 34 body,
pouze jedna prohra a čtyři remízy. Toto dosavadní umístění nemá v historii soběslavského
fotbalu obdoby. Nicméně pořád jsme teprve
v polovině soutěže a vyhrát KP zůstává pro
všechny obrovskou motivací. Zimní příprava je
již naplánována včetně soustředění v Kamenici
nad Lipou. Jarní část by měla dle termínové listiny začít 11. - 12. 3. 2017.
Mužstvo mužů „B“ obsadilo předposlední místo s čtyřmi body a skórem 13:33 v okresním
přeboru a čeká nás hodně práce, abychom vůbec rezervu v Soběslavi udrželi.
Mužstvo dorostu je v I. A třídě skupiny
„C“ na 9. místě se šesti body se skórem 17:41.
V dorostu se buduje úplně nový tým pod vedením trenéra Pavla Kučery. Chlapci přešli
ve větším počtu ze starších žáků, tudíž výsledky nejsou úplně vypovídající. Věřím, že jestli vydrží a budou poctivě trénovat, tak časem
smažou věkové manko a půjdou výkonnostně
nahoru.
Starší žáci v KP jsou na 10. místě a mají
13 bodů se skórem 29:41. Tým prošel velkou
hráčskou obměnou, takže prozatímní postavení
v soutěži není úplně špatné.
Mladší žáci jsou na 12. místě také s šesti body.
Skóre 18:90. A trenér Vyhlídka by se měl za-

měřit na trénink defensivy. Kadeti mají 12 bodů
a jsou na 5. místě se skórem 38:41 v soutěži
OFS. Chlapci se pod trenérem Klimtem připravují na přechod do žákovského fotbalu.
Družstvo mladší přípravky má dvě mužstva
„A a B“. Soběslav „B“ má pět bodů 18:52
a je na 8 místě. Soběslav „A“ má 12 bodů
se skórem 51:27 a je na pátém místě. Ve druhé skupině je Soběslav „A“ na prvním místě
s 21 body a skórem 88:39. Trenér Martin Petrů
vytvořil skvělou základnu dětí, a jestli se
nám tento trend podaří
udržet, tak je to skvělý
příslib do budoucna.
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 a připravuje
se, že i tato kategorie by
měla vlastní soutěž, kde
by ovšem vůbec nešlo
o body a výsledky.

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS - LEDEN 2017
program sportovišť TJ Spartak Soběslav na:
http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
NEDĚLE
PONDĚLÍ
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE

1. 1.
2. 1.
8. 1.
15. 1.
22. 1.
29. 1.

vstupné 40 Kč

INZERCE

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

Na závěr bych chtěl všem aktivním hráčům,
trenérům, funkcionářům a rodičům poděkovat
za práci v uplynulém období a popřát hodně
zdraví, sportovních, ale i osobních úspěchů
v novém roce 2017.
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 Spartak Soběslav

Horní řada zleva: J. Šmídmajer, D. Maršík, M. Mazouch, L. Podráský, T. Mazouch,
K. Chotovinský,
Spodní řada zleva: V. Žalda, J. Polišenský, P. Janoušek, R. Fischer, M. Dvořák, P. Nohava
Sedí zleva: M. Kuník, M. Hromada, trenér R. Hajič, prezident klubu M. Nývlt, vedoucí
mužstva F. Maršík, J. Boháč, J. Hnilička

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474

Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS
Ing. Tomáš Slavík
www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání
zákazníka

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:

Dřevina: smrk, borovice, bříza

tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

Tel. 381 521 169

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších
velikostí, společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II
Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz

Konzultant zdravé výživy
Miroslav Němec
bude v Soběslavi
v sobotu 14. 1. 2017
od 9,30 hodin.
v ul. Nerudova - Pekárikovi

www.musobeslav.cz
hlaska@musobeslav.cz
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RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Nabízíme:

Vánoční krůty
Všem našim zákazníkům přejeme
veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017

Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

PŘENECHÁM
ZAVEDENOU TRAFIKU
40 m2 na frekventovaném
místě v centru Soběslavi.
Obchod s velmi dobrým
obratem, bez dluhů. Dále
nabízím též jako pronájem
na obchod, služby, kancelář.
Jen vážnému zájemci.

Tel. 728 371 762
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Naše stavebniny
jsou tu pro Vás

STAVEBNINY BÍNOVÁ
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300
internet: www.stavebniny-binova.cz
- tvárnice Ytong

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best
- sádrokartony

KB BLOCK

Rozšířená prodejna

Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny, silikony,
penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU lišty, ochranné
pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné, folie, kolečka, vědra,
kalvasy.

Po – Pá
So

7.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.00 hod.

Potřebujete střechu - Pořiďte u nás KM - BETU.

Super slevy na tyto tašky po celý rok

leden 2017
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ
• Nemovitosti – www.inrekareality.cz
• Prodám byt 3+kk na sídl. Svákov po rekonstrukci nebo vyměním za 3+1 s doplatkem. Tel. 728 891 500 večer
• Prodám dům po opravě v Soběslavi,
4 byty tržně pronajato, čistý měsíční
výnos 12 000 Kč. Cena 1 600 000 Kč.
Tel. 603 442 474
• Prodám stavební parcelu 960 m2, vrt, elektřina 220 a 380. Tel. 775 307 427
• Prodám hnědou koženou sedací soupravu typu
3+2+1. Cena dohodou. Tel. 606 905 470

KOUPĚ
•

Koupím mopeda Stadion Babeta,
pionýra nebo jinou starší motorku
CZ, JAWA může být i pojízdná.
Tel: 721 707 587

•

Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi
a okolí. Tel. 776 092 862

• Koupím obrazy českých a jihočeských
malířů, staré mince a bankovky, vojenské
a myslivecké předměty, šavle, tesáky, helmy, odznaky, uniformy a podobné. Můžete
nabídnout i jiné staré věci
– hodiny, sklo, nábytek …
Tel. 722 777 672
• Koupím nábytek retro nebo léta od 1920
do 1980 i poškozený. Přijedu si a odvezu.
Tel: 777 849 089
• Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
• Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

OSTATNÍ
• Pronajmu garáž Na Moskvě.
Tel. 604 523 324
• Pronajmu 1+1 v Soběslavi 6 000 Kč/m
se vším. Tel. 603 442 474
• Pronajmu byt u nádraží větší 1+1.
Tel. 603 317 117

INFOCENTRUM
naleznete mimo sezonu na adrese:
náměstí Republiky 59, dv. č. 206

infocetrum@musobeslav.cz
www.musobeslav.cz
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