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Rozsvícení vánočního stromu
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
v neděli 2. 12. od 15 do 17 h

stromeček se rozsvítí v 16:30 h
SOUTĚŽ RÁDIA BLANÍK

JOSEF IX.
PĚVECKÝ SBOR ZŠ E. BENEŠE
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ DDM SOBĚSLAV

Dočtete se v tomto čísle:
Upozornění předplatitelům

str. 2

Změna termínů uzávěrky

str. 2

Parkování na náměstí

str. 4

V senior-domě oslavila 100. výročí
paní Růžena Kubů

str. 18

Krev není voda

str. 20

Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba
V Kulturním domě města Soběslavi
úterý 18. prosince 2018 od 19 h

Vánoční strunky

Hana Žvachtová - soprán
Karolína Bubleová-Berková - mezzosoprán
Josef Moravec - tenor - sólista ND
Vratislav Kříž - baryton - sólista ND
Martina Pechová - varhany

koncert skupiny Keltain
a dětského houslového souboru ZUŠ
Divoké strunky

pod vedením dirigenta Jiřího Sychy

Trhy a jarmarky

Pořad tradiční irské
a skotské hudby
věnovaný svátkům
vánočním

7. 12. vánoční prodejní
výstava prací žáků SŠŘ a ZŠ
Soběslav, budova školy, 8 - 15 h
12. 12. vánoční jarmark ZŠ
Komenského, budova školy,
15 - 17 h
15. 12. Vánoční jarmark
Rolničky, náměstí Rep.
8.30 - 12 h

16. 12. 2018 od 18 hodin
v KD Soběslav
vstupné 100 Kč
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PROSINCOVÉ AKCE v Soběslavi
do 19. 12. Kde nocovat budem? - výstava kostelních betlémů z Táborska a okolí,
Rožmberský dům
1. 12.
Den pro dětskou knihu - zábavné dopoledne pro děti v knihovně, 9 - 12 h
1. 12. 	Mikulášská - odpoledne plné her a zábavy pro děti s diskotékou, dům
dětí a mládeže, 15 h
2. 12.	Sobíkova metelice - mikulášská nadílka pro děti do 6 let, kulturní
dům, 14 - 17 h
2. 12. 	Rozsvícení vánočního stromu s Rádiem Blaník, jako host vystoupí
Josef IX., nám. Republiky, 15 h
2. 12.	Adventní koncert - účinkují HAMAVE a Karolína Bubleová-Berková, kostel sv. Petra a Pavla, 17 h
4. 12. 	ZImní POdvečer POezie III. - recitace básní s hudebním doprovodem, knihovna, 17:30 h
5. 12.	Čertování s Chasou - podvečerní mikulášská obchůzka ulicemi města
Soběslavi
7. 12.	Vánoční prodejní výstava prací žáků SŠŘ a ZŠ Soběslav, budova
školy Wilsonova ul., 8 - 15 h
7. 12. 	Zvonkový průvod - zahájení v domě dětí a mládeže v 16 h, odtud
vyjde průvod k Rožmberskému hradu, nezapomeňte si s sebou vzít
zvonečky a světýlka
7. 12.
Po škole! - hudební setkání Flow Track, host Pavel Pokorný, sál ZUŠ, 19 h
10. 12. Duo Jamaha - vánoční koncert slovenských muzikantů, KDMS, 19 h
12. 12.	Vánoční jarmark ZŠ Komenského - přijďte si nakoupit výrobky dětí
s vánoční tématikou, ZŠ Komenského, 15 - 17 h
12. 12. 	Česko zpívá koledy - setkáme se u stromečku, kde si společně zazpíváme a příjemně prožijeme adventní čas, náměstí Republiky, 18 h
15. 12. 	Vánoční jarmark Rolničky - těšit se můžete na vánoční dobroty a
výrobky z Rolničky, náměstí Republiky, 8:30 - 12 h
15. 12. Vánoční turnaj v kuželkách - kuželna, 9 - 18 h
16. 12. 	Vánoční strunky - koncert skupin Keltain a Divoké strunky, kulturní
dům, 18 h
17. 12. Štědrý den v lese – loutkové divadlo, kulturní dům, 17 h
17. 12. Vánoční krasobruslařské vystoupení - zimní stadion, 18 h
18. 12. Jakub Jan Ryba, Česká mše vánoční - kulturní dům, 19 h
22. 12. 	Vánoční koncert pěveckého sboru Novita, kostel České církve evangelické, 19 h
23. 12. 	Živý betlém - přijďte prožít narození Ježíška a odnést si betlémské
světlo, začátek akce naproti hostinci Hvížďalka v 16 h, průvod půjde
ke kapli Panny Marie Bolestné na Svákově, kde se pokloní Jezulátku,
hudební doprovod sboru Anonym Voice
25. 12. Vánoční diskotéka - DJ Honza Pekárna, kulturní dům, 21 h
27. 12. Vánoční koncert Anonym Voice - kostel České církve evangelické, 19 h
30. 12. 	Silvestrovský běh ulicemi města - start dětského závodu ve 22 h, start
hlavního závodu ve 24 h , náměstí Republiky (u Husa)

UPOZORNĚNÍ PŘEDPLATITELŮM
Redakce Soběslavské hlásky děkuje svým čtenářům za přízeň, kterou jí věnovali po celý tento
rok, a zároveň nabízí všem zájemcům předplatné na rok 2019. Složenky obdrží všichni letošní
předplatitelé s prosincovým číslem. Žádáme jejich uhrazení do 10. 12. 2018. Případní noví zájemci se mohou přihlásit v redakci.
***

ZMĚNA TERMÍNŮ
UZÁVĚRKY MĚSÍČNÍKU
Upozorňujeme všechny inzerenty a přispěvatele
do lednového čísla Soběslavské hlásky na změnu
uzávěrky inzerce na 5. 12. 2018 a uzávěrky ostatních příspěvků na 10. 12. 2018. Příspěvky zaslané
po uzávěrce již nebudou otištěny.
***

MĚSTSKÝ ÚŘAD V SOBĚSLAVI
HLEDÁ PRACOVNÍKY NA:
odbor organizační a správy majetku, oddělení
právní – projednání dopravních přestupků, odbor
životního prostředí – vodní hospodářství. Bližší
podmínky a informace naleznete na internetových
stránkách města (www.musobeslav.cz) nebo u
tajemníka MěÚ Soběslav Ing. Radka Brylla, tel.
381 508 121.
***

MĚSTSKÝ ÚŘAD
NA SILVESTRA UZAVŘEN
Upozorňujeme, že Městský úřad v Soběslavi
bude z provozních důvodů dne 31. 12. uzavřen.
redakce

1. 1. 2019

16:00
17:50
18:00

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

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 19.12. od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 13. listopadu 2018.
Usnesení č. 1/291/2018

Rada města zřizuje komise rady města v následujícím složení:

Komise bytová

předseda
Mgr. Pavel Lintner – místostarosta měst
tajemník, člen
Pavla Brunerová – MěÚ Soběslav
členové
• Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
• Bc. Jindřich Vejvar – Soběslav
• Jitka Havlíčková – SMS, s. r. o.

Komise sociálně zdravotní

předseda
MUDr. Jan Vodička – člen ZM
tajemník, člen
Jana Háková – MěÚ Soběslav

členové
• Marcela Hánová – Soběslav
• Ing. Zina Petrásková – ředitelka
Senior-domu Soběslav
• Ludmila Zbytovská – členka ZM
• Růžena Domová – Soběslav

Komise výstavby a dopravy

předseda
Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
tajemník, člen
Jiří Kubeš – MěÚ Soběslav

členové
• Ing. Jan Podlaha – Soběslav
• Tomáš Šena, dipl. technik – Soběslav
• František Dukát – člen ZM
• Miloš Šimek – člen ZM
• Martin Toman – Soběslav

Komise sportovní

předseda
Mgr. Michal Pánek – člen RM

členové
• Mgr. Milan Dančišin – člen ZM
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta měst
• Marek Nývlt – Soběslav
• Martin Krejča – Soběslav
• Marcela Procházková, DiS. – Soběslav

Komise životního prostředí
a odpadového hospodářství

předseda
Mgr. Zdeněk Kozlíček – Soběslav

tajemník, člen
Ing. Jan Mošnička – MěÚ Soběslav
členové
• Jiří Kubeš – Soběslav
• Václav Novotný – SMS, s. r. o.
• Ing. Pavel Plát – Soběslav
• Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ

Komise kultury, školství
a cestovního ruchu

předseda
Mgr. Irena Molíková – členka ZM

tajemník, člen
Ing. Michaela Pimperová – MěÚ Soběslav
členové
• Mgr. Alena Krejčová – členka RM
• Jaroslava Palasová – KDMS
• Denisa Lhotáková – Soběslav
• Pavla Srncová – Soběslav

Komise IT

předseda
Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
tajemník, člen
Ing. Bohumír Ctibor – MěÚ Soběslav
členové
• Bc. Miloš Bučinský – člen ZM
• Zdeněk Vedral – Soběslav
• Michal Turek – člen RM
• Jan Černý – Soběslav

Pracovní skupina
pro regeneraci MPZ Soběslav
předseda
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
členové
• Ing. arch. Dagmar Buzu – MěÚ
Soběslav
• Ing. arch. Jaromír Kročák – České Budějovice
• Ing. Petr Kohoutek – Národní památkový
ústav ČB
• Tomáš Šena, dipl. technik – Soběslav

Usnesení č. 1/292/2018

Rada města uvolňuje z dozorčí rady Správy města Soběslavi, s. r. o., pana Jana Pehe
a Mgr. Petra Valeše.
Rada města jmenuje do dozorčí rady Správy
města Soběslavi, s. r. o., Mgr. Pavla Lintnera a
Ing. Jiřího Klímu.
Aktuální složení DR SMS, s. r. o., je následující: Mgr. Pavel Lintner, Ing. Jiří Klíma,
Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr. Alena Krejčová, Jaroslav Himpan.

Usnesení č. 1/293/2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města svěřit místostarostovi města v souladu
s § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, následující úkoly:
Místostarosta města Mgr. Pavel Lintner zodpovídá za plnění úkolů v oblasti školství,
mládeže, sportu a tělovýchovy, rozvoj IT,
dopravy a dopravní obslužnosti, bytové problematiky, městských částí Chlebov a Nedvědice, oprav, údržby a správy infrastruktury
a majetku města a dále za koordinaci činností organizací – SMS, s. r. o., MŠ Duha,
MŠ Nerudova, ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše.

Usnesení č. 1/294/2018

Rada města bere na vědomí informaci starosty

města Ing. Jindřicha Bláhy
a místostarosty města Mgr.
Pavla Lintnera o přípravě
systému regulovaného parkování v centru města.

Usnesení č. 1/295/2018

a) Rada města stanovuje dle § 12 zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu, příjmení
a o změně některých souvisejících předpisů, ve
znění pozdějších předpisů, obřadními dny pátek
a sobotu v době od 9:00 hod. do 14:00 hod.
b) Rada města určuje dle § 11a odst. 3 zákona o matrikách následující místa pro konání
slavnostních obřadů: obřadní místnost MěÚ na
adrese Soběslav, část Soběslav I, čp. 59 a bývalý kostel sv. Marka na adrese Soběslav, část
Soběslav II.
c) Rada města pověřuje dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, užívat závěsný odznak a dle § 11a odst. 1 písm. a) zákona
o matrikách, oddávajícími následující členy zastupitelstva města: Mgr. Pavla Lintnera, Mgr.
Alenu Krejčovou, Mgr. Petra Valeše, Ludmilu
Zbytovskou.

Usnesení č. 1/296/2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva města dle NV
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v následující výši: člen RM – 7.380 Kč, člen ZM –
1.845 Kč, předseda výboru/komise – 3.690 Kč,
člen výboru/komise – 3.075 Kč. Tyto odměny
se nesčítají.

Usnesení č. 1/297/2018

a) Rada města bere na vědomí žádost paní
Věry Hanzalové o uvolnění z funkce vedoucí
odboru organizačního a správy majetku MěÚ
v Soběslavi k 31. 12. 2018 z důvodu odchodu
do starobního důchodu. Rada města děkuje paní
Věře Hanzalové za dlouholetou práci v této
funkci.
b) Rada města v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), jmenuje paní Janu
Křemenovou, DiS., která zvítězila ve výběrovém řízení, vedoucí odboru organizačního
a správy majetku MěÚ v Soběslavi s účinností
od 1. 1. 2019.

Usnesení č. 1/298/2018

Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy o nutné rekonstrukci lisovny kalu (strojní a stavební část) na ČOV
Soběslav.

Usnesení č. 1/299/2018

Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Vánočního jarmarku Rolničky“ v sobotu
15. 12. 2018 od 8:30 hod. do 12:00 hod. na náměstí Republiky v Soběslavi a dále s konáním
akce „Živý Betlém“, která se uskuteční v neděli 23. 12. 2018 od 16:00 hod. do 19:00 hod.
v Soběslavi.
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Usnesení č. 1/300/2018

Rada města na základě výsledku poptávkového
řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu
Soběslav Ing. Zinou Petráskovou souhlasí s pořízením zvedáku od firmy Soral&Hanzlík Medical, s. r. o., Praha, za cenu 189.178 Kč vč. DPH
a profesionálního žehlícího systému od firmy
Alliance Laundry CE, s. r. o., Přibor, za cenu
98.900 Kč vč. DPH z prostředků organizace.

Usnesení č. 1/301/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti
s výstavbou místní komunikace Na Pískách.

Usnesení č. 1/302/2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr bezúplatného převodu pozemku
p. č. 1036/15 o výměře 238 m2 v k. ú. Soběslav
od Lesů ČR, s. p., Hradec Králové, který slouží
jako místní komunikace v lokalitě Na Douskách.

Usnesení č. 1/303/2018

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové s přijetím
účelově určeného daru – hry Granna a fixy RenArt v celkové výši 2.654 Kč do majetku školy.

Parkování na náměstí

Po dokončení rekonstrukce bude na náměstí
k dispozici 135 parkovacích míst. Systém parkování zůstane prozatím zachován v původní
podobě, to znamená, že část parkovacích míst
bude s časově omezeným stáním na jednu
hodinu, část bez časového omezení a některá
místa zůstanou vyhrazena pro potřeby úřadů
a provozoven. Všechna parkoviště budou
opatřena dopravním značením.
V současné době probíhají úpravy původního
projektu regulovaného parkování, který byl
veřejně představen v květnu letošního roku
a prezentován v červnovém vydání Hlásky.
Se zavedením nového systému parkování počítáme od dubna 2019. Bližší informace zveřejníme s dostatečným předstihem prostřednictvím Soběslavské hlásky a internetových
stránek města.
Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města

Usnesení č. 1/304/2018

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové s použitím
fondu investic školy na opravu investičního
majetku – multifunkční pánve FRI-VCC211
v částce 50.000 Kč.

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 31. října 2018
ZM 1/001/2018

Zastupitelstvo města určuje, že pro výkon
starosty a jednoho místostarosty budou členové
zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni.

ZM 1/002/2018
Zastupitelstvo města zvolilo:
starostou města Soběslavi:
Ing. Jindřicha Bláhu
místostarostou města Soběslavi:
Mgr. Pavla Lintnera
sedmičlennou radu města ve složení:
Ing. Jindřich Bláha

•
•
•
•
•
•

Mgr. Pavel Lintner
Mgr. Alena Krejčová
Mgr. Petr Lintner
Mgr. Michal Pánek
Michal Turek
Mgr. Petr Valeš

ZM 1/003/2018

Zastupitelstvo města zřizuje finanční
výbor v následujícím složení:
předseda: Ing. Jiří Klíma
členové:
• Mgr. Milan Dančišin,
• Mgr. Alena Krejčová,
• Ing. Zina Petrásková,
• Ing. Petr Kr+ál

ZM 1/004/2018

Zastupitelstvo města zřizuje kontrolní
výbor v následujícím složení:
předseda: Ing. Iveta Matějů
členové:
• Mgr. Radek Fiala,
• Václav Nedvěd,
• František Dukát,
• Jaroslav Himpan

Dokončení akce „Rybník Nový u Soběslavi“
V říjnu 2018 vrcholily práce na akci
„Nový rybník u Soběslavi“. K 1. říjnu byl
rybník zcela vypuštěn, aby mohlo dojít
k odtěžení sedimentu z mezideponie vybudované v jihovýchodním cípu rybníka,
stejně jako k odbagrování provizorní hráze. Byla také dokončena úprava loviště
a návodní strana hráze byla zpevněna
lomovým kamenem. Opětovné napouštění rybníka začalo 8. října. Během jeho
postupného napouštění došlo k transferu
a vysazení leknínů provizorně umístěných v nedalekém rybníčku a v laguně vytvořené odstraněním rákosoviny
v horní části rybníka na jaře letošního
roku. Ve středu 24. října došlo k přemístění několika stovek škeblí a velevrubů
zpět do Nového rybníka.
Po dohodě s prováděcí firmou a ostatními institucemi došlo rovněž k odtržení několika krajových částí rákosoviny
s cílem pokusit se obnovit tzv. „plovoucí
ostrůvky“. Situaci však komplikovalo
pomalé napouštění rybníka díky obecnému nedostatku vody. V dalších měsících
a letech se teprve ukáže, zda dojde alespoň k jejich částečné obnově nebo zda se
přichytí ke dnu rybníka.
Během září a října probíhaly rovněž práce na likvidaci mezideponií vytvořených
na sousedním zemědělském pozemku.
Po odvozu vytěženého bahna byly jednotlivé mezideponie zahrnuty, urovnány

a překryty vrstvou ornice.
Nakonec byla odstraněna provizorní komunikace vytvořená v těsném sousedství
rybníka a opravena příjezdová komunikace k rybníku. Vlastní předání stavby
proběho v pátek 26. října.
Celkové náklady stavby dosáhly částky
37.254.000 Kč včetně DPH, z toho město obdrží formou dotace 31.035.000 Kč.
Celou akci lze jednoznačně hodnotit jako úspěšnou. Během přípravných
prací se potvrdil hojný výskyt chráněných druhů rostlin (kapradiník bažinný)
a živočichů (několik druhů velevrubů,
piskoř obecný, rak říční), odstraněním
části rákosoviny a především sedimentů
ze dna rybníka se vytvořily dobré podmínky pro jejich další život. Nemalý
význam má rovněž zhruba zdvojnásobení vodní kapacity rybníka. Díky velmi příznivému počasí v letošním roce
a velkému nasazení techniky dodavatelskou firmou se povedlo veškeré práce
provést v letošním roce. Svůj velký podíl
na úspěšném průběhu této akce má rovněž pozitivní přístup všech zainteresovaných orgánů a institucí, které se na řízení
a koordinaci této složité akce podílely.
Rád bych jim touto cestou za jejich přístup poděkoval.
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav
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NOVĚ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PRO OBDOBÍ 2018 - 2022
Představujeme členy Zastupitelstva města Soběslavi, kteří byli zvoleni ve volbách 5., 6. října včetně funkcí, které zastávají a do kterých byli
zvoleni na ustavujícím zastupitelstvu 31. října 2018. Zastupitelstvo města Soběslavi na ustavujícím zastupitelstvu zřídilo finanční a kontrolní výbor, jehož složení si mohou čtenáři přečíst v usnesení ze zasedání zastupitelstva na straně 4. Radou města byly v listopadu dále zřízeny
komise a pracovní skupiny, se kterými se mohou čtenáři seznámit v usnesení ze schůze Rady města Soběslavi na straně 3.

Ing. Jindřich Bláha Mgr. Pavel Lintstarosta, radní,
ner, místostarosta,

radní, člen zastupitelstva a sportovní
komise, předseda
komise IT a komise
bytové, SNK,
956 hlasů

Mgr. Michal
Pánek

Michal Turek

člen zastupitelstva,
předseda pracovní
skupiny pro
regeneraci MPZ
Soběslav, ODS a
NK, 1 028 hlasů

Mgr. Alena
Krejčová

Václav Nedvěd
učitel autoškoly

Miloš Šimek

MUDr. Jan
Vodička

Ludmila Zbytovská

Mgr. Irena Molíková

Ing. Jiří Klíma

člen zastupitelstva
a kontrolního výboru, ODS a NK,
693 hlasů

chemik, člen zastupitelstva a komise
výstavby a dopravy,
ODS a NK, 475
hlasů

členka zastupitelstva, předsedkyně
komise kultury,
školství a CR,
KDU-ČSL a NK,
447 hlasů

hlavní agronom
zemědělské firmy,
člen zastupitelstva, předseda
finančního výboru, Nezávislí a
TOP09, 321 hlasů

Ing. Iveta Matějů

Ing. Martin Kákona

Bc. Miloš Bučinský Ing. Petr Král

Jaroslav Himpan

Mgr. Milan
Dančišin

jaderný fyzik
členka zastupitelstva, předsedkyně
kontrolního
výboru, Piráti pro
Soběslav,
571 hlasů

vědecký pracovník
člen zastupitelstva,
Piráti pro Soběslav,
608 hlasů

ředitelka MŠ, radní,
členka zastupitelstva a finančního
výboru, komise
kultury, školství
a CR, ODS a NK,
865 hlasů

člen zastupitelstva,
předseda sociálně
zdravotní komise
ODS a NK,
882 hlasů

informatik
člen zastupitelstva
a komise IT,
Piráti pro Soběslav,
477 hlasů

vedoucí TVZ, radní, člen zastupitelstva a předseda
sportovní komise,
ODS a NK,
798 hlasů

důchodkyně, členka zastupitelstva a
sociálně zdravotní
komise, SNK,
544 hlasů

SW inženýr
člen zastupitelstva a finančního
výboru, Piráti pro
Soběslav,
584 hlasů

správce informačního systému,
radní, člen zastupitelstva a komise
IT, ANO 2011,
442 hlasů

obchodní
manažer, člen
zastupitelstva a
kontrolního výboru, ANO 2011,
403 hlasů

Mgr. Petr Lintner
ředitel gymnázia,
radní, člen zastupitelstva, SNK,
1002 hlasů

zástupce ředitele ZŠ,
člen zastupitelstva,
finančního výboru
a sportovní komise, ANO 2011,
432 hlasů

Mgr. Petr Valeš

ředitel kulturního
domu, radní, člen
zastupitelstva,
SNK, 675 hlasů

Mgr. Vladimír
Drachovský

učitel ZŠ, člen
zastupitelstva
a bytové komise,
předseda komise
výstavby a dopravy, ČSSD,
815 hlasů

František Dukát
OSVČ, člen zastupitelstva, kontrolního výboru w
a komise výstavby
a dopravy, KSČM,
287 hlasů
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NÁMĚSTÍ ZDOBÍ BRONZOVÁ STUHA S LEGENDOU
Severovýchodní
plochu
náměstí Republiky zdobí
z bronzu vylitá stuha, která
směřuje od morového sloupu ke Smrčkově domu. Vypráví jednu ze soběslavských
legend, dle které byl syn
soběslavského primátora těžce nemocen a lékaři nevěděli,
jak jej vyléčit.
Jednou přišla do domu stařenka a poradila otci, aby nechal před domem postavit sochu Panny Marie obrácenou
k domu primátora, aby se nemocný syn mohl dívat do její
tváře a modlit se za uzdravení. Primátor tak učinil. Zda to
pomohlo a stal se zázrak se
dozvíte na náměstí Republiky
u morového sloupu.

Modely stuhy zhotovil Josef
Svoboda z Ateliéru Gravis.
Do finální podoby ji následně
ručně vyrobili Jan Mráček a Jaroslav Zahrádka. Stuha je litá
klasickou metodou na písek,
obdobně, jako se lijí pamětní
desky. Postup nám vysvětlil
Jaroslav Zahrádka, který se podílel na její realizaci: „Od kolegy jsem obdržel model 1:1,
který jsem zasadil do železných
rámů. Do rámu se dusá speciální jílovitý rakouský písek,
který se pálí v sušárně. K tomu
jsme použili ještě nálitky. Jedná se o atypickou zakázku, kterou běžně nevyrábíme. Jinak to
tedy nešlo.“
Výroba je náročná na čas a materiál. Na zhotovení finálního

výrobku bylo použito přibližně
600 kg bronzu. Instalace se odsunula do listopadu z důvodu
pozdržení stavebních prací,
Josefu Svobodovi a jeho kolegům to ale práci nijak nezkomplikovalo: „Naštěstí je dobré

NA NÁMĚSTÍ BYLY VYSÁZENY JABLONĚ

Okrasná jabloň zdobí travnatou plochu
na severozápadní straně kostela sv. Petra
a Pavla, opticky odděluje parkoviště na severní straně od centrální plochy náměstí
a vyplňuje také prázdné plochy mezi parkovacími místy naproti DK a městské policii a na jihozápadní straně náměstí.

V péči firmy J. Polák - zahradnické práce
budou stromy po dobu následujících tří let.
„Zda poté převezme péči správa města,
nebo budeme pokračovat, záleží na vedení
města,“ upřesnil J. Polák. Město nemá za-

redakce

MIMOŘÁDNÉ ZVONĚNÍ ZVONŮ
V neděli 11. 11. 2018 se po celé Evropě rozezněly kostelní zvony. Tato tradice připomíná den, kdy před sto
lety na všech frontách
1. světové války zavládlo příměří a je
symbolickou poctou
všem obětem této války. Zvony začaly odbíjet ve 13.30 hodin.

Firma Jiří Polák - zahradnické práce vysadila na náměstí Republiky kultivar jabloně
Malus Street Parade.

V těchto místech byly stromy vsazeny
do šachet, ve kterých budou zavlažovány
sondami. „Uvnitř je kolem dokola stočená
děrovaná hadice. Zalévá se shora a hadicí voda protéká dolů ke kořenům. Jedná
se o stejný systém, jaký byl použit u lip,“
vysvětlil J. Polák. Stromky nebudou dosahovat o moc většího vzrůstu, než v současnosti, přesto budou dost vysoké, aby udělaly stín. Na jaře budou obaleny plnými
bílými květy a v druhé polovině roku budou plodit červená jablka. Jabloně na velké ploše podél severního parkoviště budou
obklopeny trvalkovým květinovým záhonem, cibulovinami a trávníkem a budou
automaticky zavlažovány, obdobně jako
velké travnaté plochy na severovýchodní
a východní straně náměstí, kde byl v listopadu zasazen metr široký pruh cibulovin.
Do léta příštího roku by zde mělo být vysázeno dohromady 4 500 tulipánů a narcisů.

počasí. Stavební práce se pozdržely, ale ze své zkušenosti
vím, že ve stavebnictví je to
všude stejné,“ sdělil redakci
na závěr J. Zahrádka.

redakce

RADNICE MÁ
NOVOU FASÁDU

hradníka a firma pečuje o většinu nových
stromů ve městě. Sázela mimo jiné také
stromy na Promenádě.
V druhé polovině listopadu byla dokončena rekonstrukce centrální plochy náměstí.
Stavební práce se přesunuly také na parkovací plochu vedoucí od České spořitelny
ke Komerční bance, kde byly do konce listopadu rozšířeny parkovací pruhy na 2,5 m.
redakce

Budova č. 1/I na náměstí Republiky, která
prochází rekonstrukcí, má novou fasádu.
Termín dokončení rekonstrukce celé budovy
je plánován na druhou polovinu roku 2019.
V prvním patře vznikne nová obřadní síň
a velká zasedací místnost. V přízemí nalezne
útočiště Infocentrum města Soběslavi,
u jehož vstupu bude umístěn elektronický
informační kiosek, který poskytne turistům
a místním informace i mimo otevírací dobu
infocentra.
		
redakce
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

VZPOMÍNÁME
Když zemřou rodiče, sluníčko zajde, v srdcích
se usadí smutek a chlad. Po celém světě sotva se najde, kdo by jak rodiče uměl mít rád.

Narození
•
•
•

Vzpomínáme s velkou láskou a úctou na naše
rodiče, kteří nás opustili. Pana Miroslava
Mo�la z Tučap (†29. 11. 2008) a paní Antonii Mo�lovou (†11. 12. 2015). Oba odešli po
dlouhé těžké nemoci. Stále vzpomínají dcery s rodinami, syn Václav a sestra Julie. Nic
jiného nemůžeme, než vzpomínat, ale dokud
vzpomínáme, stále žijí v nás.

Nela Čermáková
Teodor Vincent Král
Emilly Vávrů

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk
nikdy nesmíří.
Odešli, jak si osud přál, ale v našich srdcích
a vzpomínkách žijí dál: paní Helena Lacinová (†19. 12. 2012) a pan Karel Lacina
(†3. 1. 2017). Kdo jste je znali a měli je
rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Šárka s rodinou a vnučka Šárinka
s rodinou.

Květuše Boháčová
Marie Drtinová
Milada Fialová
Terezie Kocandová
Květuše Kolihová
Marie Kozlová
Edita Kubů
Růžena Lagronová
Anna Laňková
Libuše Novotná
František Pavlík

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast

Dne 26. 10. 2018 uplyne 15 let, co nám
navždy odešla naše drahá maminka
a babička paní Anna Dušková.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit a vyprovodit naší maminku
paní Věru Faladovou.
Osobní poděkování a úcta patří
zdravotním sestřičkám týmu paní
Marie Megisové, které nám byly velkou oporou a pomocí v péči o naši
maminku.
Děti s rodinami.

Dne 18. 11. 2018 uplyne 55 let, co zemřel
náš tatínek pan Jan Dušek. Byl oblíbený
malíř pokojů, muzikant tělem i duší
a zároveň hudebním skladatelem. Za tichou
vzpomínku děkují Kupkovi a Šanderovi.

Dne 21. 11. uplynulo 30 let od úmrtí
našeho milovaného tatínka Fran�ška
Bartoně, který nám odešel, když jsme
byly ještě děti. Ale vzpomínku na něj
nosíme v našich srdcích napořád.

Římskokatolická farnost Soběslav Vás srdečně zve na

Vánoční zastavení u jesliček se zpěvem koled
v podání Chrámového sboru sv. Petra a Pavla

Vzpomínají synové Roman a Jan, manželka a ostatní příbuzní.

„GLORIA IN EXCELSIS DEO“
nnnnnnnnnnn

Dne 25. 12. 2018 uplyne již 12 smutných let, co nás opustila paní Marie
Mixová ze Soběslavi.
Kdo jste ji znali a měli rádi, děkujeme za
tichou vzpomínku. S vděčností a láskou,
vzpomíná dcera s vnoučaty.

Středa 26. prosince 2018 od 16,00 hod.
G

Kostel sv. Petra a Pavla v Soběslavi

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V OKOLNÍCH KOSTELÍCH
•
24. 12. 2018
Tučapy - 20,30 hod.
•
25. 12. 2018
Nedvědice - 8,00 hod.
Budislav - 11,00 hod.

•
26. 12. 2018
Janov - 8,00 hod.
Skalice - 11,00 hod.
•
1. 1. 2019
Janov - 8,00 hod.
Budislav - 11,00 hod.
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KONCERTY A BOHOSLUŽBY
V SOBĚSLAVI
Žehnání adventních věnců
v kostele při bohoslužbě
na 1. neděli adventní
neděle 2. 12. 2018 - 9,30 hod.
- kostel sv. Petra a Pavla v Soběslavi

Adventní koncert
2. 12. 2018 Soběslav - kostel sv. Petra
Pavla - Hamave a Karolína Bubleová
- Berková - 17,00 hod.

Roráty v kostele sv. Víta
•
•
•

sobota 8. 12. 2018 - 6,30 hod.
sobota 15. 12. 2018 - 6,30 hod.
sobota 22. 12. 2018 - 6,30 hod.

SVATÁ NOC
Adventní čas, který prožíváme, je přípravou na snad nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Nabízí se prostá a jednoduchá otázka. Co
toto slovo označuje?
České slovo Vánoce nejspíš pochází ze
staroněmeckého „Wihnahten". Německý výraz
Wiha se může přeložit jako světit, Nacht je noc.
Weihnachten - Vánoce, tedy „Svatá noc“ či čas
„svatonoční“, tak připomínají Ježíšovo narození
a první události zjevující jeho poslání. Zůstaňme však chvilku u onoho původního pojmenování „Svatá noc“. Z biblického světa slovo svatý
označuje především samotného Boha. On jediný je Svatý. V této charakteristice se vyjadřuje
Boží odlišnost, jinakost a nepostižitelnost Boží
existence. Je-li Bůh svatý, znamená to v biblickém vnímání, že je nezobrazitelný, nepojmenovatelný, nezredukovatelný do filozofických
kategorií. Svatost v sobě také nese ono mysterium - tajemství, které budí v člověku bázeň, ale

zároveň neodolatelnou přitažlivost, dávající člověku zakusit jeho nepatrnost, pomíjivost před
nestvořenou Boží svatostí.
Nazýváme-li Noc narození Ježíše Krista
svatou, pak nám připomíná, že tato událost je
jedinečná. Vánoční noc je totiž vstupem Boží
svatosti do lidské ubohosti. Možná i dnes chce
Bůh ve své svatosti vstoupit do jakékoli lidské
reality, ať je sebesvízelnější. Křesťané věří, že
v této Svaté noci se Boží svatost stala lidskou,
aby se člověk mohl stát božím, svatým. Touto
Svatou nocí začíná onen velký pohyb Boží lásky, která chce člověka vytrhnout z jeho bídy,
strachu, cynismu... Letošní Vánoce tak pro nás
mohou být výzvou, abychom se vydali na cestu.
Na cestu dobra, pravdy a lásky.
Přeji nám všem skutečnou Svatou Noc.
P. Jan Hamberger

Vánoční bohoslužby
24. 12. 2018, pondělí - Štědrý den:
Senior Dům Soběslav - 14,00 hod.
ekumenická bohoslužba
Mše svatá z vigilie slavnosti Narození
Páně:
kostel sv. Petra a Pavla - 16,00 hod.
pro rodiny s dětmi
kostel sv. Petra a Pavla - 22,00 hod.
(s doprovodem chrámového sboru)
25. 12. 2018, úterý - Slavnost Narození
Páně - mše sv.:
kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.
(s doprovodem chrámového sboru)
26. 12. 2018, středa - Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka - mše sv.:
kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V SOBĚSLAVI
V sobotu 5. ledna 2019 proběhne v Soběslavi již tradiční Tříkrálová sbírka. Budete-li
chtít, můžete opět přispět koledníkům do zapečetěných kasiček. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude věnován na dobročinné
účely Charity ČR, na podporu rodin z okolí
Soběslavi majících dítě s postižením, pomoc
rodinám pečujícím o blízkého, který umírá,
a pomoc při zajištění kompenzačních a zdravotních pomůcek.
Díky za přijetí koledníků a za vaši štědrost.
Jan Hamberger, farář

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOBĚSLAV

30. 12. 2018, neděle - Svátek Svaté rodiny:
kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.
(mše sv. s obnovou manželského slibu)
31. 12. 2018, pondělí - Sv. Silvestr
kostel sv. Petra a Pavla - 16,00 hod.
- poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2019, úterý - Nový rok - mše sv.:
kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.

„Gloria in excelsis Deo“
26. 12. 2018, středa - Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
Vánoční zastavení u jesliček se zpěvem
koled v provedení Chrámového sboru
sv. Petra a Pavla, kostel sv. Petra a Pavla
- 16,00 hod.

Otevření kostela sv. Petra a Pavla:
úterý 25. 12. 2018 od 14,00 do 17,00 hod.
středa 26. 12. 2018 od 14,00 do 17,00 hod.

Městská knihovna Soběslav Vás zve na
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU, který se
koná v sobotu 1. 12. od 9 do 12 hodin.
Pro děti bude připraven
následující program:
•

tvořivé dílničky

•

zdobení perníčků

•

vědomostní kvízy

•

kvízy týkající se bezpečnosti (zdroj
PČR)

•

zábavné spojovačky

•

komiksové kvízy

•

a spoustu dalších aktivit ….

Recitace básní
z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové
a Matěje Věnceka
spojené s příjemným POPOvídáním
za hudebního doprovodu manželů Ireny
a Petra Molíkových
Úterý 4. prosince 2018 od 17.30 h
Městská knihovna Soběslav
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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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Pravidelné akce:
Úterý

16.00
18.00
13.30
15.30
17.00
18.00
18.15
19.00

Středa
Čtvrtek
Pátek

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Cvičení s Luckou
Soběslavská chasa mladá

Po novém roce začínají všechny pravidelné akce v týdnu od 7. ledna 2019!

Další program:
Neděle

2.12.

Úterý
Sobota
Neděle

4.12.
8.12.
9.12.

Pondělí
Úterý

10.12.
11.12.

Středa
Neděle

12.12.
16.12.

Pondělí

17.12.

Úterý
Úterý

18.12.
25.12.

14.00 RC Sobík, Sobíkova metelice, velký a malý sál, vstupné 50 Kč
15.00 Rozsvícení vánočního stromu s Rádiem Blaník, náměstí
Republiky Soběslav
8.15 a 10.00 Agentura Pohoda, Útěk na sever, pořad pro ZŠ, velký sál
18.00 Taneční kurzy – Věneček, hraje RM Band, velký sál
19.00 Divadlo Palace, Penzion pro svobodné pány, divadelní
představení, velký sál, hrají Patrik Děrgel, Anna Fialová, Lukáš Příkazký,
Kateřina Pindejová a další, mimo předplatné 350 Kč
19.00 Duo Jamaha – Vánoční koncert, velký sál, vstupné 230 Kč
10.00 Univerzita třetího věku, malý sál
18.00 Astrál
18.00 Česko zpívá koledy, náměstí Republiky Soběslav
18.00 Vánoční strunky - koncert (Keltain & Divoké strunky), velký
sál, vstupné 100 Kč
17.00 Loutkářský soubor Kašpárek, Štědrý den v lese, loutkové
divadlo, vstupné děti a dospělí 20 Kč
18.00 Zastupitelstvo, malý sál
19.00 Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční, velký sál, vstupné 130 Kč
21.00 hod. Vánoční diskotéka – DJ Honza Pekárna, velký sál

Připravujeme pro vás na leden:
Neděle 13.1.
19.00 Paul Batto & Ondra Kříž – koncert, v kině!
Čtvrtek 17.1.
16.30 a 19.00 Vagamundos, velký sál
Čtvrtek 24.1.
19.00 Andrea Kalivodová a Jakub Pustina – Nejkrásnější světové
písně, koncert, velký sál
Neděle 27.1.
10.30 CZI Divadlo, O křišťálovém srdci, pohádka, velký sál

Poděkování
Děkujeme všem milým hostům a divákům, kteří nás letos navštívili!
Přejeme vám všem krásné Vánoce a v novém roce pohodu a hodně zdraví!
Děkujeme všem firmám za podporu KDMS v roce 2018
a těšíme se na další spolupráci.

21 h
KD Soběslav - neděle 9. 12. v 19.00 hodin
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Plesová sezona 2019
Pátek

11. ledna

Pátek

18. ledna

Pátek
Pátek
Pátek
Sobota
Pátek

25. ledna
8. února
22. února
23. února
22. března

Neděle 24. března

Maturitní ples Gymnázium
Soběslav 6.B
Maturitní ples Gymnázium
Soběslav 4.A
Rybářský ples
Společenský ples města
Sportovní ples
Ples Soběslavská chasa
Ples Rolnička
Karneval „Z pohádky do pohádky“

Římskokatolická farnost Soběslav a Hudebně literární
seskupení „HAMAVE“ srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERT

v neděli 2. 12. 2018 od 17:00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla
v Soběslavi
účinkují:
Hana Žvachtová – soprán
Karolína Bubleová - Berková - mezzosoprán
Martina Pechová - varhany
Věra Hanzalová - průvodní slovo a recitace
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy kostela

pořádá
ve spolupráci se ZUŠ Soběslav
nepravidelná hudební setkání

Po škole !
tentokrát s námi po škole zůstane
třebíčský písničkář

Pavel Pokorný
pátek 7. prosince v 19 hod.
sál Základní umělecké školy Soběslav
www.flowtrack06.webnode.cz/po-skole
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KD SOBĚSLAV - PŘEDPLATNÉ JARO 2019
• Čtvrtek

14. února v 19.00 hod.
Divadlo v Rytířské
ANI ZA MILION!

Florence Arnaud - Jana Tabrea, André
Arnaud a policista - Vilém Udatný, JeanYves - Zdeněk Rohlíček

„Každá lež je pravdou, každá pravda lží
a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru
se skrývá vrah…“
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
• Čtvrtek 28. března v 19.00 hod.
Pantheon production
NALEVO OD VÝTAHU
„Ti dva se prostě zbožňují… „
Hrají: Yan - Roman Vojtek, Marilda
a policistka - Lenka Zbranková, Boris Jiří Plouhar, Eva - Kristýna Kociánová,

• Úterý 16. dubna v 19.00 hod.
Divadelní spolek Háta
HVĚZDNÉ MANÝRY
„ …a strašlivý výbuch je jen otázkou
času!“
Hrají: Bernad S. Dunlap, generální ředitel
hotelu Palm Beach Royal - Lukáš Vaculík,
Claudia McFadden, všemi Američany
milovaná zpěvačka - Mahulena Bočanová /
Adéla Gondíková / Kamila Špráchalová,
Athéna Sinclair, hvězda jevišť a pláten Vlasta Žehrová / Olga „Háta“ Želenská,

Murphy Stevens, Athénina osobní asistentkaBára Chybová / Radka Pavlovčinová,
Pippet, Claudiin osobní asistent - Martin
Zouhar, Dora del Rio, bulvární novinářka
- Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková, Paní
Everett P.Osgoodová, členka a předsedkyně
hnutí Ženy z Palm Beach za vlast - Vlasta
Peterková / Marcela Nohýnková / Veronika
Jeníková, Francis, hotelový poslíček - Filip
Tomsa, Otis, hotelový poslíček - Zbyšek
Pantůček / Martin Sobotka / Juraj Bernáth
Změna programu vyhrazena!
Cena 870 Kč (v prodeji od prosince)

SOBĚSLAVŠTÍ SI PŘIPOMNĚLI 1. REPUBLIKU A 1. SV. VÁLKU
Česká
republika
oslavila
poslední říjnový víkend spolu
se státním svátkem také
významné výročí - v neděli
28. října uplynulo 100 let
od založení Československé
republiky v roce 1918. Řada
měst uspořádala u této
příležitosti tematické oslavy.
V Soběslavi se slavnosti
nekonaly, občané si ale zásluhou Sokolů, Blatského muzea
a Infocentra města Soběslavi
připomněli jubileum dopolední komentovanou trasou po
prvorepublikových stavbách
a odpoledne vzpomněli na
padlé vojáky ve Velké válce
během pietní akce u pomníku
padlých vojáků v 1. sv. válce
v parku u nádraží. Soběslavské
akce u příležitosti 100. výročí
republiky zakončil v pondělí
29. 11. koncert táborské kapely
Swing Band v kulturním domě.
Již v sobotu v dopoledních hodinách uspořádalo Blatské muzeum ve spolupráci s infocentrem
v našem městě komentovanou
prohlídkovou trasu nesoucí název „Soběslaví po stopách 1. světové války a první republiky“. Ta
byla zakončena prohlídkou výstavy Na frontě a v zázemí. Sto
let od konce Velké války. Akci
zahájili vedoucí Blatského muzea v Soběslavi a Veselí n. L.
Daniel Abazid a historik Petr
Šťovíček u pomníku padlých
vojáků v 1. sv. válce v parku
u vlakového nádraží. Velmi pěkný projev měla paní Helena Zvánovcová ze soběslavského Soko-

na Zvánovcová, která poutavým
způsobem předala návštěvníkům
své znalosti o českých legionářích působících ve Francii, Itálii
a Rusku a v místy dojemném vyprávění seznámila přítomné s životními osudy svého otce, který
v legiích také působil.
Petr Šťovíček na závěr připomněl právě 28. říjen 1918, mimo
jiné úryvky z kroniky města
Soběslavi z let 1918 – 1938.
Oslavy 28. října pokračovaly
také odpoledne v parku u nádraží, kde položil TJ Sokol Soběslav
za přítomnosti starosty města
Jindřicha Bláhy a některých zástupců soběslavské baráčnické
obce v 16 h věnec k pomníku
padlých vojáků v 1. sv. válce.
(více na str. 17).

la, která ve své řeči vzpomněla
na padlé vojáky a připomněla,
jak obtížná byla doba po válce
a jak závažné sociální důsledky
tzv. Velká válka měla. Poté se početná skupina přemístila k lípě
na severovýchodní straně parku,
kterou Sokol v 90. letech 20. stol.
na tomto místě vysadil.
Komentovanou trasou návštěvníky provedla pracovnice infocentra Michaela Pimperová.
Předala jim řadu zajímavých
informací o prvorepublikových
stavbách včetně „Pětidomí“ a továrny Lada, Českobratrského
evangelického kostela, ZŠ Dr. E.

Beneše, tiskárny Aloise Šmída
(naproti hudebninám), lékárny
U Zlaté koruny a budovy bývalé České spořitelny (dnes městský úřad). Zaměstnanci lékárny
U Zlaté Koruny nejen že s radostí návštěvníky přivítali do svých
prostor, ale doplnili také některé
informace a seznámili přítomné
s interiérem. Dozvěděli jsme se,
jak byli naši předkové šikovní
a dokázali využít prostor chytrým a praktickým způsobem.
Na závěr se všichni sešli v Rožmberském domě, kde si prohlédli
exponáty na téma 1. sv. války.
Opět se zde ujala slova paní Hele-

I přes deštivé a chladnější počasí a právě probíhající podzimní
prázdniny se na obou akcích
sešla početná skupina obyvatel, kteří se připojili v Soběslavi
k oslavám výročí vzniku Československa. Kdo se nemohl nebo
nechtěl v nepříznivém počasí
dostavit, měl možnost se potěšit
swingovou hudbou v pondělí 29.
11. V Kulturním domě města
Soběslavi zahrál a zazpíval
táborský Swing Band v rámci
koncertu u příležitosti 100. výročí, který nesl tematický název
„Od Masaryka až k nám“.
redakce
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KDE NOCOVAT BUDEM?
VÝSTAVA KOSTELNÍCH BETLÉMŮ
Z TÁBORSKA A OKOLÍ
Betlém, jesličky, Ježíšek, svatá noc, andělé,
pastýři... to jsou klíčová slova, která otevírají
dveře do zvláštního času Vánoc, který má
v naší zemi vůni namíchanou z víry, lidových
tradic, koled, jehličí, perníků, svíček
a kostelní zimy. Přijďte se letos té omamné
směsi nadechnout s malým předstihem
do Rožmberského domu, kde budou
shromážděny betlémy z kostelů v Táboře,
Chýnově, Plané nad Lužnicí, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí,
Deštné a několika vesnic v jejich okolí (Malšice, Hartvíkov,
Hroby, Tučapy, Deštná, Červená Lhota, Pluhův Žďár
a Lodhéřov). Výstava bude jedinečnou možností vidět na
jednom místě díla, která nebyla dosud společně nikdy k vidění
a z nichž povětšinou známe jen to z našeho domovského kostela.
Výstava je přístupná už od konce listopadu denně kromě
pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00), pro děti z mateřských
a základních škol je připraven lektorský program, během
něhož se dozvědí mnohé nejen o betlémech jako projevu
lidového umění, ale také o jednotlivých postavách slavné
betlémské scény. Závěrem připomínám, že v době vánočních
svátků musí být všechny betlémy už zpět ve svých kostelích,
a proto výstava potrvá pouze do středy 19. 12.

KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR ANONYM VOICE

srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
27. 12. 2018
kostel ČCE Soběslav
více na www.anonymvoice.wz.cz

MŠ NERUDOVA
Podzim ve školce
Podzim jsme v naší školce Nerudova zahájili s Divadlem Zvoneček a pohádkou O pejskovi a kočičce. Herečky tohoto divadýlka
jako vždy předvedly úžasný
výkon, a nejen mezi dětmi patří
v naší školce k nejzábavnějším a
nejmilejším návštěvám. Děkujeme, že se k nám vracíte.
Třídy Kytičková, Hvězdičková,
Sluníčková a Měsíčková pravidelně každé pondělí navštěvovaly místní tělocvičnu TJ Spartak, aby se vyřádily v prostorách
velké tělocvičny a využili různé
nářadí.

VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY CHANCE

Do Weisova domu ve Veselí nad Lužnicí Vás zveme na již
tradiční vánoční koncert místní skupiny Chance. Ve středu
19. 12. od 17 hodin Vás na tu správnou notu naladí koledy,
vánoční písně i autorské skladby v podání Lenky Semrádové
Martinů (kytara a zpěv), Jaromíra Loumy (klavír, kytara
a zpěv), Martina Šedy (cajon, klavír, flétny a zpěv) a Zdeňka
Vošty (kytara a zpěv).
Na viděnou v Blatském muzeu se těší a příjemné vánoční
Daniel Abazid a kol.
svátky Vám přejí

V rámci Školního vzdělávacího
programu se ve třídách všechny
aktivity (ať už výtvarné, hudební, pohybové, dramatické a další)
věnovaly podzimním tématům.
Školku tak zaplnilo padající listí, vítr, déšť, dýně, jablka, práce
na zahrádkách, pouštění draků,
sběr a práce s přírodninami, ale
i tradice s podzimem spojené.
V týdnu oslav sv. Martina jsme

se tak seznámili s jeho příběhem,
s pořekadly, a dokonce s tradičními pokrmy. Už dopoledne
jsme si společně s dětmi upekli
svatomartinské bochánky a paní
kuchařky nám upekly vynikající
svatomartinskou husu s červeným zelím a knedlíky.
21. listopadu jsme se rozloučili s podzimním kurzem Děti
do bruslí. Slavnostní poslední
lekce proběhla i za účasti rodičů, kteří obuli brusle a společně
s maskotem DDB, ledním medvědem, si parádně zadováděli.
Děti převzaly diplomy z rukou
paní ředitelky Bc. Evy Kuklové
a pana místostarosty Mgr. Pavla
Lintnera. Tímto děkujeme celému týmu DDB za příjemnou
spolupráci a v novém roce se budeme těšit na další kurz.
V druhé polovině listopadu se
všechny třídy naplno věnovaly
přípravám na mikulášské besídky… o tom už ale zase příště.
Kolektiv MŠ
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MŠ DUHA
Duhové okénko
Krásné podzimní dny a sluneční paprsky nás lákaly k tomu,
abychom co nejvíce času trávili právě venku. Společně jsme
podnikli výlety po blízkém
i vzdáleném okolí školky. Pouštěli jsme draka, byli jsme se
podívat na farmě pana Kubeše a u Nového rybníka, vydali
jsme se do hronovského lesíka
a chodili jsme sbírat kaštany
a žaludy. Kaštany a žaludy
sbíraly i děti s rodiči a nosily
je do školky do připravených
pytlů. Za pilný sběr nám do
školky myslivci přivezou vánoční stromečky. Podzim také

znamená hodně práce na zahradě, i té školkové. Děti hrabaly
a odvážely listí na kompost,
sbíraly žaludy z velkého dubu
a uklízely dopravní hřiště. Každý den také využíváme přírod-

ní učebnu, děti si hrají a pracují
s přírodními materiály. Podzim
se všemi jeho barvami, vůní
i chutí jsme si opravdu užili,
teď už ale vyhlížíme další dny
a blížící se advent. Čekají nás

Vánoční cinkání pro rodiče,
Mikuláš a Štědrý den ve školce i vánoční divadlo. Naše dny
v mateřské škole jsou nyní plné
příprav, očekávání a těšení se...
MŠ DUHA

Červeňásci na farmě

ZŠ E. BENEŠE
Oslavy 100. výročí vzniku republiky
Celé páteční dopoledne dne 26.10.2018 jsme ve IV.
A a IV. C slavili 100. narozeniny naší republiky. Ráno
jsme uctili památku obětí 1. světové války tím, že jsme
položili vlastnoručně vyrobené věnce v barvách trikolory
na pomník v parku u nádraží v našem městě.
Po zbytek vyučovacího dne děti čekal nelehký úkol. Musely projít devět stanovišť, kde získávaly potřebné informace
o České i Slovenské republice, a ty pak použily při vyplňování Občanské knížky. Ta poté byla odměnou za celodopolední snažení a důkazem toho, že i malý čtvrťák toho
ví o své vlasti opravdu mnoho.   
Výročí si ale nepřipomínali jen žáci čtvrtých tříd, ale i celá
naše škola. Slavení probíhalo trochu netradičně a zároveň
originálně. Žáci v národních barvách vytvořili nejen vlajku,
ale i tu velice významnou stovku.
Mgr. Markéta Pecháčková, Mgr. Naděžda Vančatová

Halloween 2018

V pátek 26. října se naše škola proměnila ve strašidelný hrad. Žáci devátých ročníků si pro letošní páťáky
připravili večer plný zábavy, napětí a dobrodružství.
Svou odvahu, bystrost a důvtip mladší děti prokazovaly při plnění nejrůznějších úkolů na stanovištích
po celé škole. Na konci svého putování se na základě získaných indicií snažily odhalit heslo večera.
V letošním roce to bylo slovo „rakev“.
Na závěrečném ceremoniálu byly děti vyznamenány
medailí za statečnost a obdržely také sladkost za odhalení hesla a projevenou odvahu.
Chtěla bych i touto cestou pochválit deváťáky
za skvěle odvedenou práci. Na přípravě a organizaci
této oblíbené školní akce pracovalo celkem 41 žáků.
Zároveň děkuji všem dvaceti kolegyním a kolegům,
kteří pomáhali celou akci zajišťovat. Bez vaší pomoci
bychom to nezvládli. 				
		
Mgr. Šárka Zasadilová
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ZŠ KOMENSKÉHO
Zasazení pamětního stromu
na počest 100. výročí založení
Československé republiky
V pátek 26. 10. vyučování na naší škole začalo
netradičně. Vzhledem k tomu, že v těchto dnech
si celý náš stát připomíná 100. výročí vzniku
Československé republiky, i my jsme se k oslavám tohoto jubilea připojili. Zároveň jsme chtěli
přiblížit toto výročí našim žákům a spolu s nimi
vytvořit trvalou vzpomínku na tento den. Rozhodli jsme se zasadit pamětní strom – platan.
Platan jsme vybrali proto, že se velikostí hodí do
vybraného místa a zároveň se v okolí moc nevyskytuje. V 8 hodin ráno se žáci a učitelé shromáždili u Kulturního domu města Soběslavi. Nejdříve zazněla česká státní hymna, poté vystoupili
se svými projevy ředitel základní školy Mgr. Jan
Holas a starosta města Ing. Jindřich Bláha
a pak už následovalo slavnostní zasazení stromu.
Z každé třídy byli vybráni dva zástupci, kteří přihodili hrst zeminy ke stromu spolu s ředitelem
základní školy, starostou města a místostarostou
města Mgr. Vladimírem Drachovským. Na závěr
žáci společně zazpívali píseň Ach synku, synku.
J. Smíšková

Připomínka sto let svobodné republiky na naší škole
Dva dny před státním svátkem, tedy
v pátek 26. 10. 2018 probíhalo vyučování na naší škole trochu jinak. Na žáky
druhého stupně čekal projektový den
k výročí Československa. Žáci 6. a 7.
tříd se seznámili s významnými sportovci, zkusili si vytvořit reprezentační
dres, dozvěděli se o významu státních
svátků a symbolů, vytvořili anglické
pracovní listy na téma Československo
a nechyběl ani gastronomický koutek,
kde se ponořili do tajů české kuchyně
v uplynulých sto letech. Žáci 8. a 9. tříd
se seznámili s významnými vědci, zkusili si vyrobit maketu lodního šroubu,
vytvořili matematickou sbírku příkladů
z dob minulých, zakreslovali proměny
hranic naší republiky, vytvořili mapu
významných míst naší historie a společně namalovali obrovskou lípu, která
na svých listech připomíná spisovatele
z uplynulých sto let.
Žáci prvního stupně měli od svých
vyučujících připravené různé tematické listy, tvořili české vlajky, kterými

vyzdobili okna školy, třída 5. A se dokonce pustila do projektu „Co dali Češi
světu?“ Páťáci se poté zašli podívat na
výstavu v Hlásce, která připomínala
rok 1968. Třetí a čtvrté třídy navštívily Blatské muzeum v Soběslavi, kde se
konala výstava připomínající 1. světovou válku a vznik ČSR, ti starší se pak
ještě vydali k pomníku a hrobu padlých
vojáků z 2. světové války. První a druhé
třídy vyrazily o týden později do Tábora na slavnostní nástup posádky Armády ČR.
   Pokud se chcete podívat, co vše vzniklo z rukou našich žáků, máte možnost si
jejich výtvory od 7. 11. 2018 prohlédnout v prostorách městské knihovny
v Soběslavi.
   Velké poděkování patří všem vyučujícím naší školy, kteří se do projektu
zapojili a pro žáky vymysleli zajímavé
aktivity.
Kateřina Hrušková

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
srdečně zve na tradiční
vánoční prodejní výstavu
prací žáků

7. 12. od 8 do 15 hodin
v budově školy, Wilsonova ul.
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DDM
V sobotu 1. prosince
srdečně zveme všechny
děti i rodiče na tradiční
Mikulášskou.
Pro děti budou připraveny hry a soutěže, k dobré náladě zahraje Pepa
Lidral, vystoupí Mažoretky a Roztleskávačky DDM. S nadílkou pro děti přijde Mikuláš s čerty. Začátek Mikulášské je v 15.00
hodin v sále domu dětí a mládeže. Vstupné pro děti je 20 Kč, pro členy zájmových
kroužků 10 Kč, dospělí 30 Kč.
V pátek 7. prosince zveme veřejnost na
další ročník Zvonkového průvodu.
Sraz účastníků je v 16.00 v DDM, kde bude
připraveno malé občerstvení a děti si budou
moci napsat svá přání pro ježíška. Poté se
průvod vydá ke knihovně, kde vystoupí
pěvecký sbor ZUŠ a za dětmi přijde anděl
s dárky. Na závěr si společně zazpíváme vánoční koledy. Nezapomeňte si s sebou vzít
zvony a zvonky.
Upozornění:: zájmové kroužky v DDM
budou zahájeny po vánočních prázdninách
od pondělí 7. ledna 2019.
Kolektiv pracovníků DDM přeje všem
dětem i rodičům pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2019
jen to nejlepší.
Jaroslava Kohoutová

RC SOBÍK
V kalendáři máme
opět prosinec a tím
i nejkrásnější období
nejen pro děti. RC
Sobík začne předvánoční čas oslavovat už 2. prosince v KDMS
„Sobíkovou metelicí“. Jedná se o první adventní nedělní odpoledne, kdy na děti od 1 roku do
6 let čeká čertovská tancovačka, andělské tvoření a zasněžená cesta za Mikulášem. Nebo se
můžete pouze přijít ohřát a dát si něco dobrého,
zatímco děti si pohrají s ostatními v dětském
koutku.
I v prosinci se budeme vídat v rámci
pravidelného programu. V týdnu od 17. do 20.
prosince bude náš program obohacen o vánoční tématiku. Od 21. prosince do 1. ledna bude
v herničce zavřeno. V novém roce se na všechny děti i maminky budeme moc těšit s novinkami, které pro vás připravujeme. Mimo jiné
bude pro budoucí maminky opět zahájen nový
těhotenský kurz, o přesném termínu vás ještě
budeme informovat. Z novinek to ale není vše.
Postupně se dozvíte i o ostatních překvapeních,
které pro vás připravujeme.
Dovolte nám popřát všem maminkám, tatínkům
a dětem krásný advent. Nenechte se strhnout
předvánočním shonem a užijte si kouzelné Vánoce s vašimi nejbližšími v klidu a v pohodě.

Pravidelný program:
PO	9.30 – 10.30 Cvičení s kočárky
ÚT

9 .00 – 10.15 Pohybové hrátky I.
(pro děti od 4. měsíce)
10.30 – 11.45 Pohybové hrátky II.
(pro lezoucí děti)

ST

9 .00 – 10.15 Pohybové hrátky III.
(pro chodící děti do 1,5 roku)

	10.30 – 11.45 Pohybové hrátky 
(pro děti od 1,5 roku do 3 let)
1 6.00 -17.00 (POWER)Joga
Kompenzační cvičení pro děti
(5-9 let)
ČT

9.00 – 10.00 Cvičení s kočárky
9 .30 –10.30 Power joga pro maminky s dětmi

Pro aktuální informace sledujte naše webové
či facebookové stránky.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

SOBÍKOVA METELICE
Vhodné pro děti od 1 do 6 let
2. prosince 2018 od 14 do 17 h v KDMS
(abychom stihli rozsvícení vánočního
stromku na náměstí)
Vstupné 50,- / dítě
•
Andělské tvoření
•
Čertovská tancovačka
•
Zasněžená cesta za Mikulášem
•
Dětský koutek
Na zasněženou cestu nutná rezervace
(RC Sobík nebo telefonicky 725 884 824).
Rodiče mají možnost v rámci rezervačního formuláře uvést čertíkům hříchy nebo
pochvaly do knihy hříchů. Balíčky od Mikuláše pro děti zajišťují rodiče.

ROLNIČKA
Diakonie Rolnička pořádá tradiční

Diakonie Rolnička, Karromato, Farní sbor ČCE a Anonym Voice

Vánoční jarmark

Vás zvou na tradiční

v sobotu 15. prosince 2019 od 8:30 do 12:00 hod. na soběslavském
náměstí. A na co se můžete těšit?
•
•
•
•
•
•
•
Putování za vánočním příběhem zahájíme v sobotu 23. prosince v 16.00
hodin u hospody Hvížďalka. Těšit se můžete na setkání s přáteli, vystoupení pěveckého sboru Anonym Voice, ztvárnění vánočního příběhu,
průvod ke kapličce na Svákově a anděly na vodě. Na začátku putování bude možné si zakoupit teplý nápoj pro zahřátí z Čajovny – kavárny
Rolnička. Na závěr si budete moci od jesliček odnést betlémské světlo.

•

vánoční dobroty pečené i tekuté,
široký výběr výrobků z Rolničky a dalších neziskových
organizací z okolí,
koledy v podání Soběslavského žesťového kvarteta,
ukázky vánočních tradic,
vánoční kolo štěstí,
jízdy na ponících,
dětská vánoční tržnice (každý kluk či holka může opětprodat své vlastnoručně vyrobené maličkosti),
posezení v čajovně.

Děkujeme Blatskému muzeu v Soběslavi, Městskému úřadu
Soběslav, Městské policii Soběslav, Kulturnímu domu Soběslav,
Správě města Soběslavi a Městu Planá nad Lužnicí.

prosinec 2018

16

KLIENTI ROLNIČKY ROZTANČILI PARKET V KULTURNÍM DOMĚ

Příjemná atmosféra se nesla ve
čtvrtek 25. října prostory Kulturního domu města Soběslavi,
kde Diakonie Rolnička uspořádala Prodlouženou v rámci
tanečních kurzů pro mentálně
postižené. Účastníci předvedli
několik tanečních ukázek
a nechyběla ani taneční soutěž,
sólový tanec s rodiči, volná
zábava a kvalitní hudební doprovod v režii manželů Molíkových.

zabýváme přípravou různých
aktivit, které slouží k vyplnění
volného času lidí s postižením.
Každý má potřebu scházet se
se známými a přáteli a čas od
času vyrazit ven, například posedět a popovídat si nad šálkem
kávy. Lidé s postižením jsou ale
závislí na tom, co jim rodina
nebo škola zprostředkuje. Každý čtvrtek se u nás scházíme
v klubovně, kam mohou klienti
přijít a dělat to, co chtějí. Právě
tato aktivita nás přivedla k nápadu zorganizovat taneční, aby
měli naši klienti možnost někam
se svými rodiči vyjet, hezky se
obléknout a užít si zábavu.“

Klienti Rolničky přišli na akci
ve společenském oblečení v doprovodu svých rodin a moc jim
to slušelo. Vedoucí dobrovolnického centra Rolničky Renata Štaubrová nám vysvětlila,
že právě to je jedním z hlavních cílů tanečních Rolničky:
„V dobrovolnickém centru se

Výuka tanců probíhá pod vedením instruktorky Markéty Lutrové: „Učím orientální
tance, ale říkala jsem si, že
taneční kurzy budou probíhat
obdobně, a tak jsem souhlasila.
Původně jsem se toho trochu
bála, ale nakonec je to naprosto úžasný. Takhle pozitivní ta-

neční jsem nikdy nezažila a už
asi ani nezažiju.“ Na všechny
lekce je potřeba se dopředu připravit. Choreografie některých
tanců byla přizpůsobena tanečníkům s mentálním postižením
a na její úpravě se podílela
M. Lutrová s Davidem Andrlíčkem. David klienty Rolničky
dobře zná a dokáže vyhodnotit,
které kroky jsou reálné a které
nikoliv. Úpravy kroků pro vozíčkáře se bravurně zhostil právě on. Vprůběhu uplynulých
lekcí se účastníci naučili Blues,
Letkis, Zuzanu, Ptáčata a Mazurku a další je ještě čekají.
„V následujících lekcích bych
ráda učila rumbu a čaču, ale
rodiče si přáli polku a valčík.
S Davidem tedy musíme vyzkoušet nějaké choreograﬁe
a uvidíme, zda to půjde.“ upřesnila M. Lutrová.
Pozitivně se o akci vyjádřila jedna z dobrovolnic: „Je to
úžasné. Líbí se mi, jak se za
dobu kurzů klienti zlepšili a že
je můžeme vzít do společnosti,“
a chválila si ji také ředitelka
ZUŠ Soběslav Irena Molíková,
která spolu s Petrem Molíkem
zajistila Rolničce živý hudební
doprovod: „Už jsem se byla podívat minulý týden, abych zjistila, na jakou muziku tanečníci
tancují a připravila vhodný repertoár. Je vidět, že jsou všichni
nadšení a líbí se jim to. A to je
dobře.“

Taneční pro mentálně postižené
se realizují i v jiných městech
České republiky, od nichž se organizátoři částečně také nechali
inspirovat. Finanční prostředky Rolnička sehnala od Nadace Tesco, přispěli i jednotlivci
a jedna dárkyně věnovala nové
pánské obleky a košile. Řada
dobrovolníků se na akci navíc
podílí zcela nezištně. „Naše
lektorka Markéta Lutrová pro
nás vede taneční zadarmo, za
což jí moc děkujeme,“ upřesňuje R. Štaubrová.
Prodloužená trvala tři hodiny,
ale lekce běžně bývají dvouhodinové. Mezi ně jsou zařazeny pauzy a na závěr si klienti
užijí ještě desetiminutovou
diskotéku na uvolnění, kterou
mají nejraději. Taneční byly
zakončeny Věnečkem, který se
konal 29. listopadu od 16 h.
redakce
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MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA
Dlouholetými žáky a klienty Rolničky jsou Filip a Michal Vedralovi, dvojčata, která vzhledem ke svému
těžkému postižení potřebují neustálou asistenci. Tu
jim v době strávené mimo Rolničku až dosud poskytovala jejich maminka. Paní Vedralová nyní bohužel
onemocněla agresivním nádorem prsu a onkologická
léčba jí znemožňuje se o kluky plně starat. Proto se
prostřednictvím Rolničky obrací s prosbou o pomoc na
širokou veřejnost. Přispějte na speciální účet mimořádné veřejné sbírky č. 5525013309/0800 a pomozte
pro kluky zajistit službu osobní asistence v rodině po
dobu nemoci jejich maminky. Své případné příspěvky posílejte přímo na výše uvedený sbírkový účet.
Děkujeme!
Veřejná sbírka na osobní asistenci pro Filipa a Michala
je spravována Diakonií Rolnička a koná se na základě
ohlášení o konání sbírky Jihočeskému kraji. Veškeré
finanční prostředky shromážděné na sbírkovém účtu
budou poskytnuty paní Vedralové, aby mohla pro své
syny zajistit službu osobní asistence v rodině či odlehčovací službu.

č. účtu 5525013309/0800

NA LETIŠTI SE VZNÁŠELI
DRACI I LETADLA
V sobotu 20. října uspořádal
Aeroklub Soběslav na letišti
podzimní drakiádu. Vedle pouštění draků si návštěvníci mohli prohlédnout i leteckou techniku a sami
se vznést do oblak s kluzákem nebo
některým z vystavených letadel.
Akce odstartovala ještě před obědem,
ale letištní prostory se ve velkém zaplnily až v odpoledních hodinách.
Zprvu vysvitlo sluníčko, vítr se ovšem moc nečinil a kupovaným i ručně vyrobeným drakům se k nebi moc
vznášet nechtělo. Po druhé hodině
odpolední se snížila viditelnost a přišla oblačnost, skrz kterou občas prosvitovaly sluneční paprsky. Vítr začal
návštěvníkům více přát a k obloze se
postupně vznesla řada pestrobarevných draků. Pro kreativní děti a rodiče byla na místě připravena dílna, ve
které rodiče dětem vyrobili papírové
draky a děti si vytvořily různé druhy
zvířátek ze špejlí a kaštanů. Zajímavá
atrakce pro děti i dospělé čekala na
milovníky létání na jižní straně le-

tištní plochy, kde se po letecké dráze
pravidelně vznášel do nebe kluzák.
Nultý ročník Drakiády se na
soběslavském letišti konal již v minulém roce. Aeroklub si jím ověřil,
zda bude o akci zájem. Protože byla
návštěvnost poměrně vysoká a zájem
byl i v letošním roce, povznesli organizátoři akci na vyšší úroveň tím, že
ji obohatili o doprovodný program,
drobné občerstvení a obstarali oheň,
u kterého se mohli návštěvníci ohřát
a opéct si vuřty. A jelikož je v Soběslavi zájem udržovat lidové zvyky, doufáme, že se z akce do budoucna stane
tradice, obdobně jako u pálení čarodějnic.
redakce

T. J. Sokol Soběslav uctila památku vzniku Československé republiky
100. výročí založení Československa jsme si v
našem městě připomněli v předvečer 28. října
vzpomínkovým pietním aktem u pomníku padlých v první světové válce, v parku u nádraží.
Akci pořádala T. J. Sokol Soběslav za účasti starosty města Soběslavi Ing Bláhy, Sdružené obce
baráčníků, dobrovolnic a příznivců sokola. Na
přivítanou nám zahrál hymnu žesťový kvartet
pana Blehy. Ses. Zemanová přednesla výňatky z básní Karla Vokáče – Posledním dechem,
podbrdského učitele, kterého nacisté zabili
na Pankráci, dále básní Olgy Scheinpflugové
a S. K. Neumanna. Sešli jsme se, abychom si
připomněli počátek našeho svobodného státu,
který vznikl 28. října 1918 a poklonili se těm,
kteří položili životy za svou zemi na frontách v
I. světové válce v Rusku, Francii a Itálii. To je
důvod, proč se setkáváme právě zde u památníku věnovaného obětem našich spoluobčanů. Od
bitvy, která pomohla ke vzniku Československa,
uplynulo 100 let. Ponese název "Bitva u Zborova“. Odehrála se na východní frontě 2. července
1918, kde se střetla ruská vojska a jejich spojenci s armádami Německého císařství a Rakouska – Uherska. Zásluhu na tom, že Český národ získal svobodu a vlastní stát mají nesporně
československé legie, jejichž jádro tvořili sokolové. Připomeňme jen slova prvního Československého prezidenta T. G. Masaryka: „Kdyby
nebylo Sokola, nebylo by legií, kdyby nebylo
legií, nebylo by samostatné Československo“.
Víme, že do té doby byla naše země vyspělou
zemí hospodářsky i kulturně a tak obnovená
samostatnost znamenala velmi mnoho. Po třech
stech letech jsme se odtrhli od Rakouska –
Uherska. Vedeni našimi nejlepšími syny národa

profesorem Masarykem, doktorem Benešem
a Štefanikem, kteří odešli do exilu, aby tam
vybudovali pevnou organizační strukturu ve
které bojovali za práva a spravedlnost naší
vlasti. Naši stateční legionáři vítězili a umírali na frontách, aby nám získali nárok a uznání
světa. Mnoho Českých sokolů se přihlásilo dobrovolně bojovat za vlast a mnoho z nich padlo.
Díky jejich statečnosti a obětavosti na východní, západní a italské frontě, dostalo se uznání
Československé exilové vládě a bylo vyhověno
nároků Čechů a Slováků na společný stát, který vznikl 28. října 1918. Toto vyhlášení začalo
slovy: „Lide Československý. Tvůj odvěký sen
se stal skutkem. Stát Československý vstoupil

dnešního dne v řadu samostatných, svobodných
a kulturních států. Anglie, Francie, Amerika
i Rusko nás uznali za spojence, uznali i Masarykovu vládu. Očekávaný den přišel. Pro to
vše má 28. říjen nehynoucí a nezapomenutelný
dějinný význam. Říjnové dni nevymizí už nikdy z
historie našeho národa".
Slavnostní shromáždění pozdravil a pronesl
zdravici starosta města Soběslavi Ing. Bláha.
Slavnostní shromáždění jsme za doprovodu
žesťového kvartetu pana Blehy zakončili písní
Čechy krásné, Čechy mé.
Za T. J. Sokol Soběslav Helena Hovorková
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100. VÝROČÍ NAROZENÍ OSLAVILA V SENIOR-DOMĚ PANÍ RŮŽENA KUBŮ
Dne 9. 11. v dopoledních hodinách
oslavila v senior-domě své 100. narozeniny paní Růžena Kubů. K významnému jubileu jí popřála řada
gratulantů, včetně dcer, vnuček
a prapravnučky, starosty města
Jindřicha Bláhy, ředitelky senior-domu Ziny Petráskové, Hany Čížkové a Gizely Vavřínové za Sbor
pro občanské záležitosti a ředitelky
Marcely Vaškové a vedoucí Oddělení nemocenského pojištění Hany
Hejlové z Okresní správy sociálního zabezpečení Tábor.
Na dojmy jsme se zeptali paní
Kubů. „Oslava byla ohromná.
Děkuji všem za všechny květiny,
dárkové koše, blahopřání a ostatní
dary. Hostina byla bohatá, všem
chutnalo a spolu se mnou z toho
měli radost. Bylo to moc krásný.“
Vedle
pestrobarevných
kytic
a jiných darů dostala paní Kubů
také dva krásně zdobené dorty,
písemnou gratulaci od ministryně
práce a sociálních věcí Jany Maláčové, blahopřání od hejtmanky
Jihočeského kraje Ivany Stráské
a v upomínku se vepsala do Pamětní knihy města Soběslav. Po
gratulacích a společném přípitku
již tak radostnou atmosféru ještě prohloubil pan František Drs,
který zahrál všem přítomným na
harmoniku.

dvě dcery, na které je pyšná a v současnosti má velmi početnou rodinu
– dvě dcery, tři vnučky a tři pravnoučata, která jí dělají radost:.
„Dcery jsem dobře vybavila
a vychovala. Vedla jsem je ke slušnosti, aby pomáhaly druhým lidem
a nemocné odměnily úsměvem
a hezkým slovem. Protože to potěší a uzdravuje,“ vysvětlila paní
Kubů.
V soběslavském senior-domě pobývá téměř od jeho otevření, přesněji od 13. března 2002. Na otázku, co by chtěla ještě zažít a zda se
těší na Vánoce, odpověděla: „Já už
nic nechci a nepotřebuji. Už jsem
toho hodně zažila, vím co je to stáří. Mládí jsem neměla. Teď už mám
všechno, a když si na něco vzpomenu, tak mi to koupí.“
Po oslavě jsme spolu s oslavenkyní zavzpomínali na její mládí. Paní
Kubů se narodila v roce 1918 a
žila v Řípci. „Bylo nás dohromady
sedm dětí – čtyři holky a tři kluci.
Tatínek brzy zemřel. Maminka ale
byla hodná. Musela se o celou rodinu postarat, a my jsme se zase
starali o ni, aby nám zůstala.“
Byla z dětí druhá nejmladší. Navštěvovala obecnou školu v Řípci
a později dojížděla do školy do
Veselí nad Lužnicí. „Učila jsem se

modistkou. Tehdy se mě tam snažili přesvědčit, abych šla studovat
dál. Ti pánové říkali „Z tý bude
jednou věhlasná žena.“ Ale když
umřel tatínek, moje maminka stonala a bratři řekli „Ne, my jdeme
do zaměstnání a ty musíš být u ní.“
zavzpomínala oslavenkyně na svá
školní léta.
Vyučila se modistkou a později
vystřídala i jiné profese. Pracovala například v zahradnictví nebo
v Otavanu v Soběslavi. Vychovala

Podrobnější rozhovor s paní Kubů
by měl vyjít knižně a natočen byl
také dokumentární film s názvem
„Moje století“, který zprostředkuje
vzpomínky různých pamětníků na
jejich život, válku a jiné historické události. Zhlédnout jej můžete zdarma v soběslavském kině
4. 12. od 17 hodin.
redakce

SENIOR-DŮM
Čas utíká jako voda, počasí je trochu zmatené, takže pravý chladný
podzim ještě nepřišel a o to víc
nám vůbec nepřijde, že se pomalu,
ale jistě blíží konec roku.
U nás v domově začíná být touto
dobou „více živo“. V září jsme
oslavili sv. Václava, brzy poté jsme
si jeli zasoutěžit s našimi kamarády
do domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích, kde jsme si vyzkoušeli AZ kvíz. Bojovali jsme
statečně, i když vyhrála klientka
z Máje, ale určitě to bylo pěkné a
zábavné odpoledne. No a už jsme
se chystali na další zábavu u nás,
na „Svatomartinské posvícení“.
Dopoledne před zábavou je u nás
dosti náročné, protože pečeme
domácí koláčky, na jejichž výrobě
se podílejí naši klienti. O to více
všem chutnají. Ale nejsou to jen
koláčky, jejichž výroba nám dělá
radost – těšíme se i na muziku,
písničky, něco mastnějšího k snědku a pivečko na zapití právě toho
„mastného“. Odpoledne se vydařilo a všichni plni zážitků odcházeli
do svých pokojíčků.

Ale v listopadu jsme měli u nás
ještě jednu velkou věc!!! Naše klientka paní Růžena Kubů oslavila
své 100. narozeniny. Není to sice
první klientka, která u nás svou
„stovku“ oslavila, jen tato oslava
byla trošku výjimečná tím, že její
narozeniny jsou téměř totožné se
vznikem naší republiky. Úžasné
přitom je i to, že paní Kubů si ke
„svému dortu „ přišla sama, a své
oslavy si velmi užila. Chtěla bych
ještě zmínit, že s paní Kubů a paní
Jordákovou, které je dokonce 102
let, byl natáčen dokumentární
pořad, který nese název „Moje
století“. Tento pořad natáčela
u nás v domově paní Theodora Remundová a bude vysílán
v soběslavském kině 4. 12. od 17
h a na ČT2 pravděpodobně 18. 12.
(termín bude upřesněn).
Možná že to moc lidí neví, ale
úterý 13. 11. byl vyhlášený jako
„Den laskavosti“. My bychom to
také nevěděli, kdyby se nám neozvala paní Mgr. Klimešová ze ZŠ
Komenského, že se chystá přijít
se svou třídou podívat se a potěšit

naše klienty. Bylo to úžasné dopoledne, kdy děti potěšily naše klienty nejen ve společenské místnosti,
ale ohromnou radost udělaly i klientům, kteří jsou málo pohybliví,
nebo nepohybliví. Děti přinesly
dárečky, zazpívaly a přednášely
básničky. K tomu bych chtěla říci,
že si velice vážíme toho, že jsou
učitelé, kteří vedou děti k úctě ke
stáří. Vždyť mnoho z nich zná
svou babičku nebo dědečka jako
aktivní lidi a vůbec nevědí, že jsou
i ještě starší občané, kteří bohužel,

kvůli svému zdraví se již nemohou
sami pohybovat, jsou odkázáni na
pomoc druhých. Přesto ale i oni
chtějí ještě žít, chtějí zažít zábavu,
chtějí se radovat, mají radost, když
za nimi přijde právě taková „droboť", jako přišla v tento den. Paní
učitelka Klimešová udělala našim
lidem moc velkou radost, které si
velice vážíme a moc jí za všechny
naše klienty děkujeme.
Za senior-dům v Soběslavi
Mgr. Lada Haplová
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U dalšího dílu Desetiletí Kosmase byli opět kronikáři Soběslavska a Veselska
Již počtvrté v řadě se sešla skupinka kronikářů a přátel české
historie z různých míst naší
vlasti, aby položením věnce
s nápisovými stuhami v národních barvách v prostorách Staré arcibiskupské kaple pražské
Katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha uctili památku nejproslulejšího českého kronikáře Kosmase, kapitulního děkana (asi 1045-1125). Přítomní
si zároveň připomněli památku kronikářovy manželky
a podporovatelky Božetěchy
(+ 1117). Výročního pietního
aktu, který je tradičně součástí projektu Desetiletí Kosmase
(2015-2025) se na Pražském
hradě podruhé v řadě zúčastnili
také dva zástupci jižních Čech
a to kronikář města Veselí nad
Lužnicí Václav Jelínek a Jan
Kolář ze Soběslavi, kronikář
malé obce Mezná na Soběslavsku. Projekt Desetiletí Kosmase se v roce 2015 narodil v
hlavě dlouholetého kronikáře
Prahy 11 Jiřího Bartoně, regionálního historika, spisovatele
a lektora, který k účasti na akci
každoročně vyzývá jen některé ze zkušených a vytrvalých
kronikářů obcí ČR a pražských

městských částí (některé opakovaně). Vyvrcholením projektu bude rok 2025, kdy si připomeneme 900. výročí Kosmova
úmrtí.
Praotec českého kronikářství
Kosmas a jeho dílo tvoří základní pilíř českého dějepisectví, Kosmova kronika ovlivnila řadu jeho následovníků
a historiků. Skupinka letopisců
a přátel české historie při průchodu gotickou katedrálou tedy
nejprve uctila památku Kosmase ve Staré arcibiskupské
kapli, v místech nad podzem-

ními vykopávkami, kde autor
jednoho z nejvýznamnějších
středověkých děl i s manželkou
Božetěchou na počátku 12. století pravděpodobně pobývali.
Přítomní dále navštívili podzemní prostory, běžně nepřístupná torza staveb, která jsou
s působením kapitulního děkana Kosmase úzce spjata a také
překrásnou kapli sv. Václava,
která je po léta jakýmsi ústředním prostorem chrámu.
Také letošní v pořadí již čtvrtý
vzpomínkový akt cyklu Desetiletí Kosmase byl umožněn díky

Jste lidé se sluchovým postižením?
Navštivte nás v roce
2019 v DPS Mrázkova
748/III. Naše Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých za vámi přijede
15.1., 19.3., 21.5., 20.6., 17.9., 21.11.

• Zprostředkování oprav kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami
• Možnost zapůjčení sluchadel po
dobu opravy a kompenzačních
pomůcek

vždy od 9.00 hod do 11 hod…. dle
potřeby

• Pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcku
z Úřadu práce

• Seznámení se sluchadlem (naučit
klienta se sluchadlem poslouchat a
naučit jej sluchadlo ovládat, jak se o
něj starat)

• Prodej baterií, tvarovek a dalšího
příslušenství ke sluchadlům
( sušící a čistící tablety, hadičky ke
tvarovce, filtry a další příslušenství)

• Poradenství a zprostředkování
kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující
bariéry pro osoby se sluchovým
postižením.

• Výměna hadičky k individuální
tvarovce a čištění koncovek v ultrazvukové čističce
K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro
osoby se sluchovou vadou a brožury.

vstřícnosti Správy Pražského
hradu a Metropolitní kapituly,
velké podpory se účastníkům
akce opět dostalo také z Kanceláře prezidenta republiky. Fundovanými komentáři během
dvouapůlhodinového aktu přispěli Jiří Bartoň a také Lenka
Kluková s Petrou Ponzerovou
z Archivu Pražského hradu.
Více informací a fotografie
z akce na stránkách kroniky
obce Mezná: www.obecmezna.
cz/kronika.
Jan Kolář, Soběslav.

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

2. 12. 2018
od 7 do 11 hod
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

ZVONKOVÝ PRŮVOD
7. 12. 2018 v 16 h
zahájení v DDM
s sebou si vezměte
dobrou náladu, zvonky
a světýlka
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Domnívám se, že většina obyvatel v naší republice, a nejen
v naší, se zajímá o to, odkud
pochází a kde má své kořeny. Je
to pochopitelné, protože vazba
na naší minulost se v nás během
našeho života ozve a projeví ať
už v kladné podobě, nebo v našich negativních vzpomínkách.

KREV NENÍ VODA
decku s názvem Pražmo. O existenci této obce, která má nyní
asi 900 obyvatel, i o zakladateli
této vesnice hraběti Janu Nepomuku Pražmovi jsem věděl už
delší dobu z vyprávění mého
otce, který se narodil a vyrůstal
v Mezné.

Svojí minulost známe z vyprávění rodičů, svých dědů
a babiček, ale když vyrosteme
ze školních lavic, toužíme dozvědět se víc o své minulosti,
dostat se dál až za ten zenit vědomostí našich rodičů. V době
mého vyrůstání a dospívání ti
dříve narození takové možnosti jako nyní my neměli, například kliknout na internet. Navíc
v té době to nebylo, jak se dnes
říká, ani IN.
Asi před dvěma měsíci mě
oslovil starosta našeho města
Soběslav ing. Jindřich Bláha
a předal mi jeden výtisk knihy
pojednávající o vesnici na Frý-
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První zmínka o tomto rodu
pochází již z roku 1230, kde

Vlevo: Ing. Jaroslav Gabzdil, spoluautor publikace o obci Pražmo,
Vpravo: Mgr. Miroslaw Jesel, farář kostela sv. Jana Nepomuckého.
Foto: Jaroslav Gabzdil

se hovoří o zakladateli rodu
Pražmů, Ranožíru z Bílkova.
Syn tohoto Ranožíra Smil byl
v letech 1238-79 držitelem hradu Bílkova a panství, nalézajícího se na Jihlavsku. Během
staletí, tak jako se stávalo i u jiných rodů, získával rod Pražmů
další majetek, nebo o něj přišel
podle toho, jak hospodařil, anebo na kterou stranu se přidal
v dobách kritických pro naší
zem. Mám na mysli například
dobu husitskou nebo třicetileté
války a podobně.
Rod Pražmů postupně získával
majetek ve Slezsku, zejména
na Frýdecku-Místecku a tam
také založil osadu Pražmo.
Její původní název byl až do
roku 1924 Pražma a je jednou
z nejmladších obcí v Podbeskydí. Jako jediná z okolních
obcí byla založena zakládací
listinou v roce 1777 tehdejším
majitelem frýdeckého panství
hrabětem Janem Nepomukem
Pražmou. Jak se uvádí v jedné
velmi pěkné publikaci vydané
touto vesnicí s názvem „Historie Pražma“, tento zakladatel se
narodil 6. dubna 1726 ve Frýdku. Tam také byl za jeho správy postaven Mariánský chrám,
který je jednou z dominant
města. Toto frýdecké panství
přešlo však v roce 1798 na dceru Františka Josefa I. vévodkyni Marii Kristinu Habsburskou.
Hrabě Jan Nepomuk Ferdinand
Pražma oddělil část pozemků

od dávno již xistujících vesnic
Morávky a Raškovic a na tomto
místě založil, okolo tehdy dřevěného kostela, vesnici Pražma. Při svém založení dostala
obec do znaku jelena, který stojí mezi dvěma jedlemi.
Kořeny naší větve Pražmů kromě Soběslavska zasahují i do
Písku a Tábora. Po domluvě se
sestřenicí z Písku Miluší rozenou Pražmovou a jejím přítelem Emilem Švingerem, jenž
pro nás vypracoval a graficky
znázornil historii našeho rodu,
jsme se rozhodli vesnici Pražmo navštívit. Zájem o tento
výlet projevili i další rodinní
příslušníci, a tak se nás na cestu
vydalo celkem dvanáct.
Po téměř pětihodinové jízdě,
jsme se octli v půvabné, pěkně udržované vesnici, kde nás
přivítal končící starosta obce
Pražmo Marek Kaniok Dis.,
příští starostka Mgr. Michalea Honešová, bývalý starosta
Ing. Jindřich Vymětalík a někteří členové představenstva.
Přišel nás přivítat i Ing. Gabzdil, spoluautor publikace
o rodu Pražmů a této obci, a
jeho manželka. Oba dva dny
tohoto příjemného pobytu nás
doprovázeli a věnovali nám
svůj čas, za což jim děkujeme.
Dominantní stavbou vesnice
Pražmo je kostel sv. Jana Nepomuckého, ve kterém nás přivítal farář Mgr. Miroslaw Jesel.
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Foto: Jaroslav Gabzdil, v pozadí obec Pražmo
Velmi krásný kostel s nádhernými varhanami, jejichž hru si mohli vyzkoušet i někteří
návštěvníci z naší skupiny. Položili jsme
květiny k pomníku padlých ve světových
válkách a prohlédli si pěkně udržovaný
hřbitov, kde je pochována i Maryčka Magdonova, kterou známe z Bezručových Slezských písní. Absolvovali jsme procházku
na vrch Zláň, ze kterého je krásný pohled
dolu do údolí na obec Pražmo a klikatící
se řeku Morávku. Uprostřed vesnice stojí
hotel Travný, ve kterém jsme obědvali. Někteří z nás navečer prvého dne využili po-

zvání místních hasičů, kteří ten den slavili
výročí. Byla tam řada velmi příjemných
lidí, kteří nám věnovali svou přízeň.
Nocleh byl zajištěn v hotelu Visalaje, asi
13 kilometru od obce Pražmo. Nedělní
dopoledne bylo věnováno procházce po
Beskydech s pohledem na nejvyšší kopec
Lysá hora. Po rozloučení s představiteli
obce Pražmo jsme pokračovali do Frýdku-Místku. Zde jsme absolvovali prohlídku
baziliky, ve které byl na zadní části hlavního oltáře umístěn portrét hraběte Jana
Nepomuka Pražmy. Tento šlechtic baziliku

podporoval svými dary a nechal tam udělat
řadu úprav, které ji velmi prospěly. Poslední zastávkou byl zámek ve Frýdku Místku,
jenž rod Pražmů také vlastnil. V odpoledních hodinách jsme se rozloučili s nastupující starostkou Mgr. Michaelou Honešovou
a manželi Gabzdilovými a odjeli domů.
Upřímně doufáme, že se s nimi všemi nevidíme naposledy a že nám příští rok naši
návštěvu tady u nás oplatí.
Jaroslav Pražma

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

Dne 8. 10. odcizila v obci Soběslav v OD Lidl dámské
sportovní legíny, kdy tyto pronesla uschované přes pokladnu pod bundou, kde byla zadržena detektivem, čímž
společnosti Lidl ČR způsobila škodu ve výši 499 Kč.

•

Dne 9. 10. NP odcizil v obci Klenovice, na volně přístupné terase restaurace volně stojící reklamní slunečník, čímž způsobil fa. Plzeňský Prazdroj škodu ve výši
4.500 Kč.

•

NP v období od 17. 10. do 26. 10. rozbil skleněnou výplň
okna chaty v k. ú. Klenovice - Hronův Lesík, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši 500 Kč.

•

Dne 30. 10. v obci Soběslav řídil motorové vozidlo, kdy
následnou lustrací bylo zjištěno, že řídil, ač není držitelem řidičského oprávnění příslušnou skupinu motorových vozidel. Tím se dopustil přestupku proti BESIP.
prap. Romana Šuléřová, inspektor, OO PČR Soběslav
(redakčně kráceno)
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
AKCE V OKOLÍ

KONCERT

HOKEJ

Eva Henychová & Slávek Klecandr
2.12.

VESELÍ NAD LUŽNICÍ
2. 12. 	Mikulášská nadílka - doplněná o program “Kde se vzaly Vánoce”, kulturní
dům, 15:30 h
2. 12.	Adventní koncert BROLN - Brněnský
rozhlasový orchestr lidových nástrojů kostel Povýšení sv. Kříže, 18 h
16. 12. Jak ukrást Vánoce
	Taneční představení tanečního studia
CODA pro malé i velké. V
 elký sál KD
od 18:00 hodin
19. 12.	Čechomor – 30 LET
Vánoční koncert kapely Čechomor.
Hostem koncertu bude zpěvačka Martina Pártlová. Velký sál KD od 19:00 hodin
15. 12.	Předvánoční podvečerní akord - kapela
Cihelna a spol. uvede své hosty v předvánočním pořadu, kulturní dům, 18 h
21. 12.	Betlémské světlo - ukázky vánočních
zvyků a tradic, svezení na velbloudech,
nezapomeňte lucerničku na plamínek z
Betléma, prostor u kostela Povýšení sv.
Kříže, 14:30 - 19 h

CHOUSTNÍK
22. 12. 	Vánoční koncert sboru Novita, kostel
Navštívení Panny Marie, 16 h

VÁNOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH
15. 12. 2018, od 9 do 18 h
v kuželně v areálu TJ Spartak
Dospělí na 40 hodů, děti do 15 let na 20 hodů.
Čistou sálovou obuv a veselou náladu!

MUŽI - HC VAJGAR JH

8.12. 10:00 h

MŽ, SŽ - HC MOTOR ČB

8.12. 14:30 h 	2. třídy - MOTOR ČB,
Č. KRUMLOV

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS

9.12. 16:15 h 	JUNIOŘI - SK SLAVIA
TŘEBÍČ

9.12. 11:30 h 	DOROST - LEDEČ
n. SÁZAVOU

PROSINEC
program sportovišť TJ Spartak na:
http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
NE
NE
NE
NE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
NE
PO
ÚT
ST

2.12.
9.12.
16.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.

14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
13,00 - 14,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
10,00 - 11,45

15.12. 10:00 h

3. třídy - VIMPERK, LINZ

15.12. 13:30 h

DOROST - CHOTĚBOŘ

16.12. 9:30 h 	4. třídy - VAJGAR JH,
MILEVSKO
16.12. 16:15 h

JUNIOŘI - SC KOLÍN

22.12. 10:00 h

MŽ, SŽ - HC TÁBOR

23.12. 17:00 h

 UŽI - TJ SOKOL RADOM
MYŠL

29.12. 8:30 h	17:00 h – ADDINOL CUP
– ročníky 2010 a 2011
v minihokeji
30.12. 16:00 h

MUŽI - HC STRAKONICE

Nábor do oddílu ledního hokeje probíhá
každou středu od 17:35 h a sobotu od 8:45 h
– kontaktní osoba pro informace ohledně
náboru: Mgr. Vladimír Máca – 774 889 489.

NOVOROČNÍ CYKLISTICKÁ VYJÍŽĎKA
G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ zve všechny příznivce cyklistiky na novoroční vyjížďku. Start
u obchodu Oáza-Dům Sportu a Zábavy - Cyklosport Švec
1. 1. 2019 ve 13 hodin. Trasa dlouhá 10 - 20 km se zastávkou
v restauraci na svařák, grog, čaj ... Těšíme se na setkání.

KLENOVICE
1. 12.	Rozsvícení vánočního stromu - vystoupí
skupina Raci, prostor před obecním
úřadem, 17 h
9. 12.	Mikulášská nadílka - odpoledne pro děti
s diskotékou, restaurace, 15 h

2.12. 17:00 h
21. prosince 2018 od 18 hodin
modlitebna Církve bratrské
Husova ulice 344, Veselí n. L.

VSTUPNÉ 40 Kč
21. 12.	Koncert Veselského chrámového sboru
- kostel Povýšení sv. Kříže, 18 h
22. 12. 	Návrat T. G. Masaryka z exilu - rekonstrukce slavného návratu do vlasti,
historický parní vlak dorazí na veselské
nádraží, doprovodný program, nádraží
Veselí n. Lužnicí, 8 - 8:30 h

9:30 h 	4. třídy -LVI ČB, STRAKONICE

Jak na Nový rok, tak po celý rok!

POZVÁNKA NA FLORBAL

Vážení fanoušci,
přinášíme Vám prosincový rozpis všech domácích utkání oddílu Banes Florbal Soběslav.
Všechna domácí utkání se odehrávají ve sportovní hale Spartak Soběslav (pod gymnáziem). Budeme se těšit na Vaši podporu!

soutěž

datum a čas

soupeř

1. liga žen

15. 12., 18:00

Jihočeská liga
mladších žáků

16. 12. (čas
bude upřesněn)

FBC Došwich Milevsko
– Panteři, 1. FbK Tábor

Jihočeský přebor mužů

23. 12. (čas
bude upřesněn)

FBC Dynamo Strakonice
FBC Došwich Milevsko B

Rudý Dračice MLADÝCH
NADĚJÍ Týn

více na http://www.florbal-sobeslav.net/

Mgr. Jana Pavlíková
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Turnaje ve stolním tenisu v Soběslavi se vydařily
Oddíl stolního tenisu DDM Tábor, pobočka
Soběslav uspořádal ve dnech 3. a 4. listopadu
2018 ve sportovní hale TJ Spartak Soběslav
krajské turnaje dorostu a staršího žactva
ve stolním tenisu „O pohár ředitele DDM
Tábor“. V kategorii dorostu se zúčastnilo
celkem 32 dorostenců a 11 dorostenek, v kategorii staršího žactva 35 žáků a 14 žákyň
z celého Jihočeského kraje. Turnaj se hrál po
skupinách podle výkonnosti, takže byl pro
účastníky velmi náročný. Proto potěšily dobré
výsledky žactva a dorostu z DDM Soběslav.
Pořadí:
Starší žáci: 1. Ladislav Dobiáš – DDM
Soběslav, 2. Kamil Kuchta – KST ZŠ Vyšší
Brod, 3. Adam Sivera – Libín Prachatice
Starší žákyně: 1. Aneta Dubravcová – Sokol Lhenice, 2. Andrea Petrů – KST ZŠ Vyšší
Brod, 3. Tereza Novotná – Sokol Lhenice
Dorostenci: 1. Jakub Slapnička – ČZ Strakonice, 2. Ondřej Pešek – Jiskra Třeboň,
3. Ondřej Krejčí – ČZ Strakonice
Dorostenky: 1. Andrea Meškánová – KST
ZŠ Vyšší Brod, 2. Šárka Procházková – KST
ZŠ Vyšší Brod, 3. Aneta Dubravcová – Sokol
Lhenice
Dlouhodobé soutěže: A-družstvo mužů
DDM Soběslav sev Jihočeské divizi drží se 3
výhrami, 1 remízou a 4 porážkamive středu
tabulky. Sestava Ladislav Dobiáš, Tomáš Hložek, Václav Matějů a Arnošt Pražák je doplňována hráči Filipem Vondruškou a Kamilem
Bartákem z B-družstva. Společně se budou
snažit udržet divizi mužů v Soběslavi i pro

příští sezónu. B-družstvo pod hlavičkou Veselí nad Lužnicí hraje Krajskou soutěž, skupinu
C. Se 3 výhrami a 3 porážkami se rovněž drží
ve středu tabulky. Hráče z Veselí nad Lužnicí Kamila Bartáka, Petra Matějů a Jaroslava
Sedlického zde doplňují hráči ze Soběslavi
Josef Holub, Filip Vondruška, Vít Sechovec
a Martin Holub. V této spojené sestavě se dá
předpokládat, že tuto soutěž udrží i pro sezonu 2019/2020. Více informací o krajských
soutěžích je na www.ping-pong.cz.
Další C-družstvo DDM Soběslav hraje Okresní přebor v sestavě Josef Holub, Martin Holub, Oldřich Vondruška, Jaroslav Sedlický,
Martin Novotný, Jiří Cvach a Pavel Hložek.

Ve vyrovnané soutěži se drží se 4 výhrami
a 2 porážkami na 3. místě tabulky, o udržení
se v přeboru by nemělo být pochyb. Více informací o okresních soutěžích na www.pinec.
info.
Oddíl stolního tenisu DDM Soběslav velmi
děkuje za podporu své činnosti zřizovateli
DDM Tábor, městu Soběslav, Jihočeskému
krajskému svazu stolního tenisu, Regionální
svazu okresu Tábor, při pořádání turnajů také
sponzorům, kterými jsou Jednota OD Tábor,
Sapservis Soběslav s.r.o., BANES Soběslav

a.s. ad.

Pavel Hložek, předseda oddílu

Medailisté turnaje staršího žactva

ZÁSTUPKYNĚ KLUBU MÁ NAKROČENO NA MISTROVSTVÍ ČR
Náš krasobruslařský klub se
řadí mezi ty menší a mladší v České
republice,
s kluby z velkých
měst a s dlouholetou tradicí se nemůžeme měřit. Snažíme se však dělat krasobruslení tak trochu
jinak, umožnit bruslit nejen závodníkům,
ale i, jak říkáme, hobíkům. Troufám si
říct, že žádný další klub nepořádá pravidelně dvě exhibiční vystoupení za rok,
přece jen nacvičování je náročné a trenérky raději vidí závodníky trénovat než
nacvičovat. Tuhle sezonu to vypadá, že se
zase o krok přiblížíme velkým a úspěšným
klubům. Nikola Jindrová, jedna z nejtalentovanějších závodnic v našem klubu,
má totiž nakročeno na Mistrovství České
republiky v kategorii nejmladší žačky. Ve
třech odjetých závodech Českého poháru

se umístila na 7. a 5. místě, v posledním
závodě brala dokonce stříbrnou medaili.
My všichni Nikolce držíme palce a doufáme, že vyjde nejen účast na MČR,ale že
se jí tam podaří zajet pěkné umístění. Jak
už jsem psala v úvodu, jsme malý klub
a trenérky k nám dojíždí z Českých Budějovic a Příbrami, bez podpory města
Soběslav a sponzorů, především firmy
Banes, by krasobruslení v Soběslavi bylo
pro většinu dětí nedostupným sportem.
Všechny příznivce krasobruslení tímto
zveme na Vánoční vystoupení, které se
bude konat v pondělí 17. 12. od 18 hodin
na zimním stadionu v Soběslavi.
Za KK Barbora Nývltová
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
•

Hledáme ke koupi dům nebo chalupu
na Soběslavsku. Zahrada výhodou.
Tel. 724 131 747

•

Nutně hledám ke koupi slunný byt 2+1 nebo
3+1 v Soběslavi. Tel. 737 562 619

•

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

PRODEJ
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

OSTATNÍ
•

Správa města Soběslavi, s. r. o. přijme ihned na
dohodu o provedení práce pracovnici/pracovníka na úklid prostor Polikliniky v Soběslavi.
Jedná se o záskok v době dovolené a nemoci.
Více informací podá sl. Pražmová na telefonu
381 477 216.

Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi se koná 30. 12., za
tiskařského šotka v listopadovém čísle Hlásky se omlouváme.

INFORMACE AKTUÁLNĚ
www.musobeslav.cz - infocentrum - aktuality
www.facebook.cz/infocentrumSobeslav

LIKVIDACE PRODEJNY
a VÝPRODEJ ZBOŽÍ
potravin, ovoce, drogerie
do 31. 12. 2018!
SLEVA AŽ 40%
Náměstí Republiky 169,
Soběslav
Děkujeme Vám za nákup.

prosinec 2018
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NOVĚ ZAHÁJEN PRODEJ
HUTNÍHO MATERIÁLU
JEKLY, TRUBKY, PÁSOVINA, KULATINA,
ROXORY, KARI SÍTĚ, PLECHY VČETNĚ
TRAPÉZOVÝCH A JINÉ.
PROVOZOVNA: MARTIN NOVOTNÝ,
NEDVĚDICE 1
TEL. 607 251 503

prosinec 2018
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KUCHYNĚ KOUPELNY
nám. Republiky 54/I Soběslav
-

Rekonstrukce koupelen

-

Kuchyně na míru vč. spotřebičů

-

Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350

prosinec 2018

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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