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Vážení spoluobčané,
končící rok 2013 je příležitostí k připomenutí
důležitých událostí, které se v něm staly.
Po letech 2002 a 2006 zasáhla město opět
povodeň na řece Lužnici. Na letošní červnovou
povodeň však bylo naše město již připraveno,
neboť několik dnů před jejím příchodem byla
dokončena protipovodňová opatření. Proběhla
tedy ostrá zkouška jejich funkce a není pochyb o
potřebnosti této stavby. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě stavby protipovodňových opatření v Soběslavi, na její
realizaci a na zajištění její funkce.
V návaznosti na veřejné projednání bylo
také vydáno pravomocné územní rozhodnutí na
kompletní přestavbu náměstí Republiky. Do konečné verze jsou promítnuty připomínky občanů města, odborníků i orgánů státní správy.
V příštím roce bude realizována 1. etapa rekonstrukce náměstí - severní strana a přilehlá část
Palackého ulice. V návaznosti na tuto etapu budou připraveny ke stavbě i další části náměstí
včetně centrální plochy tak, abychom se mohli
ucházet o dotační tituly na tuto významnou
stavbu, která si vyžádá cca 50 mil. Kč.

Redakce Hlásky děkuje touto cestou
všem, kteří se svými příspěvky
podíleli v uplynulém roce na přípravě novin. Svým čtenářům i ostatním
spoluobčanům přejeme šťastný
spokojený rok 2014. Společně jej
přivítáme slavnostním ohňostrojem
ve středu 1. ledna v 01.00 hodin
na náměstí Republiky.
Všichni jste srdečně zváni.

leden 2014

Významnou skutečností v roce 2013 bylo
otevření dálnice D3, která odvedla drtivou část
tranzitní dopravy mimo město. Již v době letních prázdnin byl na původní tranzitní komunikaci E55 podstatně menší provoz, což přetrvává
i nyní hlavně o víkendech.
Horké léto prověřilo také naše letní koupaliště, které bylo hojně navštěvováno ke spokojenosti občanů našeho města i turistů.
Z drobnějších akcí bych zmínil výstavbu nových chodníků a přechodů v ulici 28. října od
nádraží k ZŠ E. Beneše a gymnáziu v rámci
programu „Zvýšení bezpečnosti chodců“, na
který jsme obdrželi dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. V souvislosti s dokončením dálnice D3 byly také opraveny povrchy
chodníků, komunikací, kanalizace a vodovodu
v různých částech města. Byly provedeny stavební úpravy Rožmberského a Smrčkova domu
a připravena je výstavba ČOV v Chlebově.
V roce 2013 bylo ve městě uspořádáno
množství velmi pěkných kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných nejen
městem, ale i dalšími organizacemi, které se na
životě města aktivně podílejí. Byly to například
zářijové městské slavnosti, které si již našly

cena 10,- Kč
pevné místo v kulturních akcích města, dále festivaly komorní a dechové hudby, setkání veteránů, výstavy Kreativ, akce Rolničky a další.
Všem, kteří se na životě v našem městě v roce
2013 aktivně podíleli, děkuji a věřím, že jim
elán vydrží i v roce následujícím.
Příští rok bude také zahájena modernizace
železniční tratě v úseku Soběslav – Veselí nad
Lužnicí, se kterou budou spojeny dočasné negativní zásahy do životního prostředí ve městě, ale
v budoucnu podstatně vylepší napojení města
na tranzitní dopravní infrastrukturu.
Na podzim příštího roku končí mandát stávajícímu zastupitelstvu města a bude tedy více
příležitostí k bilancování uplynulých let a k návrhu činnosti města na roky příští.

gh

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2014 Vám přeji pevné
zdraví, pohodu v osobním i pracovním
životě a radost ze života.

gh

Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Plesová sezona v KD Soběslav 2014
· Pátek

10. ledna

Maturitní ples Gymnázium Soběslav

· Pátek

17. ledna

Maturitní ples Gymnázium Soběslav

· Pátek

24. ledna

Rybářský bál

· Sobota

25. ledna

Sportovní ples

· Pátek

14. února

Společenský ples

· Pátek

28. února

Staročeský bál

· Neděle

2. března

Karneval pro děti
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 22. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 3. prosince 2013
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 22/290/2013

Rada města projednala změnu č. 4 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2013 zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 22/291/2013

Rada města v návaznosti na své usnesení č.
15/195/2011 souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu
města na rok 2013 ve výši 31.437 Kč Základní škole E. Beneše Soběslav a 26.280,50 Kč
Základní škole Komenského Soběslav v souvislosti s nákupem interaktivních učebních
pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň.

 Usnesení č. 22/292/2013

Rada města rozšiřuje program 16. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční v úterý 17. 12. 2013 od 17.00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, o bod:
Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Soběslavi

 Usnesení č. 22/293/2013

Rada města ukládá vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ Ing.
arch. Dagmar Buzu zajistit aktualizaci územních studií rozvoje podnikatelských ploch
„u D3“ a „pod Klenovicemi“.

 Usnesení č. 22/294/2013

Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace
komunálního odpadu pro podnikatelské a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2014 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 2013 a jsou
uvedeny včetně DPH.

 Usnesení č. 22/295/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků u sídliště Svákov
v Soběslavi od fyzických osob v souvislosti
s majetkoprávním vypořádáním pozemků
pod komunikací vedoucí k bývalé kotelně na
sídlišti Svákov.

 Usnesení č. 22/296/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku parc. č.
2
4057/8 o výměře 84 m v k. ú. Soběslav od
ČR – Státního pozemkového úřadu Praha do
vlastnictví města.

 Usnesení č. 22/297/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemku parc. č. 3626/8
2
v k. ú. Soběslav o výměře 65 m , který je ve
vlastnictví Rašelina, a. s., Soběslav, za poze2
mek parc. č. 3664/53 o výměře 207 m a po2
zemek parc. č. 3846/4 o výměře 647 m , oba
v k. ú. Soběslav, které jsou v majetku města,
z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi a zastavěnými plochami v průmyslové zóně Na Pískách
v Soběslavi. Rozdíl ve výměře pozemků doplatí Rašelina, a. s., městu.

 Usnesení č. 22/298/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
připojení k distribuční soustavě mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na zřízení nového odběrného místa
v ulici Petra Voka čp. 159/I v Soběslavi (garáže u Polikliniky) za cenu 4.000 Kč.

 Usnesení č. 22/299/2013

Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity
Automotoklubu Soběslav za výběr v ATC
Karvánky v roce 2013 ve výši 17.000 Kč za
podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení dětského dopravního hřiště v areálu AMK Soběslav u
letiště.

 Usnesení č. 22/300/2013

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. Jaroslavu Koldanovi, 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 a tajemníkovi MěÚ Soběslav
ing. Radku Bryllovi ve výši dle zápisu
z jednání.

 Usnesení č. 22/301/2013

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy č.
12136144 mezi městem Soběslav a Státním
fondem životního prostředí ČR, Praha, o poskytnutí podpory od Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na realizaci akce „Kompostárna Soběslav – malé zařízení k využití bioodpadů“ ve výši 68.478 Kč.

 Usnesení č. 22/302/2013

Rada města na návrh ředitelky Senior-domu
Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí s vyřazením stolního počítače - PIII ev. č. 10 –
2004 v hodnotě 40.443 Kč z majetku organizace a s jeho následnou likvidací.

 Usnesení č. 22/303/2013

Rada města v souladu s platným zněním zřizovací listiny Senior-domu Soběslav souhlasí s přijetím materiálního daru ve výši 3.430
Kč bez DPH od firmy 2PServis, s. r. o., Sušice, dle seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou organizace. Dar bude
využit pro potřeby klientů Senior-domu.
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 Usnesení č. 22/304/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Soběslav a Jihočeským krajem České Budějovice, kterou Jihočeský kraj poskytne městu
Soběslav finanční částku ve výši 2.120 Kč na
úhradu výdajů spojených s činností Jednotek
sboru dobrovolných hasičů Soběslav.

Předání elektromobilu BMW i3
V návaznosti na článek uveřejněný v listopadovém čísle Hlásky týkající se předání elektromobilu BMW i3, který budeme mít zapůjčen na
tři roky v souvislosti s výhrou našeho projektu
„Záchrana gotického hradu Soběslav“ v soutěži
o nejsympatičtější projekt E.ON Energy Globe
Award 2013, jsme obdrželi informaci od zástupce firmy BMW v ČR, že uvedený automobil
bude z důvodu posunutí výrobního termínu předán pravděpodobně až koncem ledna příštího
roku. Mezitím dojde k instalaci nabíjecí stanice
tak, abychom elektromobil mohli hned po jeho
obdržení provozovat. Po sdělení přesného
termínu jeho předání připravíme představení
automobilu občanům našeho města.
Ing. Jindřich Bláha

Separace textilu
na území města
Od konce listopadu 2013 mají občané města
možnost odložit použitý textil a obuv do 3 kontejnerů instalovaných firmou Kapex, České Budějovice. Kontejnery jsou umístěny na sídlišti
Na Svépomoci, na sídlišti Svákov u supermarketu Penny a v ulici Tyršova.
Kontejnery jsme instalovali s pocitem, že
uděláme něco pro dobrou věc. Odložený textil a
obuv jsou totiž použity pro charitativní účely.
Chtěl bych proto poděkovat všem občanům,
kteří oblečení, různý další textil a obuv, které již
nepotřebují, nevyhodí do popelových nádob,
ale odloží je do těchto kontejnerů.
Chtěl bych však také „poděkovat“ těm, kteří
do kontejnerů na textil na sídlišti Na Svépomoci
vyhodili nemalé množství psích exkrementů a
tím způsobili, že jeho veškerý obsah skončil na
skládce. Chtěl bych tímto tyto spoluobčany
upozornit, že necelých 30 m od kontejnerů na
textil je odpadkový koš, kam můžou psí exkrementy vyhodit, aniž by znehodnotili snahu druhých.
Ing. Radek Bryll

Úřední den notáře

MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 8. 1. a 22. 1. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375

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
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Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že od 1. 12. 2013 do 7. 2. 2014 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2011. Formulář žádosti si můžete vyzvednout na MěÚ, odboru organizačním a správy majetku, nám. Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, I. patro, č. dv. 216. Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na stránkách
www.musobeslav.cz.
poř. č. účel půjčky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

max. lhůta splatnosti

úrok

horní hranice půjčky

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

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

Výměnek
… a výměnkáři si vyhrazují doživotní výhradní užívání kuchyně, pokoje, komory a spíže,
spoluužívání chodby, s právem spoluužívati
půdy na sušení prádla a sklepa k uskladnění
brambor a uschování ovoce. Dále jim bude příslušeti jeden dřevník na uhlí a dříví. Výměnkáři
budou oprávněni držeti si prase, jakož i slepice,
za kterýmžto účelem jim hospodáři vyhradí jeden chlívek a kurník. Na výměnkových dávkách
obdrží výměnkáři ročně 3q pšenice a 1q žita vesměs předního zrna zdravého, 4q brambor a
4 kopy vajec, kteréžto dávky budou splatny na
požádání. Denně pak výměnkáři obdrží 1,5 l
kravského mléka. Hospodáři budou povinni udržovati výměnkářské místnosti v uživatelném a
obyvatelném stavu, zejm. budou povinni v případě nemoci a neschopnosti výměnkářů k práci
tyto místnosti jim jednou týdně vydrhnouti a
jednou ročně vybíliti. Hospodáři budou povinni
poskytnouti výměnkářům v případě nemoci a
stáří řádné ošetření a budou zejména povinni
vyprati, vyžehliti a vyspraviti jejich tělesné a
ložní prádlo, přivolati jim na jejich náklad lékaře a kněze. Hospodáři dávají výslovný souhlas
k tomu, aby výměnek na postoupených nemovitostech byl zavtělen jako reálné břemeno…
Dáno v Soběslavi dne 2. 2. 1943.
Takto bývalý hospodář, který již nezvládal
práci na statku, předal hospodářství synovi, převedl na něj nemovitosti, které tvořily statek, a
odešel na „vejminek“. Nový hospodář rodičům
do konce jejich života poskytoval zdarma na
statku bydlení a zaopatření.
Nový občanský zákoník se k výměnku navrací a upravuje jej jako právo vlastníka nemovité věci, které si vymiňuje v souvislosti s jejím

převodem, na požitky a úkony sloužící
k zaopatření na dobu života. I když to při zřízení
výměnku nebude ujednáno, přispěje zavázaná
osoba pomocnými úkony výměnkáři, který to
nezbytně potřebuje v nemoci nebo při úrazu, ledaže pro výměnkáře zprostředkuje umístění ve
zdravotnickém či obdobném zařízení. Při zkáze
stavby, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí,
opatří zavázaná osoba výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení. Změní-li se poměry, může soud na žádost zavázané osoby
nahradit naturální plnění peněžitým důchodem,
nelze-li po zavázané osobě spravedlivě požadovat, aby poskytovala naturální plnění. Bude-li výměnek zřízen jako reálné břemeno, je zapotřebí,
aby byl zapsán do katastru nemovitostí.
Nezapomínejte na své zaopatření ve stáří,
nevíte, jaká bude výše důchodu od státu.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát působící na MěÚ Soběslav
Dne 5. 1. uplyne rok,
co nás všechny náhle
opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan
František Zabranský.
Kdo Tě měl rád, jen v dobrém vzpomene,
kdo Tě miloval, nikdy nezapomene.
Krásná léta s Tebou prožitá
nás budou provázet do konce života.
Stále vzpomíná manželka Blažena, dcery
s rodinami, vnoučata, pravnoučata
a ostatní příbuzní a známí
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Dora Procházková
Viktor Rudolf
Oskar Keňo
Matyáš Mašek
Vanesa Novotná
František Fau
Filip Kraus
Tadeáš Macháček
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Marie Snášelová
Růžena Červenková
Jaroslava Kubíčková
Marie Marečková
Ladislav Rosa
Marie Šedivá
Hana Ošmerová
Břetislav Lukeš
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 28. 1. 2014 tomu
bude 6 smutných let,
co nás navždy opustila
naše milovaná dcera,
paní Michaela Sudová.
Nikdy nezapomenou a
stále vzpomínají rodiče,
manžel s dětmi
a sourozenci.

Odešel…Jediný na světě,
jež nikdy nezradil.
Na něj nám zůstává ta
nejhezčí vzpomínka.
Dne 12. 1. 2014 uplyne
10 let, co nás navždy
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Pajer z Myslkovic. S láskou a úctou vzpomíná dcera
Dana s rodinou.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že
nás dne 6. 12. 2013 navždy opustila paní
Jiřina Procházková, bývalá učitelka ZDŠ
Komenského ul.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku.
Dcery Dana a Jiřina s rodinami
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TELEFONNÍ SEZNAM MĚSTSKÉHO ÚŘADU V SOBĚSLAVI
Budova čp. 59/I - náměstí Republiky

Malenická I., BBS.

personalista

381 508 127

Přízemí

Komárková L.

účetní

381 508 129

Ing. Součková K.

účetní

381 508 128

Picková A.

fakturantka, VHP

381 508 133

Jelínková A.

vymáhání pohledávek

381 508 125

Odbor organizační a správy majetku
Kujalová M.

podatelna, telefonní ústředna

381 508 111

Finanční odbor
Geierová D.

pokladna

381 508 102

Odbor dopravy a vnitřních věcí

Budova čp. 55/I - náměstí Republiky
Přízemí

Ing. Kosová J.

vedoucí odboru

381 508 119

Městská policie

Červenková J.

evidence motorových vozidel

381 508 183

Drs M.

vrchní strážník

381 508 150

Přibylová J.

evidence motorových vozidel

381 508 185

Metelcová D.

administrativní pracovnice

381 508 150

Kleeová A.

bodový systém

381 508 184

Petrů J.

administrativní pracovnice

381 508 150

Pavlíková H.

řidičské průkazy

381 508 186

I. patro

Mengler R.

dovozy a přestavby vozidel

381 508 181

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Terberová I.

cest. doklady, občanské průkazy

381 508 117

Bc. Petrů R.

občanské průkazy

381 508 118

I. patro
Odbor organizační a správy majetku

Ing. Hořická D.

vedoucí odboru

381 508 140

Rosová M.

stavební řízení

381 508 142

Příplata M.

stavební řízení

381 508 146

Růžičková M.

stavební řízení

381 508 143

Hanzalová V.

vedoucí odboru

381 508 113

Kubešová M.

stavební řízení

381 508 144

Chalupská P.

majetkové převody, CzechPOINT

381 508 114

Kubeš J.

spec. silniční úřad

381 508 156

Kocourková J.

měsíčník Hláska, inf. středisko

381 508 116

Weber J.

stavební řízení, stavby města

381 508 155

Brunerová P.

evidence obyvatel, ověřování

381 508 101

Oddělení územního plánování a památkové péče

Křiklánová K., DiS.

matrika, CzechPOINT, ověřování

381 508 112

Ing. arch. Buzu D.

vedoucí oddělení, územní plán.

381 508 154

Ing. Lustová M.

školství

381 508 120

Ing. Hajná J.

územní plánování

381 508 141

Klečatská I.

školství

381 508 132

Ing. Ctiborová M.

památková péče, POV

381 508 153

Kroupová Š.

investice města

381 508 115

II. patro

Právní oddělení

Odbor životního prostředí

Bc. Zaviačič J.

přestupkové řízení

381 508 110

Ing. Staňková M.

vedoucí odboru

381 508 160

Bc. Nečasová L.

administrativní pracovnice

381 508 106

Ing. Hniličková I.

ZPF, vodní hospodářství

381 508 148

JUDr. Durdiak L'.

přestupkové řízení

381 508 191

Ing. Židová M.

vodní hospodářství

381 508 149

Pravdíková J.

administrativní pracovnice

381 508 192

Ing. Mošnička J.

odpady

381 508 158

Kačur R.

lesní hospodářství

381 508 159

Rozum J.

ochr. přírody a krajiny

381 508 159

Ing. Hlasová L.

admin. pracovnice, ovzduší

381 508 161

Kancelář tajemníka
Ing. Ctibor B.

vedoucí odboru, krizové řízení

381 508 108

II. patro
Ing. Bláha J.

starosta města

381 508 123

Kancelář tajemníka

Mgr. Drachovský Vl.

místostarosta města

381 508 124

Ing. Kocourek J.

správce sítě

381 508 145

Ing. Bryll R.

tajemník úřadu

381 508 121

Turek M.

správce sítě

381 508 145

Šťastná I.

sekretariát

381 508 122

III. patro

Háková J.

vedoucí odboru

381 508 134

Brožová J.

náhradní rodinná péče

381 508 135

Šetková D.

sociálně právní ochrana dětí

381 508 136

Matějková M.

kolizní pracovnice

381 508 137

Komorousová I.

sociálně právní ochrana dětí

381 508 138

Sociálně zdravotní odbor

Zkušební komisař
Hanzlík J.

381 508 187

Kontrolní odd. - interní audit
Ing. Hejná M.

381 508 131

Finanční odbor
Koloušková M.

vedoucí odboru

381 508 126

leden 2014

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

5

Vánoční setkání
Soběslavské náměstí se stalo v pondělí
2. prosince odpoledne svědkem dalšího „Vánočního setkání“ s Rádiem Blaník. Moderátor
Vláďa Slezák hned v úvodu pouštěl z reproduktorů oblíbené písničky a náměstí se brzy začalo
plnit nedočkavými návštěvníky. Svým pěveckým vystoupením na pódiu zaujali žáci hudebního kroužku Základní školy Komenského pod
vedením paní učitelky Smíškové, na flétničky
zahráli žáci ZŠ E. Beneše pod vedením paní učitelky Vančatové. Obě vystoupení, stejně jako
úžasné sólo Anety Zemanové, sklidila zasloužené ovace početného publika. Pracovnice DDM
připravily dětem papírové ozdoby, které postupně přibývaly na vánoční strom. Další děti u
stánku Domečku malovaly do soutěže vánoční
stromečky. Něco ze své činnosti předvedla Střední škola řemeslná. Učni oboru Umělecký kovář
ukázali divákům lití olova. Dívky oboru Květinářské a aranžérské práce zase vyráběly adventní
věnce a vánoční květinovou výzdobu. Stánek
Rádia Blaník s jeho dárky pravidelně program
doplňuje. Letošní novinkou byl kalendář Česká
hudební kronika Karla Vágnera s CD. Navíc jste
zakoupením dárku přispěli na pomoc dětem, které to nemají v životě vůbec jednoduché. Výtěžek z
prodeje bude totiž věnován Komunitnímu centru
Motýlek, které pomáhá dětem s handicapem.

Přesto, že počasí nebylo na prosinec tolik
mrazivé, něco pro zahřátí ze stánku Čajovna –
kavárna Rolničky jistě přišlo zájemcům vhod.
Program vyvrcholil perfektním vystoupením
Standy Hložka, jenž byl letošním hlavním hostem. Jeho „Majdalenka, Apolenka s Veronikou…“ má i po 30 letech své skalní příznivce.
V závěru více jak hodinového vystoupení pozval zpěvák k sobě na pódium i malé děti, které
zazpívaly či zarecitovaly.
Jakmile se začalo šeřit, popřál z pódia všem
přítomným hezký advent a vánoční svátky také
starosta města Ing. Jindřich Bláha. Z množství
malovaných stromečků či dárečků dětí vylosoval obrázek pětileté Julinky Zděnovcové a na
závěr společně vánoční strom rozsvítili.
-jk-

Ohlédnutí za Kreativem Soběslav Zima 2013
Výroba andílků ze dřeva a papíru, výroba náhrdelníku z korálků, foukání vánočních ozdob,
fimo tvoření. To vše a mnohem více lákalo návštěvníky jeden listopadový víkend na čtvrtou
prodejní výstavu Kreativ Soběslav. Dva plné
dny zajímavého tvoření a nápadů se zimní a
vánoční tematikou.
Na Kreativu Soběslav vystavovalo 46 firem
a drobných prodejců. Z toho 6 vystavovatelů –
módní návrháři se účastnilo pouze v sobotu.
Workshopy probíhaly během dne u 24 stánků.
Byla pokořena dvoutisícová návštěvnost této
výstavy (počítáno včetně dětí, seniorů a škol,
kteří měli vstup zdarma) a necelých 170
návštěvníků se na Kreativ vrátilo vícekrát.
Během Kreativu nechyběl ani kulturní doprovodný program. V pátek byla představena
socha orientální tanečnice, kterou vytvořili studenti z Gymnázia Soběslav a odpoledne zatančily mažoretky a roztleskávačky z DDM
Soběslav. V sobotu nejdříve návštěvníci zhlédli
vystoupení orientálních tanečnic a poté módní
přehlídku, kde své autorské návrhy představili
drobní návrháři. Všem zúčastněným děkujeme.
Dámy měly možnost nechat se zkrášlit od
profesionálních vizážistek nebo se nechat učesat od kadeřnic. Pro děti bylo připraveno mimo
dílniček i malování na obličej. O výborné slad-

ké koláčky a zákusky se postarala Čajovna
Rolnička.
Poděkování za podporu Kreativu patří zejména městu Soběslav, které se opět na této akci
finančně podílelo. Starostovi Ing. Jindřichu
Bláhovi a Jiřině Kocourkové děkujeme za pomoc s propagací výstavy a zaměstnancům KD
Soběslav děkujeme za jejich ochotu při realizaci
akce.
A co nás čeká v roce 2014…? Jarní Kreativ
proběhne 11. – 12. dubna 2014 a ten vánoční
opět v listopadu. Již nyní se můžete těšit na novinky od vystavovatelů, na bohatý doprovodný
program včetně módní přehlídky.
Michaela O. R. a Martina Š.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – leden 2014
Pravidelné akce:
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .....................................18.00
JITRA, folklorní soubor (lichý týden) .............................................................18.00
BODY STYLING - cvičení ..............................................................................19.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“.........................................20.00
· Středa SENIOR KLUB.................................................................................................13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ........................................................15.30
· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Kloss (kontakt 602 143 866)..............................................18.00
THE FINGERS .................................................................................................20.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA................................................................................18.00
· Pátek
Pravidelné akce v roce 2014 začínají od pondělí 6. ledna!
Další program:
10. 1. MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM SOBĚSLAV, velký sál...........19.00
· Pátek
17. 1. MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM SOBĚSLAV, velký sál
· Pátek
· Sobota 18. 1. Zadáno SOB Vitoraz – Valné volební zasedání, malý sál
21. 1. O MEDVĚDU ONDŘEJOVI, pohádka pro ZŠ, velký sál ..........9.00, 10.30
· Úterý
· Čtvrtek 23. 1. ASTRÁL.................................................................................................17.00
· Pátek
24. 1. RYBÁŘSKÝ BÁL, velký sál .................................................................20.00
· Sobota 25. 1. SPORTOVNÍ PLES, hrají Jenny & COMPANY, velký sál .................20.00
· Neděle 26. 1. Loutkářský soubor Kašpárek, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA, loutková
pohádka, loutkový sál, vstupné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč .......................16.00
· Úterý

Předplatné KD Soběslav – JARO 2014
· Pondělí 10. února v 19.30 hod.

Divadlo Palace Theatre
3 VERZE ŽIVOTA
Tři varianty jednoho večírku a pokaždé je všechno jinak … Dva manželské páry prožijí během
jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváci
tak mohou nahlédnout do životních situací, které
jsou výsledkem těchto náhodných posunů. Je to
jako v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je všechno jinak.
Yasmina Reza je uznávaná evropská autorka,
která brilantně spojuje tragikomické prvky se
situačními zápletkami, které umožňují hercům
využít celou škálu psychologických proměn. Je
autorkou divadelních her např. Kumšt nebo Bůh
Masakru.
Hrají: David Prachař, Linda Rybová,
Igor Chmela, Jana Janěková ml.
· Čtvrtek 6. března v 19.30 hod.

Agentura Harlekýn
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni!
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína
Gruntorádová, přijde jako hospodyně z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do moderní
rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou, která
čmouhy umývá slivovicí, koberce čistí hovězí
žlučí a umí uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není něco v
pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana - marketingová ředitelka, Hugo
– bohémský umělec na volné noze. O veškerý
chod domácnosti se stará on, ona vydělává. Ale
nefunguje to.

S vražednou otevřeností a se slovy: „Děti moje,
řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš sexuální život nestojí za nic!“, začne Vilemína řešit manželské soužití, a to s bezednou zásobou léty
prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly naše babičky.
Manželské štěstí vychází z témat oblíbeného televizního seriálu a knihy od Ivy Hüttnerové
„Domácí štěstí“. Dozvíme se mimo jiné, jak si
manželé mají jeden druhého vážit, jak zafunguje „sporýš lékařský“ i celer v manželském loži a
další moudra k dosažení „štěstí manželského“.
Pro Ivu Hüttnerovou je to po letech nová zajímavá role, která v mnohém připomíná nezapomenutelného strýce Pepina v dramatizaci
Hrabalovových Postřižin v Rubínu.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová,
David Suchařípa
· Středa 9. dubna v 19.30 hod.

Divadlo Kalich
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!
Adieu, je reste!
Komedie o tom, jak šeredně se mýlíme v okamžicích, kdy si myslíme, že jsme neporazitelnými pány situace a svůj život svíráme pevně v
rukou. Odpověď na otázku, kdo je oběť a kdo
šťastný vítěz, se v tomto příběhu mění každou
chvíli... Sbohem, zůstávám, pohrává si Janžurová v jarní komedii. V Divadle Kalich vládne
kouzlu francouzského dvojsmyslu… Hra zdejší
tvůrce poučí, že i většinová zábava může účinkovat bez doslovných buranských vulgarismů –
dokonce líp. (Mirka Spáčilová)
Komediální hit současné Paříže z pera populární francouzské herečky, scénáristky a režisérky

leden 2014

TRAVESTI REVUE
TECHTLE MECHTLE
KD Soběslav
9. února 2014 - 19:00 hodin
Známé tváře Dolores a Alex uvádějí slečnu
Stacey.
Bývalí členové známé travesti skupiny se
po vzájemné dohodě rozhodli vydat na vlastní dráhu a přivážejí zcela nový projekt
v České republice – travesti revue Techtle
Mechtle! K mistru Alexovi a slečně Dolores
přišla i zbrusu nová posila a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší
imitátorkou Cher u nás.
Ve dvouhodinovém zábavném pořadu se
zcela novou koncepcí a provázaností najdete
velkou řadu komických scének, které znáte
z oblíbených zábavných pořadů 90. let a zároveň se jednotliví účinkující předvedou
coby hvězdy české i zahraniční hudební scény. Svůj první pořad v této v nové sestavě
nazvali zcela příznačně: ,,Změna je život“.
Dolores i Alex se jednohlasně shodují na
tom, že po pěti letech účinkování ve stejné
sestavě je to příjemná změna a věří, že svého
nového kolegu vybrali správnou rukou. Velký důraz kladli tentokrát i na výběr jednotlivých písniček, a především ohlasy fanoušků,
kteří si přáli více českých hitů! Těšit se můžete na Petra Kotvalda, Celine Dione, Jiřího
Korna, Helenu Vondráčkovou, společně se
podíváme i na známý pořad Volejte věštce,
pravou a nefalšovanou spartakiádu, známou
scénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu
Csákovou či pohádkovou šíleně smutnou
princeznu a Dádu Patrasovou.
Vstupné 230 Kč předprodej/250 Kč na místě

Poděkování
Vážení a milí diváci a hosté,
děkujeme vám za vaši přízeň v minulém
roce a v novém roce 2014 přejeme hodně
zdraví a pohody! Děkujeme všem firmám
za podporu KDMS v roce 2013 a těšíme se
na další spolupráci v roce 2014.
Pracovníci KDMS
TJ Spartak Soběslav zve všechny sportovce
a příznivce sportu na tradiční SPORTOVNÍ
PLES, který se koná v sobotu 25. 1. 2014
od 20.00 v Kulturním domě města Soběslavi. K tanci, tak jako v loňském roce, hraje
skupina Jenny & Company z Tachova. Součástí plesu bude vyhodnocení nejlepších
sportovců TJ Spartaku Soběslav za rok 2013.
Isabelly Mergaultové má v Divadle Kalich českou premiéru. Sbohem, zůstávám! doprovází
pověst hry, po níž „šílí celá Paříž“…
Změna programu vyhrazena!
Cena předplatného 780 Kč
V prodeji od ledna 2014!
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa:
E-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 774 884 745
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A nová plesová sezona
může začít…
Věneček Kurzů tance a společenské výchovy se konal v sobotu 7. prosince 2013 v Kulturním domě města Soběslavi. Největší podíl na
vysoké úrovni kurzů a velkém zájmu o ně mají
taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Ke skvělé atmosféře celého večera přispěla
i kapela RM Band.
Český rybářský svaz, místní organizace
Soběslav, zve své členy a občany města na
RYBÁŘSKÝ PLES, který se bude konat
v pátek 24. ledna 2014 v Kulturním domě
města Soběslavi. K poslechu a tanci hraje
Second service band, Třeboň.
Připravena tombola a tradiční pohoštění z rybích výrobků. Prodej lístků v kulturním domě,
tel. 381 524 261. Výbor ČRS MO Soběslav

Společenský ples Rašeliny a.s. a města Soběslav
Srdečně vás zveme 14. 2. na tradiční Společenský ples Rašeliny a.s. a města Soběslav.
I v tomto roce se můžete těšit na bohatý program a večer plný příjemných zážitků i chutí.
Celým večerem vás bude provázet taneční orchestr Variant a část večera i oblíbená Cimbálovka z Milovic.
Předtančení taneční skupiny Fioretto z Českého Krumlova vás naladí renesančně a host plesu Pangea – The Beatles Revival Band vás roztančí.
Nezapomněli jsme ani na ochutnávku moravských vín a občerstvení.

7

8

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

leden 2014

Zprávy z knihovny
Městská knihovna v Soběslavi
přeje všem svým čtenářům a příznivcům
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce.
Moje chvilka slávy
Ve čtvrtek 23. ledna v 17 hodin bude naším
hostem opět pan Jaroslav Pražma.
Představí čtenářům svou již pátou knihu
„Konec výroby šicích strojů Lada v Soběslavi“.
Své povídání doplní i promítáním fotografií.
Součástí besedy bude autogramiáda a prodej
knihy. Jste srdečně zváni!

Sobotní provoz
Knihovna se v novém roce otevře pro čtenáře a návštěvníky v úterý 7. ledna 2014. Sobotní provoz bude zajištěn v sobotu 11. ledna od
9 do 12 hodin.

Konzultace pro zdraví
Také v lednu si u nás můžete prohlédnout výstavu foto-komiksu „Putování Izraelců pouští“.
Na vernisáži se představili jeho autoři, s hudebním doprovodem vystoupili žáci ZUŠ Soběslav.

V listopadu navštívil knihovnu Mgr. Karel Daňhel, ředitel Divadla Oskara Nedbala Tábor. Přečetl zde několik svých fejetonů a s chutí si zahrál se
souborem ZUŠ Soběslav. Velice děkujeme za příjemné setkání.

A tak se sluší poděkovat…
V neděli 24. listopadu jsme prožili moc prima den. Jak to tak bývá, začalo to nenápadně a
dost dávno před tímto datem. Nejprve se zrodil
nápad a přání zahrát si v novém soběslavském
kině. Pak náš nápad „narazil“ na pochopení a
vstřícnost lidí, kteří ho mohli a pomohli zajistit posádku KDMS v čele s Petrem Valešem a Jarkou Palasovou.
Další důležitou okolností bylo, že pozvání na
spoluúčinkování přijala skupina Jen tak tak
z Jindřichova Hradce. Jejich písničky jsme si
vychutnali v pohodlných křeslech a čas plynul
spolu s netradičním spojením nástrojů a příjemných hlasů. Prostě zážitek. Zážitek i proto, že
zvukař Jindra Kocourek byl Pan zvukař. Zvládl
totiž i hrozící Pohromu. Fantazie, holky. Těšíme
se na další vaše hudební řádění a hluboká poklona patří vaší krotitelce. Všechno by ale bylo
k ničemu, kdyby nepřišlo obecenstvo. A to přišlo. Bylo plno, kruh se uzavřel a prožili jsme
spolu prima večer. A protože The Fingers je
slušně vychovaná kapela, sluší se hezky poděkovat. Děkujeme.
K. Metelec

Poslední listopadovou sobotu patřila knihovna dětem – proběhl Den pro dětskou knihu.
Děkujeme všem, kteří se na jeho přípravě podíleli,
soběslavské pekárně PETA Bohemia děkujeme za již
tradiční dodání chutných a voňavých vánoček a návštěvníkům za příjemnou atmosféru.

Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová bude
mít konzultace v úterý 7. a 21. ledna 2014 (tel.
732 867 571).
Alena Fremrová

Tříkrálová sbírka v Soběslavi - 11. ledna 2014
Doba vánoční je také mimo jiné
spojena s postavami Tří Králů.
Podle Nového zákona to byli mudrcové, kteří přišli z východu poklonit se v Betlémě narozenému
dítěti. Následovali hvězdu, která
jim pomohla rozpoznat v malém
dítěti Krále. Přinášejí mu královské dary - zlato, kadidlo a myrhu.
Mudrci - králové, se tak stávají
symbolem hledání, tázání, pokory
a schopnosti rozdělit se.
Tak jako loni i letos k nám zavítají malí koledníci Tříkrálové sbírky, aby nám umožnili přijmout
něco z královské důstojnosti starých mudrců klanících se Kristu. Jednoduchou, ale přesto konkrétní formou přispět na dobrou věc. Výtěžek Tříkrálové sbírky, která se uskuteční 11. ledna
2014, bude i letošní rok věnován ze dvou třetin rané péči “I MY” v Soběslavi a třetinou na
dobročinné účely Charity ČR.
Díky za přijetí koledníků a za vaši štědrost.
P. Jan Hamberger, administrátor Římskokatolické farnosti
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Duhové okénko
aneb předvánoční čas
v MŠ Duha
Začátek prosince bylo u nás ve vzduchu cítit
zvláštní napětí a očekávání, také naše děti se těšily a zároveň se obávaly Mikuláše a čertů.
K nám do školky zavítali v pátek 6. prosince,
byli to školáci ze Základní školy Dr. Edvarda
Beneše. Zahráli nám pohádku, děti jim zazpívaly a za odměnu dostaly nadílku. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat firmě Computel, zastoupené Karlem Raškou, za sponzorský dar,
z něhož jsme zakoupili nadílku pro děti.
Děti z hnědé třídy se vypravily zazpívat a potěšit babičky a dědečky ze Senior domu. Ze vzájemných vánočních dárků měli radost všichni.
Celý kolektiv MŠ Duha přeje hodně zdraví a
štěstí v roce 2014 všem rodičům i ostatním občanům města Soběslav.

Předškoláci uspořádali společné Vánoční cinkání pro rodiče a příbuzné v Kulturním domě Národ.
V průběhu devadesáti minutového pásma písní, básní, cvičení a tanečků se postupně vystřídaly děti
z hnědé, zelené i žluté třídy. Na závěr všechny děti společně zazpívaly vánoční píseň Nechme lásku
žít a vánoční koledu Stojí vrba košatá. Dojatí rodiče obdivovali dovednosti dětí a uvědomili si, jak
rychle jim jejich ratolesti vyrostly.

Hned po Mikuláši u nás zavládla slavnostní vánoční atmosféra. Krásně jsme si nazdobili třídy, napekli cukroví a pozvali rodiče a další příbuzné na vánoční cinkání. Děti předvedly, co se od září naučily zazpívaly, zarecitovaly a zatancovaly. Podarovaly rodiče vlastnoručně vyrobeným dárečkem, rozbalily si malé překvapení pod stromečkem a poté jsme si užili společné chvíle u slavnostní tabule.

Děkujeme Jiřímu Kubešovi, Dřevovýroba Vaněk, za krásný dar v podobě dřevěných soch Mikuláše, čerta a anděla.

MŠ Nerudova
Advent
Hýřivé barvy, kterými nás příroda udivovala, se pomalu vytrácely pod bělostným pápěřím
prvních sněhových vloček. Poznání, že dny jsou
stále kratší a země se zahaluje do temného roucha dlouhých nocí, dávalo tušit příchodu bělostného období - zimy. I když Martin na bílém koni
nepřijel a o prvním sněhu se nám mohlo jen
zdát, nám to v naší školičce vůbec nevadilo.
S dětmi jsme si ho přivítali sami. Písní – Už
Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám, vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán.
Posílá ho svatý Petr, ať zimu ohlásí včas, ze
skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas…
U nás v mateřské škole je podoba dnešního
adventu spjata především s tradicí mikulášské
nadílky, s rozsvěcováním vánočního stromečku, pečením perníčků a vánočních vystoupení
pro rodiče. Všechny děti se těšily na příchod
čerta a Mikuláše. Některé s obavami naslouchaly, kdy uslyší cinkání zvonečku a rachtání čertovského řetězu. Všichni se dočkali. I maminky
a tatínkové sledovali své ratolesti, které napjatě
pozorovali řádění čerta. Jak vše dopadlo? Do

pekla nikdo nemusel a vše zachránil hodný Mikuláš a anděl. Čertům děti zazpívaly, zatančily a
nechyběly ani básně se zimní tematikou. Za odměnu dostaly od Mikuláše sladkou nadílku a
musely slíbit, že budou hodné. Vždyť Mikuláš
s čertem přijde za rok znovu.

Vánoční vystoupení v Senior-domu
V úterý 10. 12. 2013 předvedly předškolní
děti z hudebního kroužku vánoční pásmo pro

babičky a dědečky v Senior-domu v Soběslavi.
Dělat radost všem, hlavně v čase adventu, se
stalo v naší mateřské škole již tradicí. Pásmo veselých písniček, básniček a tanečků nadchlo
snad všechny diváky. Děti s odvahou vystoupily
před velké publikum a bylo se opravdu na co dívat. Čertovskou „dupanou“ a rokenrol malí čertíci zatančili s velkým nadšením. Nechyběly ani
vánoční koledy, které si s námi babičky zazpípokračování na str. 10
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MŠ Nerudova
dokončení ze str. 9
valy. Odměnou pro naše malé zpěváčky byl samozřejmě velký potlesk publika. Děti vyrobily
pro babičky a dědečky vánoční přání, keramické rybičky a zvonečky. Vše jsme předali po vystoupení. Děkujeme všem babičkám, které pro
naše nejmenší ušily krtečky a kočičky. Moc se
dětem líbili. Za upečené dobroty patří také
velký dík paním kuchařkám.
Vedení MŠ Nerudova děkuje paní Ladě
Haplové a Pavle Marešové, které se o naše nejmenší vždy vzorně postarají.

Vánoční besídka
Čas adventu, čas tichého rozjímání a vánočního kouzla nastal. Divíte se asi, kde jsem tato
slova v dnešní uspěchané době našla, kdy jsem
měla čas a náladu se dojmout. Bylo to na vánoční besídce mého vnoučka Matěje a jeho kamarádů ze Sluníčkové a Měsíčkové třídy,
Mateřské školy – Nerudova, která se konala
v kulturním domě Národ. Při pohledu na všechny ty naše „andílky“ převlečené za čerty a sněhuláčky, kteří tančili, zpívali známé i méně
známé koledy a vánoční písničky, se mi samozřejmě mlžily oči dojetím. Byla jsem na ně náležitě pyšná. Vím, že za tou „hodinkou“
trvajícího představení jsou hodiny mravenčí
práce, kdy se děti učí písničkám, tanečkům, učí
se pohybovat na jevišti, učí se, kdy přijít a kam
odejít, jak ztratit trému a překonat sám sebe. To,
co vypadá jednoduše, samozřejmě a jakoby lehoučce, musel někdo vymyslet, sestavit a nacvičit. Proto bych chtěla poděkovat paní
učitelce Haně Vackové, Janě Pourové a Ivaně
Fialové za krásný zážitek. Do další práce vám
přeji hodně dobrých nápadů a jen samé hodné
děti.
Jaroslava Tichá

Projekt Sabinka, Soběslaváček a kostka eTwinninga
Také letos jsme se rozhodli, že budeme kontaktovat nějakou školku
v zahraničí, abychom mohli společně pracovat, hrát si a vše sdílet v prostředí eTwinning.
Dlouho jsme nemuseli hledat, vždyť partnerským městem Soběslavi je
východoslovenské město Sabinov.
Proč se mají kamarádit jen dospělí?

Tak jsme společně s MŠ Švermova (Sabinov) vymysleli stolní hru
„Sabinka, Soběslaváček a kostka eTwinninga“, jejíž pomocí se děti vzájemně seznámí, představí si svá města, zopakují počítání do deseti, geometrické tvary, barvy, písně, básně atd. Při všech aktivitách nás bude
provázet panenka Sabinka a Sabinovské panáček Soběslaváček.
Soběslaváček se klubal postupně a na jeho výrobě se podílely všechny
děti i učitelky z naší školky. Děti šily a oblékaly panáčka, učitelky pletly
čepici a svetr a paní uklízečka Liduška ušila kalhoty. Vyparáděný Soběslaváček mohl tedy spolu s hrací deskou vycestovat za kamarády na Slovensko. Tam se již chystá Sabinka a my vám ji představíme v dalších
číslech Hlásky.
Nové aktivity týkající se projektu můžete sledovat jednak na chodbě
naší mateřské školy, kde bude průběh hry postupně komentován a dále na
stránkách eTwinning http://new-twinspace-etwinning.net/web/p100595.
Chtěli bychom také poděkovat J. Kocourkové, která nám poskytla
dostatek informačního materiálu o Soběslavi na výrobu hrací
desky.
Budeme moc rádi, když nám
s novým projektem pomůžete i
vy. Třeba tím, že vznik a počátky Soběslavi zpracujete jako pověst určenou pro děti předškolního věku.
Vedení MŠ Nerudova
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ZŠ Komenského
Barevné království
Bylo jedno modré království, ve kterém bylo vše modré. Jednoho dne se král s královnou rozhodli, že chtějí
pro své království jinou barvu. I vyslali posly, aby přivedli zástupce jiných království, kteří by své barevné království představili. A pak by si
král s královnou vybrali barvu novou, která by se jim nejvíce líbila...Tak
začala pohádka v městské knihovně, do které se zapojili i žáci 2. A ZŠ Komenského.
Děti se rozdělily do pěti skupin. Každá skupinka představovala zástupce království jednotlivých barev. Ta pak musela předstoupit před krále a
královnu a představit svou barvu (barevnou hymnou, barevným
pokrmem, znakem a oblečením).
Toto pohádkové představení, do kterého byly zapojeny i děti, připravila vedoucí knihovny Mgr. Alena Fremrová ve spolupráci s děvčaty ze
Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře. Děti předvedly nejen
svůj um, ale i kreativitu. Zvítězili všichni, protože král s královnou si vybrali všechny barvy a nazvali se Barevným královstvím.
Žáci byli touto hrou nadšeni a my se těšíme na další spolupráci s knihovnou, která bude probíhat v podobném duchu.
Marcela Parisová

Medailové žně
z Mikulášské laťky

ZŠ E. Beneše
Školní kolo dějepisné olympiády
V úterý 26. listopadu se uskutečnilo školní
kolo dějepisné olympiády. Vítězkou školního
kola se stala Adéla Pokorná z 8.B, 2. místo obsadil Filip Zimandl z 9.B a o 3. místo se podělili
Tomáš Průša z 9.A a Tereza Nováková z 8.B.
Gratulujeme.
jj

Děti dětem aneb vánoční
krabice od bot
Třídy IV. B a IV. C ze ZŠ E. Beneše se připojily k podnětu paní Růžičkové ze sdružení
„I MY“ – naplnit vánoční krabici dárky pro
nemajetné děti.
Jedná se o dlouholetou tradici ve Spojených
státech a v Západní Evropě. Rádi bychom tímto
poděkovali všem dětem a rodičům za jejich čas
a za pěkné dárky a dárečky, které uložili do krabice od bot. Hezky ji vánočně zabalili, na štítek
zvenčí napsali věk a pohlaví obdarovaného. Přidali vánoční pozdrav a třeba i svou fotografii.
Takto připravený dárek přinesli do školy. Ně-

které krabice jsme plnili společně až ve třídě a
všechny připravené balíčky jsme předali panu
faráři Richardu Dračkovi.
Bylo důležité si uvědomit, že jinde na světě
jsou děti, které si také rády hrají, ale přitom jsou
mnohem chudší, a že my jim můžeme pomoci.
Ty druhé děti, které vánoční krabice dostanou,
přitom zakusí, že někde na světě jsou děti, které
na ně také myslí. A postupné rozbalování krabice a objevování, co všechno skrývá, pro ně
představuje velké dobrodružství.
Děkujeme, že jste pomohli.
eč, rš

Halloween 2013 na ZŠ E. Beneše
S přípravou na letošní školní oslavu Halloweenu jsme začali již počátkem října.
Na pravidelných pátečních schůzkách s paní
učitelkou Šárkou Zasadilovou jsme řešili různé
organizační záležitosti, pracovali na dokonalosti
úkolů, které si každá skupinka na onen strašidelný večer pro páťáky připravila.
Týden před akcí jsme vyzdobili školu a den
před zahájením i tělocvičnu.
pokračování na str. 12

Ve středu 4. prosince proběhla v táborském
gymnáziu tradiční soutěž ve skoku vysokém Mikulášská laťka. Ve velké konkurenci se jí
zúčastnilo celkem 14 žáků naší školy a vedli si
opravdu skvěle. V kategorii mladších chlapců
se na páté místo prosadil skokem 130 cm Jan Šimek. Sedmé místo patřilo Anetě Zemanové ve
starších žákyních výkonem 135 cm. Velice se
dařilo starším žákům, kteří obsadili první dvě
místa. Martin Čechtický skončil druhý výkonem 155 cm a Jakub Mráz dokázal výkonem
160 cm na první pokus závody vyhrát. Obrovský úspěch pak dovršily mladší žákyně, které si
rozebraly všechny cenné kovy. Bronz brala výkonem 135 cm Eliška Novotná, stříbro výkonem 140 cm Hana Jeníčková a zlato rekordem
školy 145 cm obrovský talent Klára Málková.
Blahopřeji!!! Všem závodníkům děkuji za předvedené výkony a zvláště za zodpovědný přístup.
V. Máca
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E. BENEŠE
dokončení ze str. 11
Konečně nastal onen den, kdy jsme mohli
strašit po škole. Nemohli jsme se dočkat! Každý
si přinesl masku či kostým a věci na spaní. Ve
3 hodiny odpoledne, kdy byl sraz před tělocvičnou, jsme po škole roznesli svíčky a šli na svá
stanoviště, připravit úkoly pro děti. Také jsme
museli nanosit bochníky chleba z pekárny a
spoustu jídla z naší jídelny. Těsně před večerem
byli všichni nervózní. Když se začalo stmívat,
žáci 5. tříd si v tělocvičně zazpívali anglickou
písničku, seznámili se s pravidly večera a vrchní
čarodějnice je začaly po dvojicích či trojicích
pouštět na strašidelnou cestu plnou nástrah.
Tam plnili nejrůznější úkoly – pohybové, znalostní či jazykové v angličtině a byli strašeni
žáky 8. a 9. ročníků. Pokud úkoly děti splnily,
dostaly indicie, díky kterým na konci své pouti
odhalily heslo večera. Po náročném putování po
strašidelné škole všichni přišli zpět do tělocvičny a najedli se výborných chlebů, čokoládového
perníku, hroznového vína a zapili to čajem. Na
slavnostním ukončení večera jsme páťákům předali ručně malované medaile za statečnost a
vyhodnotili, jak se dvojicím podařilo odhalit
heslo večera, které letos znělo „mumie“. Na
všechny děti čekala ještě větší či menší sladká
odměna.

Každý byl spokojen, najeden a mohl se uložit ke spánku. Každý usnul s dobře naplněným
bříškem a hlavně se spoustou zážitků.
Velice povedený večer!
Veronika Čermáková
a Denisa Mináriková, IX.B

Pozvánka k ptačímu krmítku
Tak jako každý rok instalujeme na naší ovčí farmě pod Novým rybníkem krmítko pro ptáky. Letos jsme nově u krmítka postavili přírodní skrýš, ze které můžete návštěvníky krmítka pozorovat. Tváří
v tvář se setkáte s běžnými druhy opeřenců, nebo Vás při troše štěstí
uchvátí dlask, jikavec, strakapoud a další druhy pestrobarevných
krasavců. Krmítko můžete doplnit vhodným druhem potravy. Při
Vaší procházce můžete ještě navštívit domácí zvířata na farmě, která je pro občany města nově zpřístupněná.
Těšíme se na všechny milovníky přírody – Jiří Kubeš s rodinou.

Studenti soběslavského gymnázia za poznáním v Bavorsku
Ve dnech 13. až 15. listopadu jsme na pozvání Hanse Demmelhubera navštívili německou firmu
Baierl+Demmelhuber, která se zabývá výrobou a zařizováním interiérů. Vybavuje interiéry nemocnic, kanceláří, obchodů (například Hugo Boss)… Firma se nachází v německém městě Töging.
Hans Demmelhuber, zakladatel firmy, vlastní několik poboček v Evropě, například v Londýně,
Heinichenu, Prachaticích a ve Vídni.
Jídlo i ubytování jsme měli hrazené firmou pana Demmelhubera. Ve středu po obědě jsme vyjeli
ze Soběslavi a během šesti hodin nás již vyhlížel statek Gutshof Engfurt, který nám zajistil příjemné
ubytování. Po celé tři dny nás doprovázela a starala se Inge Capelle, zaměstnankyně firmy.
Ve čtvrtek jsme navštívili Altötting, město poblíž Engfurtu. Zde jsme viděli sochu černé madony
a prošli několika kostely. Navštívili jsme i „Jeruzalemské panorama“, vyobrazení ukřižování Ježíše
Krista. Po obědě v restauraci My Thai v Neuöttingu jsme jeli do firmy na prohlídku. Na prohlídce
všechny velmi zaujala pracovitost a plat zaměstnanců a také pevný řád firmy, který všichni dodržovali a díky němuž je firma velmi prosperující. Poté jsme přejeli do blízké seminární budovy, kde nás
čekala přednáška o firmě a kde se mimo to také vzdělávají současní i budoucí pracovníci firmy.
V pátek ráno jsme si zabalili věci a odjeli na hrad Burghausen, který je největším hradním objektem v Evropě. Paní učitelka Jindřiška Vrhelová nám po celou dobu překládala všechny informace a
díky tomu jsme také byli schopni porozumět rychlému německému jazyku.
Večer jsme odjížděli zpět do našich domovů s mnoha ekonomickými poznatky a zkušenostmi a
také novými slovíčky do naší německé slovní zásoby.
Andrea Čapounová, 4. B, Gymnázium Soběslav
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Vánoční výstava prací žáků střední školy
V pátek 13. 12. 2013 proběhla v jídelně v budově Střední školy řemeslné a Základní školy na Wilsonově ulici prodejní vánoční výstava prací
žáků.
I když počasí nenavozovalo příliš vánoční atmosféru, ve škole bylo
všechno jinak. Na jeden den se prostory školní jídelny zahalily do teplé
vánoční atmosféry a ve škole zavládla slavnostní nálada. Pro ty, kteří na
výstavu zavítali, byla připravena ukázka slavnostně prostřeného štědrovečerního stolu. Iluzi zasněžené vesnice připravili žáci cukrářského oboru
z perníku a vůní jehličí ze svých výrobků doplnili výstavu aranžéři. Zájemci si mohli prohlédnout či
zakoupit výrobky z různých
oborů vyučovaných na zdejší
škole. Mezi tradičně žádané
patří voňavé výrobky mladých
cukrářů a kuchařů – perníkové
svícny, chaloupky, stromečky
a další ozdoby, které si jen
z perníku dovedete představit,
ale i drobné dárečky od budoucích pečovatelek a masérů
nebo dřevěné obaly na květináče, různé poličky a stojany na
květiny od truhlářů. Velkému
zájmu návštěvníků se těší také
aranžérské výrobky, jež ve vánočním čase nemohou chybět:
tradiční i netradiční vánoční
výzdoba na stůl, na dveře, na

Ohlédnutí za Vánočním
trhem Rolničky
Již tradičně patřilo v polovině prosince soběslavské náměstí Vánočnímu trhu Rolničky.
V nabídce byla vánoční výzdoba, drobné dárky
a cukroví nejen z Rolničky, ale i z dalších neziskových organizací. O správnou atmosféru se
postaraly koledy, dobrou náladu návštěvníků
pojistily i pečené brambory, klobásy, svařák a
medovina.
Pro děti byla připravena Dětská tržnice, jízdy
na ponících a kolo štěstí.
Poděkování za pomoc při organizaci patří
zejména Blatskému muzeu v Soběslavi a Veselí
nad Lužnicí, Městskému úřadu Soběslav, Městské policii Soběslav, Kulturnímu domu města
Soběslavi, Správě města Soběslavi a Městu
Planá nad Lužnicí.
Diakonie Rolnička, foto Ivan Mrkvica

zavěšení do oken či do prostoru a řada dalších. Kouzlo řemeslných Vánoc
dotvářely výrobky uměleckých kovářů – kované svícny, moderně stylizovaný vánoční stromeček v podobě svícnu a drobné kovářské výrobky k zakoupení.
Návštěva dětí z místních škol, hojná účast soběslavských i přespolních
lidí, jejich zájem si výrobky prohlédnout a zakoupit, to vše je každý rok
odměnou pro ty, kteří se na přípravě a realizaci výstavy podílejí.
Za zájem o dění a výsledky práce naší školy všem zúčastněným děkujeme, přejeme šťastné a veselé Vánoce a nejen do následujícího roku 2014
hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody.
za SŠŘ a ZŠ Soběslav Helena Prejzová

Poděkování z Rolničky
Diakonie Rolnička v loňském roce oslavila
20 let svého působení v Soběslavi. Za tu dobu se
rozrostl počet klientů i nabízených služeb, otevřeli jsme pobočku v Táboře. Rolnička má nyní
speciální školy pro děti od 3 do 26 let včetně
osobní asistence, centra denních služeb pro děti,
mladistvé i dospělé, sociálně terapeutické dílny,
chráněné bydlení, čajovnu - kavárnu Rolnička,
chráněné dílny, dobrovolnické centrum a další
aktivity jako například denní dopravu dětí do
školy, rehabilitaci, logopedii, canisterapii nebo
kroužek pro zdravotně postižené sportovce
Boccia. Všechny služby jsou šité na míru
jednotlivým klientům, kteří kromě mentálního
postižení často trpí dalšími zdravotními
obtížemi.
To vše můžeme nabízet i díky vám všem,
kteří naši činnost podporujete. Velmi oceňujeme jak finanční tak věcné dary, služby nebo práci, kterou Rolničce věnujete. Vážíme se toho, že

při Rolničce stojí řada lidí dobrých srdcí a věříme, že s námi zůstanete i v roce 2014. Kdykoliv
budete mít zájem nás navštívit, domluvte si termín a rádi vás provedeme. Víme, že bez vás by
Rolnička nemohla být taková, jaká je!

Jak podpořit Rolničku v roce 2014?
· Přijďte do čajovny – kavárny Rolnička v Bez-

·
·

·

·

děkově ulici v Soběslavi a při posezení nad
kávou si vyberte výrobky Rolničky v přilehlém obchůdku. Anebo si nakupte na trzích,
které Rolnička před Velikonocemi a před Vánocemi na soběslavském náměstí pořádá.
Přispějte Rolničce do kasičky při veřejné
sbírce Rolničkové dny, kterou pořádáme každé jaro.
Zašlete na číslo 8 7777 zprávu ve formě DMS
ROLNICKA, bude vám odečteno 30 korun
z vašeho kreditu a Rolnička z nich dostane
28,50 Kč.
Pošlete finanční dar na účet číslo
4200192658/6800 a do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a kontakt. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru.
Chcete Rolničku podporovat dlouhodobě?
Staňte se členem Kruhu přátel Rolničky, který pro nás má neobyčejný význam. Podrobnější informace získáte na www.rolnicka
nebo telefonním čísle 733 127 041.

Všechny způsoby podpory jsou pro nás důležité, pomáháte tak v rozvoji a začlenění do společnosti více než 80 lidem s mentálním
postižením.
Děkujeme! Vaše Rolnička
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Petr Linhart
v Rolničce
V minulém roce jsme mohli
v Rolničce slyšet několik výrazných písničkářských osobností. Také v letošním roce se můžete těšit na další setkávání
s nevšedními hudebníky, jejichž hudbu ale bohužel ve většině rádií neuslyšíte. Využijte tedy
jedinečné příležitosti a přijďte si je poslechnout
živě do čajovny Rolnička.

První na řadě je už v lednu Petr Linhart, který sám svou hudbu označuje jako „landscape
folk“. Jeho hlavním tématem jsou Sudety - jejich skutečné i neskutečné příběhy a obrazy.
Petr Linhart je písničkář s křehkou, ale i zábavnou a moudrou poezií, obracející se k fiktivním i
reálným dávným kořenům a jejich otiskům
v naší duši. Prošel řadou kapel a seskupení. Hrál
ve slavné kapele Čp.8 Járy Ježka, založil kapelu
Majerovy brzdové tabulky, jejíž název sice zní
industriálně, ale charakter je velmi jemně rockový, baladický, intimní. Některé jeho písničky
jsou ale tak osobní, že je často hrává sám, jen za
pomoci nahalené elektrické kytary. Když začne
hrát, musíte si chvilku zvykat na jeho tichý a vemlouvavý hlas, na jeho havlovské er, na jeho
podivně schoulený postoj u mikrofonu nebo
způsob mluvy, když uvádí své balady. Po počátečním překvapení bývá publikum často jakoby
uhranuto fakírem Linhartem, a ten pak sází jednu jemnou píseň za druhou a vtahuje vás do
svého zvláštního světa. Je to svět vytvořený
z dávných vnitřních i vnějších ozvěn, ze snů,
z legend i skutečných příhod.
Chcete zažít písničkářský večer s naprosto
svébytnou, jemnou a zároveň velmi silnou atmosférou? Přijďte ve čtvrtek 23. ledna v 19 hodin
do Čajovny Rolnička na koncert Petra Linharta.
Martina Plátová

Výstavy v Rolničce

ČLOVĚK A ZVÍŘE
Zveme Vás na vernisáž výstavy výtvarných prací dětí
a dospělých vytvořených v
rámci výtvarné aktivizace
Centra denních služeb pro mladistvé Diakonie ČCE středisko Rolnička.
Výtvarné vedení: Marika Komma Janovská

KDY: 7. - 31. ledna 2014
Vernisáž výstavy:
čtvrtek 9. ledna 2014 od 10 hodin
KDE: Čajovna - kavárna Rolnička
Bezděkova 122, Soběslav

Zvonkový průvod
Soběslav se počtvrté připojila mezi města
České Budějovice, Dačice, Strakonice, Tábor,
Týn nad Vltavou, Třeboň, Vimperk a mnoho
dalších, která opakovaně pořádají Zvonkové
průvody.
Ten náš se konal v pátek 6. prosince 2013,
kdy jsme se všichni společně sešli v 16.00 h ve
zdejším domě dětí a mládeže. Většina přítomných si samozřejmě zvonky sama vyrobila,
nebo přinesla již z domova. Kdo zapomněl,
mohl si jej zakoupit až na místě. Všechny děti
dostaly také barevné svítící náramky, aby je
bylo v průvodu dobře vidět. Pro zahřátí připravily pracovnice Domečku teplý čaj s vánočními
perníčky. A bylo ho skutečně zapotřebí, jelikož
ten den foukal velice silný studený vítr. Poté se
průvod v čele s ponocným vydal přes Školní náměstí směrem k hradu. Za zvuku známých koled děti cinkáním zvonečků přivolaly anděly,
kterým pak předaly přání pro Ježíška. Cíl Zvonkového průvodu byl samozřejmě na náměstí,
kde u rozsvíceného stromečku zazněly další koledy a vánoční písně. Některé děti na pódiu také
vystoupily a zazpívaly nebo zarecitovaly. Závěrečné rozdání čokoládových dobrot a hromadné
vypuštění balonků s přáníčky Ježíškovi k nebi letošní Zvonkový průvod zakončilo.

Věříme, že se vám společné cinkání v adventním čase, i přes nepřízeň počasí, opět líbilo.
Setkání rodičů, dětí a blízkých, připomenutí vánočních tradic a pohody letos spojilo dvacet
měst v Jihočeském kraji, ale i za jeho hranicemi,
kam všude sahá Pohádkové království.
Veliký dík patří všem, kteří pomohli Zvonkový průvod zrealizovat. Děkujeme členům
Soběslavské chasy mladé za vstřícnost při organizování průvodu a všem dalším dobrovolníkům
za pomoc.
Za organizátory D. Macháčková
a J. Kocourková
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Zprávičky z RC Sobík
Na konci listopadu proběhla v Sobíku první
narozeninová oslava.
O program se postarala maminka sama, my
jsme rádi, že si pro pořádání oslavy vybrala právě
hernu RC Sobík a děkujeme. Dětem se narozeniny v herně líbily a odcházely spokojené.
V měsíci prosinci jsme se i my v RC Sobík připravovali na Vánoce a nedočkavě očekávali příchod Ježíška. Ve čtvrtek 19. 12. jsme se vánočně
naladili ve VÁNOČNÍ VOLNÉ HERNĚ, kde
jsme si společně nazdobili stromeček, zazpívali
koledy a vyrobili vánoční přání. Ani na naše děti
ze Sobíka Ježíšek nezapomněl a nadělil jim pod
stromeček několik dárečků. Hernou se nesla vůně
cukroví, kávy a dobrá nálada maminek a
především všech dětí.
Od ledna 2014 RC Sobík rozšiřuje svůj program o pondělní HLÍDACÍ KOUTEK. Rodiče tak
budou moci využít hlídání dětí, ať už si budou potřebovat něco vyřídit nebo budou chtít pomalu přivykat děti samostatnosti. Ve skupině 4–8 si děti
budou zvykat v kolektivu bez rodičů. S dětmi budeme zpívat, malovat, tancovat, hrát hry, vyrábět,
cvičit a další činnosti, které děti baví. SOBÍKŮV
HLÍDACÍ KOUTEK začíná v pondělí 13. 1. od
8.30-11.30. V případě zájmu volejte 728 318 857, rezervace předem nutná!
Závěrem zveme všechny zájemce v úterý 4. 2. na výlet do HOPSÁRIA. Hlásit se můžete na tel.
728 318 857.
Za RC Sobík Věra Podlahová a Ivana Hamajová
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
HLÍDACÍ KOUTEK SOBÍK
ÚTERÝ
9.30 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM
15.00 - 16.00
TANEČNÍ KROUŽEK (3-6 let, Štěpánka)
16.15 - 17.15
TANEČNÍ KROUŽEK (3-6 let, Štěpánka)
STŘEDA
9.00 - 9.45
CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI (1-2 roky, malá herna)
9.30 - 11.30
VOLNÁ HERNA
10.00 - 10.45
CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI s Jitkou (2-4 roky),
tělocvična TJ Spartak Soběslav
14.30 - 17.00
VOLNÁ HERNA
ČTVRTEK
9.30 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM
PÁTEK
8.30 - 9.00
CVIČENÍ PRO MIMINKA (8-13 měsíců)
9.30 - 11.30
VOLNÁ HERNA
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Krabice od bot – poděkování
Letos poprvé jsme se v Soběslavi připojili
k akci Krabice od bot. Akce je celostátně pořádaná Českobratrskou církví evangelickou a
v našem kostele
bylo také sběrné
místo. Bylo to
poprvé a bylo to
na poslední chvíli.
Akce pro tento
rok již skončila.
A tak se omlouváme všem, kteří se
již nestihli připojit
a chtěli. I tak se nám podařilo nashromáždit
téměř sto vánočních dárků.
Celá akce je soustředěna na děti. Dárky jsou
určeny dětem. A to ne dětem v dětských domovech. Ty jsou většinou po materiální stránce zabezpečeny velice dobře a na vánoční dárky
těmto dětem jsou pořádány velké mediálně propagované akce. Krabice od bot jsou určeny dětem, jejichž rodiče jsou v tak špatné životní a
finanční situaci, že s dětmi Vánoce ani neslaví.
Nemají jim totiž co dát pod stromeček. Jsou to
například rodiny v azylových domech. A mají
to být právě také děti, ty “bohaté”, tedy všechny
naše děti, které krabice plní podle svých
představ a posílají tak dárek někomu opravdu
potřebnému.
V Soběslavi jsme letos začali. A nebyli jsme
si jisti, zda tu vůbec nějaké ekonomicky slabé
rodiny jsou. Proto jsme se rozhodli poslat dárky
do našeho centra v Praze, odkud budou dále distribuovány do jiných měst. Příští rok hodláme
akci zopakovat a dáme včas vědět. Budeme také
vděčni za vaše reakce a nápady.
Ještě jednou tedy děkujeme všem obětavým
dárcům. A omlouvám se, ale nedá mi to, abych
zvlášť nezmínil dvě 4. třídy ZŠ E. Beneše, které
se k akci připojily a najednou se naše chodba na
faře naplnila dárky. Ale díky patří za jednu
každou krabici.
Více informací o celé akci naleznete na internetových stránkách www.krabiceodbot.cz.
Krásné Vánoce vám všem.
Za evangelický sbor v Soběslavi
Richard Dračka, farář

Informace z DDM
S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke sloučení
Domu dětí a mládeže v Soběslavi s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 36. Toto sloučení je součástí
schválené Koncepce dalšího rozvoje zájmového vzdělávání v Jihočeském kraji z roku 2006.
Veškerá činnost DDM v Soběslavi bude zachována jako detašované pracoviště Domu dětí
a mládeže v Táboře.
Mikulášská besídka v DDM se konala v sobotu 7. 12. 2013. K dobré pohodě zahrála kapela
„A proč ne“. S programem vystoupil zájmový
kroužek Mažoretek a Roztleskávaček, s nadílkou pro děti přišel Mikuláš s čerty. (viz foto)
Ve dnech 4. a 5. 1. 2014 pořádá oddíl stolního tenisu DDM turnaj pro děti.
Více naleznete v samostatném článku v rubrice sport.
J. Kohoutová
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Ať si říká, kdo chce, co
chce, ale stejně je na Vánocích nejkrásnější to
těšení. Téměř všichni láteříme a říkáme „kdyby
ty Vánoce nebyly…“, ale
i ten nejzarputilejší člověk zjihne, když vidí
šťastné a rozzářené oči
dětí, jak čekají na okamžik, kdy konečně budou moci nahlédnout pod stromeček a zjistit, jestli
je tam právě ten dárek, který si moc přáli. Právě to jsou ty okamžiky, kvůli
kterým před Vánocemi „blázníme“, uklízíme, sháníme, pečeme a vaříme.
Prostě i když si zanadáváme, přesto toto všechno děláme, i když si to nechceme přiznat – rádi. A právě – je tu advent, který nás od tohoto shonu
alespoň trochu zbrzdí, protože právě s adventem jsou spojené svátky tím,
že se zastavíme, jdeme si poslechnout koledy, projít krásně ozdobené náměstí a rozjímat a těšit se na TEN DEN D, kdy se potom všem shonu zastavíme a konečně si uděláme klidný a sváteční večer.

leden 2014

U nás v domově je to trošku
jiné, protože nepečeme, nevaříme, neuklízíme, ale jen se těšíme…A máme na co. Vždyť vše
začíná zdobením stromečků, výzdobou jídelny a přípravou dárků pro ty naše nejmilejší, kteří
k nám přijdou vystupovat. Vše
děláme s láskou a od srdce.
Vždyť se nám to vrátí tím, že
také vidíme šťastné a rozzářené oči dětí, které si odnášejí maličkost, kterou jim naše babičky od srdce vlastnoručně vyrobily. Přestože to nejsou
dárky za tisíce, mají mnohdy větší cenu a to cenu srdeční. Tento rok nám
advent otevřeli čerti s Mikulášem a anděly a hned den nato přišly děti ze
ZUŠ Soběslav, které nám předvedly, co se již naučily. Koncert byl pěkný
a dýchl na nás už sváteční atmosféru. Jako druzí přišly děti z MŠ Nerudova a hned po nich následoval vánoční koncert Novita. Nemůžeme říct, že
je něco hezčí nebo horší – vše je prostě sváteční a máme moc velkou radost z každého vystoupení, které se u nás koná. A kdo nás ještě potěší, o
tom v příštím čísle Hlásky.
Lada Haplová
Zástupce Poradenského centra pro sluchově postižené přijede do
DPS v Mrázkově ul. dne 14. ledna mezi 9.30 – 11 h a poskytne konzultaci ohledně kompenzačních pomůcek odstraňující bariéry pro osoby se sluchovou vadou.

á Ze schůze tělesně postižených
V předvánočním čase jsme se sešli na členské schůzi MO STP. I přes rozmary počasí se malý sál
kulturního domu zaplnil do posledního místečka. Přišli i pozvaní hosté Helena Klasnová, předsedkyně STP v Praze, Zdena Zeisová, předsedkyně OKO STP v Táboře a ing. Jindřich Bláha, starosta
města Soběslav. Zhodnotili jsme naši celoroční činnost, ať již šlo o zájezdy, divadlo, wellnes pobyty, Senior klub, návštěvy členů při příležitosti jejich významných výročí nebo dlouhodobě nemocných. Byl předložen plán práce na příští rok. Členové výboru přednesli zprávy. Paní Klasnová měla
velmi zajímavý příspěvek, týkající se změn v neziskových organizacích v návaznosti na nový Občanský zákoník, platný od 1. 1. 2014. Paní Zeisová popřála úspěchy v další práci. Starosta ing. Bláha pochválil naši činnost a seznámil nás s připravovanými změnami v našem městě. V diskusi pak
odpovídal na otázky našich členů. Po ukončení programu následovalo občerstvení a pomalu jsme se
rozcházeli do svých domovů.
E. Plocková

Srdečně děkuji za ochotu a péči o mého
manžela MUDr. Staňkové, zdravotní sestře
Čápové a R. Novákové, p. Megisové a ostatním zdravotním sestrám z Domácí zdravotní
péče Soběslav, též za podporu a ulehčení mé
péče o manžela.
Současně děkuji všem, kteří se přišli s manželem rozloučit, za projevenou soustrast a
květinové dary.
D. Lukešová, manželka

Děkuji tímto personálu Senior domu v Soběslavi za vzornou péči a ošetřování mojí
maminky paní Nutilové. Přeji do nového
roku hodně zdraví a sil při vykonávání jejich
obětavé práce.
Jaroslava Koubová

Chválíme
Děkuji tímto poctivému nálezci Karlu
Řetovskému z Chotěmic za vrácení peněženky s finanční hotovostí a dokladů. Ušetřil
mi tak hodně starostí. Ještě jednou vřelé
díky.
Bohuslav Vittman
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SMRČKŮV DŮM
MÁ NOVOU TVÁŘ

Stavební úpravy obou
našich soběslavských objektů probíhaly až do konce
roku 2013, tedy i v době
psaní těchto řádků. Souhrnnou zprávu o akcích proto najdete až v příštím vydání. Už od 29. 11. je
však Smrčkův dům bez lešení a dává tak na odiv svou novou tvář. Na základě restaurátorského průzkumu a po domluvě s orgány památkové péče
bylo navrženo barevné řešení, které dává lépe vyznít drobným architektonickým prvkům na čelní fasádě a oživuje i celkový pohled na objekt. Věříme proto, že novou podobu Smrčkova domu vezmou místní za svou a že
se objekt znovu stane nejen nejhodnotnější, ale také nejhezčí světskou
budovou na soběslavském náměstí.

Smrčkův dům začátkem prosince 2013 (foto V. Vlasák)

TOULKY SVĚTEM V SOBĚSLAVI A VESELÍ N. L.
Lednová přednáška jubilejního 15. ročníku cestopisného cyklu „Od
Tábora až na konec světa“ proběhne už opět v přednáškovém sále v přízemí Rožmberského domu, a to ve středu 15. 1. od 17:00 hodin:

Arménie a Náhorní Karabach – země hor a klášterů
Farář Římskokatolické farnosti Tábor Petr Plášil nás zavede do Arménie, země s krásnou kavkazkou přírodu i nesmírně bohatou a pohnutou
historií. Jejím dokladem jsou desítky starobylých klášterů, z nichž některé
pocházejí už ze 4. století. O nedaleký Náhorní Karabach v 90. letech
20. století bojovali Arméni s Ázerbajdžánci. Karabach už v roce 1991 vyhlásil samostatnost, dosud ji však žádný stát na světě neuznal.

n

Hned následující den (ve čtvrtek 16. 1. od 16:00 hodin) jste pak zváni
na cestopisnou přednášku do Weisova domu ve Veselí n. L. Novinářka,
publicistka, básnířka a prozaička Hana Hosnedlová z Českých Budějovic
si připravila povídání na téma

Putování po Svaté zemi – Izraeli a Jordánsku.
Akci pořádáme ve spolupráci s Infocentrem města Veselí nad Lužnicí.

n

ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ
Tak se jmenuje další přednáška 4. ročníku historicko-vlastivědného
cyklu „Staré i nové zvěsti“, která proběhne v přednáškovém sále v Rožmberském domě ve středu 22. 1. od 17:00 hodin. Jiří Šindelář z občanského sdružení Naše historie v ní naváže a o nové poznatky doplní
povídání archeoložky Mgr. Zuzany Thomové z Jihočeského muzea, které
tu na toto téma proběhlo v březnu 2011.
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A o čem bude konkrétně řeč? Celý příběh začíná již hluboko ve 13.
století. Tehdy se první doložený Rožmberk – Vok I. rozhodl založit cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě jakožto rodovou nekropoli. První doložená zmínka o klášteře je z roku 1259. Vlastní rožmberská hrobka byla
dokončena patrně někdy na počátku 14. století. Po dlouhých 300 let jsou
v těchto místech pohřbíváni rožmberští vladaři a jejich rodinní příslušníci.
Roku 1611 umírá poslední z rodu – Petr Vok a jak píše rožmberský kronikář, zaplnila jeho rakev poslední místo v hrobce. Protože už nebylo důvodu do hrobky dále vstupovat, byl vchod do ní zavalen velkým kamenem a
postupem času se zapomnělo, kde přesně byla a jak vypadala. To také
vedlo ke vzniku mnoha legend. Ta nejznámější pochází z pera Bohuslava
Balbína, který popisuje, že vladaři rodu nejsou pochováni v rakvích, ale
sedíc u kulatého stolu, jako u sněmu. K tomu se občas dodává, že stůl
(nebo alespoň židle) jsou z ryzího zlata apod.
Pokusy najít rožmberskou hrobku jsou zaznamenávány již v průběhu
19. století. Skutečný průnik do hrobky proběhl až v roce 1902. Tehdy lidé
do hrobky nahlédli, ale nevěřili, že je to ona bájná hrobka Rožmberků.
Nový průzkum byl proveden až v roce 2009. Badatelský tým tehdy pomocí průzkumné minisondy nahlédl do hrobky odkryté již roku 1902, ale
musel konstatovat, že do takto malého prostoru se 38 členů rodu (počet
doložený historickými zprávami) nevejde. Paradoxně tak tedy došel ke
stejnému závěru jako ten v roce 1902. Až v předvečer 400letého výročí
úmrtí Petra Voka z Rožmberka v roce 2011 se badatelé do hrobky vrátili a
pomyslná opona nejasností a záhad padla. Ukázalo se, že hrobka byla původně mnohem hlubší než se zdálo, ale v průběhu staletí byla „přepatrována“ a jsou v ní pochováni opravdu všichni příslušníci rodu. Dále se
podařilo průzkumnou sondou podrobně nasnímat cínový sarkofág pana
Petra Voka a musíme dnes konstatovat, že vedle sarkofágu císaře Rudolfa
II. je to nejkrásnější renesanční cínová rakev v České republice. Mimo
jiné se podařilo identifikovat také místo odpočinku manželky posledního
Rožmberka. A nakonec došlo i na zlato. Sice ne v takovém množství, jak
si představovali naši předci, ale zato v mnohem romantičtější podobě.
Když odpadla bočnice truhly, v níž je pohřbena Kateřina z Ludanic, vypadl z ní krásný, masivní, zlatý prsten a dokutálel se až na pravou stranu
rakve Petra Voka.
Přijďte poodhalit tajemství spojené s Rožmberky a díky cínaři Jáchymu Konvářovi také se Soběslaví!

Úspěšný vstup do nového roku všem příznivcům
Blatského muzea přejí a na viděnou
v přednáškových sálech se těší
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme pracovníkům Městského úřadu a Správy města v Soběslavi, kteří prosadili a řídili rekonstrukci chodníků v ulici 28. října.
Poděkování patří i zaměstnancům firem, kteří se podíleli na této
akci a ochotně vyhověli některým požadavkům občanů přilehlých nemovitostí. Rekonstrukce chodníku zajistila lepší a bezpečnější pohyb
vozíčkářům, školákům a starším občanům.
Do následujícího roku 2014 přejeme všem, kteří se na této úpravě
podíleli, hlavně zdraví, spokojenost a úspěšné rozhodování ku prospěchu občanů města.
Jménem uživatelů ul. 28. října manželé Říhovi

Konzultant zdravé výživy a alternativní medicíny
Miroslav Němec bude v Soběslavi, v ulici Nerudova - Pekárikovi
/naproti pekárně/ v sobotu 11. ledna 2014 od 9 hodin.
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V LEDNU 2014
Vážení diváci, v době, kdy se chystá tato pozvánka, je nový rok teprve za dveřmi, ale naše
filmová nabídka na leden musí být pro Vás včas nachystaná. Jistě už víte, že budou od Nového
roku zrušeny z důvodu častého nevyzvedávání vstupenek on-line rezervace. Můžete naopak
využít moderního způsobu přímého nákupu vstupenek přes internet a dál se nezdržovat stáním
před pokladnou v obavě, že rezervace může propadnout. Jinak ovšem budete dál moci v době
provozu kina rezervovat vstupenky telefonicky nebo osobně.
Co se týká programu, bývá obvykle začátek ledna chudší na novinky a i my si dovolíme
opakovat některé tituly, které Vás zaujaly a mnohým nedovolil hektický prosinec jejich zhlédnutí. Samozřejmě se jedná o hity minulého měsíce „HOBBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ“ a „PUTOVÁNÍ S DINOSAURY“ a pro tu druhou část publika, která neholduje
fantazii, budou připraveny velmi úspěšné české romance „KŘÍDLA VÁNOC“ a „PŘIJDE
LETOS JEŽÍŠEK?“. Žhavou novinkou tohoto měsíce pro nejširší publikum v dabované verzi bude dobrodružný „47 RÓNINŮ“. Legenda o 47 róninech patří k nejznámějším příběhům
japonské historie a teď se z téhle exotické země přes hollywoodská studia dostává do našich
kin v podobě výpravného a akčního fantasy, v němž proti těmto mstitelům stanou i nepřátelé,
kteří nejsou z masa a kostí. Film jistě zaujme nejen plejádou nejrůznějších monster, výpravnými bitvami, ale i nádhernými lokacemi. Paranormálních aktivit není nikdy dost, a proto se nám
tento rok naservírují rovnou ve dvojí podobě. Pětka dorazí na podzim a „PARANORMAL
ACITIVITY: PROKLETÍ“ zaútočí hned v lednu jako volné děsivější pokračování slavné
hororové série. Scorseseho nejčerstvější „VLK Z WALL STREET“ je životním příběhem finančníka Belforta, který založil v 90. letech úspěšnou investiční společnost a korunoval tak
svou cestu od prodavače italské zmrzliny až do nejvyšších pater amerického světa byznysu.
Strmý úspěch však doprovodil strmější pád. Belforta geniálně ztvárňuje Leonardo DiCaprio.
Komornější téma přináší „ŽIVOT ADELE“, vítězný film letošního festivalu v Cannes. Fatální romance protkaná přitažlivostí a úskalími mezi dvěma dívkami. Realistické podání a výkon
hlavních hrdinek šokoval i nadchnul nejen diváky, ale i kritiky. I v době extrémního válečného
nebezpečí a zla se mohou dít skutky laskavosti a najít krása, třeba v knihách. Právě takový příběh vypráví „ZLODĚJKA KNIH“, příběh adoptované mladé dívky, jíž láska ke knihám pobídne k boji proti nacistické nadvládě.
Nesmíme zapomenout zmínit českou tvorbu, především Jiřího Vejdělka, který přichází
s novou komedií „NĚŽNÉ VLNY“. Autor a režisér v jedné osobě přichází s laskavě poetickým humorem, jaký zdobí starší filmy J. Menzela. Hrdiny jedné obyčejné české rodinky, jejíž
život lemují milostné karamboly ve všech generacích, vytváří Táňa Pauhofová, Vojtěch Dyk,
Jan Budař a další. Kultovní film Gympl pokračuje „VEJŠKOU“ od Tomáše Vorla. Hrdinové
Kocourek a Kolman poněkud dospěli, ale od gymplu je spojuje ilegální malování graffiti. Na
pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají divoká dobrodružství a při jedné noční honičce je Kocourek dopaden. Hudba, strohé herectví a tajemná zákoutí dává Praze autentickou podobu. Remake příběhu o krásné „ANGELICE“ a jejím muži Joffreyi de Peyrac se
opět vrací do Francie za vlády Ludvíka XIV. Se všemi úklady, vášněmi a souboji. Zajímavostí
je, že se film z velké části natáčel v Česku a podíleli se na něm čeští kaskadéři a komparzisté.
Malého diváka potěší určitě originální a zábavné příběhy ze světa hmyzu „MRŇOUSKOVÉ“.
Pro velký úspěch televizní série se tvůrci rozhodli přenést tento mikrokosmos plný barev a fantazie i na filmové plátno. Sobík „NIKO 2“ opět bude muset vyřešit za pomoci svých přátel
všechny trable a zdolávat překážky, aby zachránil svého bratra. Vždy o školních prázdninách
chystáme rozšíření programu včetně hracích časů tak, aby vyhovoval dětskému divákovi.
Všechno dobré v novém roce 2014 Vám přeje Vaše kino.
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Vánoční vyrábění v I MY, o.p.s.
V sobotu 30. listopadu jsme se sešli v rekordním
počtu! Dvanáct rodin dětí s postižením, osm dobrovolníků, pět nás z I MY a jedno malé divadlo ...
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Setkání před Vánoci bylo nesmírně příjemné. Stihli jsme si popovídat,
vyrobit vánoční věnce a svícny, děti si vyráběly vánoční ozdoby a
andílky, pohrály si...
Nově jsme pozvali i malé divadlo Táta a Máma z Českých Budějovic,
které nám pomohlo vytvořit radostnou atmosféru.
Děkujeme “starým” i novým dobrovolníkům, kteří nám se setkáním
pomáhali. Bez jejich pomoci a péče bychom se neobešli... P. Přenosilové,
L. Slabému, L. Maťhové, E. Zelenkové, T. Polákové, K. Veselé, E. Červenkové, A. Chrudimské.

I MY přeje do roku 2014 hodně zdraví
a odhodlání vnímat život v jeho pestrosti
Děkujeme všem přátelům a partnerům, bez kterým můžeme pomáhat
45 rodinám dětí s postižením v celých jižních Čechách. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří vyrábějí každé úterý v městské knihovně pomůcky
a výrobky k prodeji, děkujeme i těm dobrovolníkům, kteří nám pomáhají
s péčí o děti při pobytech a akcích. Děkujeme vám všem, kteří vnímáte
potřebu pomáhat těm, kteří měli v životě méně štěstí.
I MY, o.p.s. Klára Csirková

Nedvědické varhany mají první peníze na záchranu
Varhany v nedvědickém kostelíčku oslaví v roce 2014 své 140. výročí. Je to požehnaný věk,
ale… S přibývajícím věkem je to u varhan stejné jako u člověka, přicházejí různé potíže a nemoci.
Ty nedvědické varhany navštívil nezvaný host, a to červotoč, ale potřebují i celkovou rozsáhlejší
opravu a revizi.
V souvislosti s tím jsem ke konci léta oslovil hudebně literární seskupení HAMAVE s prosbou o
uspořádání benefičního adventního koncertu v kostele svatého Mikuláše. „Výzvu k uspořádání
koncertu i organizaci celé akce jsme s nadšením přijaly“, říká za HAMAVE Věra Hanzalová. Koncert se naplánoval na 7.12. také v souvislosti oslav svatého Mikuláše, kterému je nedvědický kostel
zasvěcen. Zaplněným nedvědickým kostelem po dlouhých letech zněly opět koncertní skladby.
Po koncertě se rozsvítil i vánoční strom, podávalo se svařené víno nejen pro zmrzlé návštěvníky
koncertu, zpívaly se koledy u stromečku a děti ještě dodatečně dostaly od Mikuláše nadílku. To vše
pro ně připravil, i za finanční podpory města Soběslav, místní sbor dobrovolných hasičů.
Výtěžek z dobrovolného vstupného v překvapivé výši 10.537 Kč bude věnován na opravu
nedvědických varhan. Velké a upřímné poděkování patří všem, kteří finančně přispěli, dále pak
HAMAVE a všem, kteří se postarali o program u stromečku.
P. Jan Hamberger, administrátor Římskokatolické farnosti

Policejní zápisník

 Dne 16. 11. 2013 byl při dopravní kontrole







Z činnosti hasičů - události PS Soběslav 15. 11. – 10. 12. 2013

 15. 11.
 18. 11.
 15. 11.
 1. 12.
 5. 12.
 6. 12.
 8. 12.
 10. 12.

Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Roudná.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Otevření bytu v Tučapech.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Dírná.
Otevření bytu v Soběslavi.
Požár popelářského vozu u obce Žíšov.
Zásah prováděla jednotka HZS PS Soběslav a jednotka SDHO Veselí n/L.
Odstraňování popadaných stromů a větví na vozovku u obcí Dráchov a Soběslav.
Odstraňování popadaných stromů a větví na vozovku u obce Košice.
Otevření bytu ve Veselí n/L.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

v obci Roudná zastaven hlídkou OO PČR Soběslav řidič S. J., který řídil osobní motorové
vozidlo Peugeot. Provedenou dechovou
zkouškou digitálním přístrojem DRAGER
byly naměřeny hodnoty: 2.34 a 2.56 promile
alkoholu v dechu. Uvedený řidič se tímto dopustil trestného činu.
Neznámý pachatel (NP) dne 20. 11. 2013 nezjištěným způsobem bez použití násilí vnikl
do rodinného domu v obci Klenovice, kde z
šuplíku v ložnici odcizil finanční hotovost ve
výši 15.000,- Kč. Škoda na poškození nevznikla.
Podezřelý P. L. dne 22. 11. 2013 v době kolem 21.22 hod. poté, co požil přesně nezjištěné množství alkoholických nápojů a kdy
koncentrace alkoholu v krvi dosahovala hladiny 1,04 g/kg, řídil na pozemní komunikaci
v obci Hlavatce osobní automobil, ačkoliv
nebyl schopen řízení ovládat zcela bezpečně.
J. K. dne 23. 11. 2013 na chodbě domu č. p.
59, ul. Tř. Dr. E. Beneše v Soběslavi odcizil
M. J. pánský prsten ze žlutého kovu, který
měl na malíčku levé ruky, kdy mu tímto způsobil škodu ve výši 2.000,- Kč.
NP dne 29. 11. 2013 na stavbě dálnice D3
v katastru obce Zvěrotice po překonání visacího zámku a víčka palivové nádrže pásového bagru odcizil 400 litrů motorové nafty
(škoda 14.000,- Kč). Dále rozbil skleněnou
výplň okna kabiny (škoda 4.500,- Kč), čímž
způsobil poškozené firmě Chazep, a.s., celkovou škodu ve výši 18.500,- Kč.
OOP Soběslav

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v prosinci:
·
·
·
·
·
·
·

T. Halík: Žít s tajemstvím
J. Nesbo: Levhart
H. Pawlowská: Pravda o mém muži
Toulavá kamera 17
I. Pekárková: Levhartice
Z. Svěrák: Po srništi bos
L. Lanczová: Dvakrát dospělá
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Obraz Ukřižování páně skalické
V roce 2008, kdy jsem připravovala rozsáhlou publikaci o historii obce Skalice, vyvstala
otázka, zda obraz, ke kterému se pojí známá
skalická legenda, která je předávána z generace
na generaci, skutečně existuje. V obecní kronice
je zaznamenán pouze krátký zápis z roku 1902,
kdy byl obraz ze stěn místního kostela sv. Šimona a Judy sejmut a odvezen z důvodů restaurování do Soběslavi. Do Skalice se obraz již nikdy
nevrátil. S pátráním po obrazu mi velice pomohla etnoložka Blatského muzea v Soběslavi Mgr.
Zuzana Čermáková a potomci Vincence Kramáře, kteří jsou s naší obcí úzce spojeni. Podařilo se nám společně získat nejen odborné
posudky, ale i zajímavé informace o putování
obrazu po naší republice. Od roku 1928 byl obraz zapůjčen Městským muzeem v Soběslavi
Státní sbírce starého umění. V roce 1965 byl
převeden z MNV v Soběslavi do státního vlastnictví. Po určitou dobu byl obraz vystaven na
hradě Kost. V současné době je originál obrazu
uložen v depozitáři Národní galerie v Praze, pod
inv. č. O 11079 Ukřižování páně skalické.
Originál obrazu je malován temperou na lipovém dřevě potažené plátnem a svými rozměry 181,5 x 134 cm představuje druhou největší
dochovanou deskovou malbu z období středověku. Podle odborných posudků vznikl obraz ve
20. – 30. letech 15. století. Svými rozměry ho

překonává pouze Ukřižování z kaple sv. Kříže
na Karlštejně.
Na obraze je patrné mnoho prvků vídeňské
malířské školy. Vincenc Kramář upozorňuje ve
své studii na jemné malování, dobře modelovaná místa a v obrazu spatřuje „Jednu z nejvýznamnějších českých maleb I. polovice 15.
století.“ Obraz restauroval v letech 1928 – 1929
A. Bělohoubek. A. Kropáček rozpoznal, že
Ukřižování páně skalické je jedinou z českých
maleb tohoto období, kde jsou konkrétně patrné
souvislosti s vídeňským malířstvím 20. a počátku 30. let, tj. s okruhem Mistra Votivní desky ze
St. Lambrechtu (tzv. Hans von Tübingen).
Unikátní je rovněž vyobrazení postav svatých
spolu s husity.
Přesný původ této monumentální desky není
znám. Pochází buď z rožmberského města Soběslavi, nebo z poddanské Skalice. V pravém
dolním rohu je vyobrazen volně ložený znak
Rožmberků s červenou růží v bílém poli, v levém pak klečící prosebník s nápisem „miserere
mei deus“ s erbem, na němž je vyobrazeno bílé
kolo na červeném poli. I když jej nelze zatím
přímo určit, patří do skupiny erbů, jež se užívaly
v Jindřichově Hradci a okolí, ale i jinde; mohl
být i erbem pánů ze Skalice.
Pro Obec Skalici je velkou ctí, že se mohl
tento významný obraz vrátit alespoň v podobě

reprodukce zpět na zdi skalického kostela sv.
Šimona a Judy, kde na něm spočívaly po dlouhá
staletí oči našich předků. Musíme velice poděkovat panu P. Janu Hambergerovi, který vybral
pro obraz velice důstojné místo a 22. prosince
2013 obrazu slavnostně požehnal.
Novotná Romana, kronikář
autor fotografie Ladislav Rižák

Jedeme dál !

lehce. Začínali jsme pomalu, ale postupně jsme
sebe i návštěvníky naučili, jak využít nepřeberné nabídky a poptávky nejen z oblasti chovu.
Od slepic, kachen, hus, holubů, králíků, koťat,
štěňat, morčat, andulek či korel. Pozornosti neunikla ani nejrůznější krmiva, od zrníček máku
až po hrách, granulky či obiloviny, výkup králičích kožek a podobně. Na burze byly zastoupeny i produkty med, vejce či něco málo dobrot
nebo nejrůznější chovatelské potřeby a vybavení od vodítek pro pejsky přes napáječky pro
drobnochovatele až třeba ke grilu. Na své si zde
přišli i zájemci o květiny či sadbu. Co nebylo
k sehnání, bylo jistě k doptání.
Zpříjemnit návštěvu klobáskou a pivkem se
stalo samozřejmostí. Poskytovat servis návštěvníkům v podobě občerstvení a prodejcům v podobě stánků, klecí a prezentace nabízeného zboží
vyústilo v potřebu přizpůsobit a zvelebit areál
naší Základní organizace. Domnívám se, že můžeme být s výsledkem spokojeni. V současné
době pod značkou TRH-BURZA-SOBĚSLAV
nabízíme velkorysé prostory pro stánky, dostatek

klecí v prostoru i v kryté hale, vytápěnou místnost pro exotáře, místa k posezení v teple i na
vzduchu přizpůsobené k odpočinku či přátelskému setkání.
Sešel se rok s rokem a naše trhy navštěvuje
ročně více než 3800 příznivců z širokého okolí
k přátelskému posezení nad chovem či pěknou
zahrádkou nebo ke koupi zvířat do svých chovů.
Jménem celé Základní organizace bych tímto
chtěla popřát všem našim příznivcům, jakož i
laické veřejnosti dobrou náladu a mnoho osobních i chovatelských úspěchů v nadcházejícím
roce 2014. Zároveň mi dovolte poděkovat za
čas, přízeň, finanční i jiné prostředky všem členům Základní organizace, návštěvníkům,
sponzorům i městu Soběslav.
Srdečně vás zveme na další nedělní setkání
s názvem TRH-BURZA-SOBĚSLAV, konané
5. 1. 2014, nebo každou další první neděli v měsíci roku 2014.
Jana Benešová – jednatelka ZO Soběslav

Chovatelský TRH – BURZA – SOBĚSLAV
Stalo se již tradicí, že každou 1. neděli v měsíci přichází návštěvníci k nám, do chovatelského areálu v Soběslavi na pravidelné trhy, aby
nakoupili, vyměnili či nabídli k prodeji zvířata,
krmiva, domácí produkty, potřeby pro chov i
pro zahrádku či jen tak něco pro potěchu, a nebo
si jenom popovídali s přáteli, chovateli,
zahrádkáři.
Začátek nebyl jednoduchý. Vědělo se, že takováto setkání v Soběslavi chybí nejen z chovatelské, ale i lidské stránky, a tak si soběslavští
chovatelé položili otázku „jak na to?“.
Museli jsme začít takříkajíc od plenek. Na
začátku se našla parta lidí, větší část chovatelské základny ZO Soběslav, která vzala společně
provaz starostí a začala tahat, aby byly vytvořeny odpovídající podmínky. Protože Základní
organizace Českého svazu chovatelů je uskupení 54 lidí, a co člověk to názor, nešlo to vždy
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU
VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ – LEDEN 2014
· Sobota 18. ledna

16. PLES MĚSTA Veselí nad Lužnicí
Hraje Blue band Jiřího Matějky, DJ Polless,
moderuje Daniel Čechtický. Vyhlášení Ceny
Města Veselí nad Lužnicí za rok 2013.
Programové vstupy:
ACRTOBATIC CHEERLEADERS Tábor,
malování třpytkami na tělo, tradiční tombola,
bohatý raut, čokoládová fontána.
Velký sál od 20 hodin, vstupné 300 Kč.
· Pátek 24. ledna

MATURITNÍ PLES SOŠEP 4. A a 4. B
Velký sál KD od 19 hodin.

Pondělí 6. 1. 2014 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h

VZP pokračuje v nové
úřadovně v úterý
Dva dny v měsíci mohou klienti využívat
služeb nového pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny, které bylo otevřeno v prostorách MěÚ Soběslav, náměstí Republiky
59, v zasedací místnosti, 2. patro, č. dveří
317.
Úřadovna nabídne v těchto prostorách
obyvatelům města sběr všech dokumentů a
také poradenskou činnost.
Klienti ji mohou navštívit vždy od 11:30
do 15:00 hodin pravidelně každé 1. a 3. úterý
v měsíci, a to:
07. 01.2014, 21. 01. 2014
04. 02.2014, 18. 02. 2014
04. 03. 2014, 18. 03. 2014
01. 04. 2014, 15. 04. 2014
06. 05. 2014, 20. 05. 2014
03. 06. 2014, 17. 06. 2014

· Úterý 25. února

BABOUCI - koncert nejstarší jihočeské dechovky
Velký sál KD od 19 hodin, vstupné 130 Kč.

· Pátek 28. února

FARNÍ PLES
Pořádá Římskokatolická církev, farnost Veselí nad Lužnicí.
Hraje kapela VYSOČINKA.
Objednávky vstupenek na telefonu
728 116 183 – I. Stropková.
Velký sál KD od 20 hodin.

· Neděle 2. března

· Neděle 26. ledna

Výkup kožek

NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAMOVÁ
NABÍDKA KD:

JAK JSEM SE ZTRATIL
Ludvík Aškenazy – Jan Borna
Divadelní hra se známými melodiemi 60. let
pro děti i dospělé v podání Divadelní společnosti Jablonský Jindřichův Hradec.
Sledujeme vánoční příběh malého kluka,
v našem případě Vítka, který se jednoho
Štědrého dne ztratil svému tatínkovi. Vítek
objevil do té doby neznámá místa a potkal
spoustu zajímavých lidí…
Hity šedesátých let hraje
kapela UKRUTANKA
Vhodné pro děti od 8 let.
Velký sál KD od 18 hodin, vstupné dospělí
80 Kč, děti 40 Kč.

FARNÍ KARNEVAL
Pořádá Římskokatolická církev, farnost Veselí nad Lužnicí.
Věra Suchodolová, KD

Divadelní předplatné JARO 2014 v KD Veselí n/L
· Úterý 11. března

Marc Camoletti
MlLÁČEK ANNA
Divadlo PALACE Praha
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když
má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna...
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař,
Linda Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová
· Úterý 22. dubna
Isabelle Mergault
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!
Divadlo Kalich Praha

Na železnici nově
V neděli 15. prosince vstoupil v platnost nový jízdní řád pro rok 2014.
Platí do 13. prosince 2014. Regionální osobní dopravu objednává Jihočeský kraj prostřednictvím organizátora dopravy JIKORD. Dálkovou dopravu, tedy rychlíkové spoje, České dráhy realizují na základě
objednávky Ministerstva dopravy ČR.
Pokud se týká regionální dopravy v Soběslavi a v okolí, je regionální
jízdní řád téměř beze změn, častěji se na spojích mezi Soběslaví a Českými Budějovicemi objeví místo klasických souprav jednotky Regionova.
V souvislosti s dokončením některých úseků na 4. koridoru mezi Prahou a
Českými Budějovicemi dojde také k výraznějšímu zrychlení dopravy z
Prahy do jihočeské metropole, a to o 12 minut ze současných 2 hod. a 40

Komedie o tom, jak šeredně se mýlíme
v okamžicích, kdy si myslíme, že jsme neporazitelnými pány situace a svůj život svíráme
pevně v rukou. Odpověď na otázku, kdo je
oběť a kdo šťastný vítěz, se v tomto příběhu
mění každou chvíli…
Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel
Zedníček, Jaromír Dulava/Antonín Procházka

ooo

Rezervace předplatného již nyní, prodej
předplatenek od 1. února 2014.
Cena předplatenky 600 Kč. Prosíme předplatitele Podzim 2013, aby si v případě zájmu zarezervovali svá místa do 31. 1. 2014.

min. na nových 2 hod. a 28 min. Po dokončení modernizace dalších úseků
koridoru v budoucnosti se cestovní časy dále zkrátí. Na této lince se objeví
modernizované, klimatizované vozy s elektrickými zásuvkami pro drobnou elektroniku (PC, mobilní telefony) nejen v mezistátních spojích Praha
– Linec, ale také v soupravách několika vnitrostátních rychlíků.
Snad ještě zmínka o trati z blízkého Veselí nad Lužnicí do Havlíčkova
Brodu:
· nově bude jezdit jednotkou RegioPanter přímý spěšný vlak České Bu-

dějovice (odj. 15:01) – Jindřichův Hradec – Popelín
· ranní spěšný vlak do Českých Budějovic (příj. 6:55) rovněž zajistí jed-

notka RegioPanter
Mgr. Radka Pistoriusová, tisková mluvčí
České dráhy, a.s., Generální ředitelství
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V Relaxu je otevřen od začátku
prosince nový saunový ráj!
Ten obsahuje klasickou finskou saunu,
biosaunu a infrasaunu
Klasická finská sauna i biosauna se doporučují k celkovému uvolnění
pohybového aparátu, k uvolňování dýchacích cest, při zlepšování stavu
artrózy a dalších degenerativních kloubních onemocnění. V sauně dochází k detoxikaci organismu, k vyplavování endorfinů, k celkovému posilování imunity a v neposlední řadě napomáhá i jako doplňková kúra při
hubnutí.
Nevhodná je sauna pro osoby, které nesnášejí vysoké teploty, mají nezahojené rány, kožní defekty nebo plísňová onemocnění. Epileptici, těhotné
ženy a osoby s vysokým krevním tlakem nebo osoby s akutním zánětlivým
nebo horečnatým onemocněním by sauny neměli také využívat.

KLASICKÁ FINSKÁ SAUNA
Teplota ve finské sauně se pohybuje mezi 90 – 110 °C, vlhkost vzduchu je nulová. Pobyt v sauně se doporučuje v rozmezí 8 až 20 minut, což
záleží na aktuální teplotě v sauně, na Vaší trénovanosti v saunování i na
Vašem aktuálním stavu. Po prohřátí a zpocení následuje ochlazení, a to
buď studenou vodou, nebo studeným vzduchem. Po ochlazení si dopřejte
přiměřený odpočinek a celý tento cyklus se pak může opakovat zpočátku
2x a později 3x.

prohřívá svalová tkáň
klienta až do hloubky
přibližně 4 cm. Díky tomuto hlubokému prohřátí organismu dochází k intenzivnímu pocení již při nižší teplotě
vzduchu než u klasických a parních saun - po celou dobu pobytu v kabince se teplota vzduchu pohybuje v rozmezí od 30 do cca 60°C.
Infrakabiny lze využívat v delších intervalech, s cílem zbavit tělo
škodlivých látek vyloučených při pocení, nebo i v kratších intervalech, jejichž účelem je prohřát svalovou tkáň před očekávanou fyzickou zátěží –
svalovým strečinkem, posilováním, běháním, apod. Naše kabina je vybavena celoplošnými infračervenými panely IRC, které jsou osazovány
prověřenými dodavateli a používány v zahraničních wellness a rehabilitačních zařízeních v Rakousku, Německu, Itálii…! Jedinečná povrchová
úprava a rovnoměrné rozložení teplot na povrchu panelu zajišťují předání
maximálního podílu tepelné energie právě formou sálání, naopak konvekční složka je potlačena na minimum. Mottem výrobce je, že „jen slunce to umí lépe než naše panely“.

BIOSAUNA

Výhody infrakabin s panely IRC

Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete využívat parní ani finské sauny, nebo se prostě necítíte v žádné z nich dobře, máme řešení. Tím řešením je pro Vás Bio sauna. Bio sauna je jednoduše řečeno kombinací
finské a parní sauny. Hlavní rozdíl oproti finské sauně je ten, že bio sauna
se vyhřívá na pouhých 50-60°C a vlhkost vzduchu uvnitř sauny je
30-65%. Právě touto hodnotou vlhkosti se bio sauna podobá parní sauně.
Naše biosauna je jedinečná i v tom, že umožní až 100% vlhkost, a to dle
Vašeho přání s využitím velkého množství (60 kg) akumulačních
lávových kamenů.
Odpařují se zde aromatické esence, které díky přidané chromatoterapii
(světelné terapii) napomáhají k uvolňování organismu a celkové relaxaci.
Délka pobytu by měla vždy odpovídat individuální snášenlivosti, obvykle
10-15 minut, ale při pravidelném saunování může být i hodina naprosto
bez problémů. Nenechte se provokovat rekordy okolí! Lépe příjemně
strávit pobyt v sauně než se vystavit riziku mdlob a přetížení organismu!

Infračervené záření rychleji prohřívá pleť a teplo proniká i hlouběji do
tkání než teplo z horké páry.
Díky nižší teplotě (max. 60°C ) vzduchu vhodné i pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním nebo s onemocněním dýchacích cest.
Velkoplošné sálavé panely IRC hřejí rovnoměrně v celé ploše a například proti keramickým zářičům, které mají výkon soustředěn do malé
plochy o vysoké teplotě, podstatně lépe a rovnoměrněji prohřejí celé tělo.

Princip infrakabiny (infrasauny): u infrakabin (jinak také infrasaun) se
využívá tzv. sálavého tepla, zde se pomocí infračerveného záření cíleně

Pravidelné provozní dny jsou:
úterý
18 – 21 muži
středa
18 – 21 ženy
čtvrtek
18 – 21 smíšená
Ostatní dny nebo hodiny je možné pronajmout sauny nebo saunu individuálně, pro partu nebo skupinku.
(Objednávky na tel. 381 522 881, 603 317 117)
Těšíme se na Vás v saunovém ráji v RELAXU v Soběslavi
Iva a Roman Bernatovi

Záchranářský prosinec 2013

Neobvyklé plavecké disciplíny zvládli všichni zúčastnění včetně nováčků, kterých nebylo málo.

Tradičním ukončením kalendářního roku je pro mládež Vodní záchranné služby ze Soběslavi Mikulášské plavání a Vánoční setkání.

Příjemnou atmosféru na závěr plaveckých štafet zpestřil Mikuláš s čertem. Děti výborně zvládaly i básničky, za které jim Mikuláš nadělil malé
balíčky, a někteří si užili i vykoupání od čerta.

INFRASAUNA

V táborském domě dětí a mládeže následovalo pokračování ve společenských hrách. Vůně vánočního cukroví a tradiční koledy, to vše bylo
doplněno o dárečky pod stromečkem a příjemným posezením i s rodiči.
Všem členům a jejich blízkým přejeme krásné svátky vánoční a úspěšný rok 2014.

nnn

Touto cestou bychom také rádi poděkovali všem, kteří záchranářskou
mládež podporují a přispívají tím k jejímu rozvoji a vyšším cílům – Jihočeský kraj, město Soběslav, město Tábor, Dům dětí a mládeže Tábor.
Také největším oporám všech, a to rodičům členů, bez kterých by tato činnost nemohla pokračovat v následujícím roce 2014.
V současné době se všichni pečlivě věnují přípravě na nejbližší velké
závody v Brně – GP Moravie 2014.
VZS Soběslav, oddíl mládeže Šrůtová Z., foto – Šrůtová K.
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Stolní tenisté DDM Soběslav v polovině soutěží 2013/2014
V sezoně 2013/2014 má oddíl stolního tenisu DDM Soběslav v dlouhodobých soutěžích Jihočeského kraje celkem 5 družstev: A-družstvo
mužů hraje Jihočeskou divizi, aktuálně je na
2. místě a bojuje o postup do 3. národní ligy.
B-družstvo hraje Krajský přebor, C a
D-družstva Krajskou soutěž, skupina C, družstvo žen Jihočeskou divizi žen. Další
E-družstvo mužů hraje Okresní přebor. Tato
družstva se umisťují po 1. polovině soutěží většinou v dolní polovině tabulky a chtějí se udržet
se v dané soutěži i pro další sezonu 2014/2015.
Těžké to budou mít zejména B-družstvo v Krajském přeboru a D-družstvo v Krajské soutěži,
která zatím se 2 vítězstvími figurují na
předposledním 11. místě tabulky.
Základem kvalitní činnosti oddílu je mládež
ve všech kategoriích – dorost, starší a mladší
žactvo. Odchovancům oddílu patří v okresu i
kraji čelní místa v kategoriích jednotlivců.
Mladší žáci se v roce 2013 zúčastnili krajských
turnajů 20. 10. ve Strakonicích, 3. 11. v Kovářově a 15. 12. ve Vodňanech. Zde dosáhli dobrého
umístění zatím v soutěžích útěchy, ve Strakonicích byla 1. Tereza Holubová, 2. Bronislav
Megis, v Kovářově byli 3. opět Tereza Holubová
a Broňa Megis.
Větších úspěchů dosáhli naši mladší žáci na
okresních přeborech dne 30. 11. 2013 v Táboře.
Zde obsadili členové oddílu DDM Soběslav 1. a
2. místa ve všech kategoriích: soutěž mladších
žáků vyhrál Lukáš Hájíček, 2. Bronislav Megis,
soutěž mladších žákyň 1. Aneta Megisová,
2. Lucie Holubová, soutěž starších žáků 1. Tomáš Hložek, 2. Petr Novotný, soutěž starších žákyň a dorostenek: 1. Táňa Vodáková, 2. Eliška
Novotná, soutěž dorostenců: 1. Tomáš Hložek,
2. Dominik Šimota, 3. Petr Novotný, soutěž
mužů: 1. Ondřej Peterka, 2. Arnošt Pražák, sou-

Mladší žáci DDM Soběslav: zleva Lucie Holubová, Tereza Holubová, Nela Bartáková, Lukáš Málek, Bronislav Megis, Aneta Megisová a Martin Holub
těž žen: 3. Táňa Vodáková, 4. Eliška Novotná.
1. a 2. místa obsadili naši borci i ve čtyřhrách.
Na krajském turnaji starších žáků 1. 12.2013
v Českých Budějovicích se umístil na 2. místě
Tomáš Hložek, 3. byl Petr Novotný, 9. - 16. Lukáš Hájíček. Ve starších žákyních obsadila
1. místo Táňa Vodáková a 5. - 8. místo Eliška
Novotná. Podobná umístění dosahovali naši
členové v Jihočeském kraji v průběhu celého
roku 2013 na turnajích staršího žactva a dorostu.
Naši hráči se pravidelně účastní také bodovacích turnajů ČR v kategoriích starší žactvo a
dorost. Na turnaji v Ostravě dne 6. 10. dosáhl
výborného výsledku Petr Novotný, když postoupil z kvalifikace do hlavní soutěže, kde se
umístil na 25. - 32. místě. Posledního turnaje
17. 11. v Hustopečích se zase zúčastnili Tomáš
Hložek a Táňa Vodáková a dosáhli zde dobrého
umístění v soutěži útěchy. Tyto výsledky uka-

zují, že oddílu se vyplácí práce s mládeží, ve
které mu rostou zdatní nástupci do krajských,
případně republikových soutěží dospělých.

Oddíl stolního tenisu DDM Soběslav
pořádá v sobotu a neděli 4. - 5. ledna
krajský bodovací turnaj
dorostu a staršího žactva.
Místem konání je velký sál sokolovny TJ Spartak Soběslav, začátek po oba dny v 9:00 hodin.
Soutěží se ve dvouhře, útěše a čtyřhře chlapců a
dívek, předpokládá se účast kolem 50 chlapců a
30 dívek z celého Jihočeského kraje.
Oddíl zve všechny zájemce o stolní tenis na atraktivní podívanou, kterou určitě stojí za to vidět!!!
Pavel Hložek
oddíl stolního tenisu DDM Soběslav

Stříbro pro soběslavské krasobruslení
Krasobruslařská závodní sezona jede naplno
a stejně tak i soběslavské závodnice. V sobotu
30. listopadu vyjela do Roudnice nad Labem reprezentovat náš klub Naomi Bláhová. Pro Naomi to byly první registrované závody, a přes
veškerou trému, která se s prvními velkými zá-

vody pojí, jela Naomi jistě a volná jízda se jí
povedla. I když to na medaili nestačilo, byla reprezentace klubu skvělá.
Následující sobotu 7. prosince se konal mezioddílový závod v Trutnově, kam si pro stříbrnou medaili v kategorii Přípravka zajela
Štěpánka Říhová. Další dvě klubové závodnice
- Barbora Říhová a Adéla Ženíšková – obsadily
vynikající 5. a 6. místo v kategorii Žačky. Štěpánce gratulujeme k velikému úspěchu a všem
děvčatům děkujeme za reprezentaci klubu a
přejeme mnoho dalších krasobruslařských
zážitků.
Krasobruslařský zážitek mají i čerti s Mikulášem a andělem, kteří se přišli podívat na trénink ve čtvrtek 5. prosince. Čerti vypadali
odhodlaně odnést si do pekla nějakou výpomoc,
ovšem když viděli, jak se dětí snaží a jak jsou šikovné, nechali rozdat Mikuláše s andělem plnou nůši sladkých odměn a odešli s prázdnou.
Za KK Soběslav Kristina Zůbková

Stříbrná medailistka Štěpánka Říhová v náruči
spokojené trenérky Kateřiny Bednářové
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Zpráva o činnosti FK Rašelina
Podzimní část soutěžního ročníku
2013 - 2014 se nám celkem vydařila.
Mužstvo mužů „A“ skončilo na 9. místě
krajského přeboru s 19 body. Stabilní mužstvo,
které na jaře odvedlo vynikající výkon v boji o
záchranu, na podzim navázalo na dobré výkony
a v polovině podzimu okupovalo horní polovinu
tabulky KP. Bohužel jsme se nevyhnuli problémům, ať to byla dlouhodobá zranění Peltána a
Mazoucha, kteří se zapojili až v průběhu, nebo
pracovní vytíženost Holuba či Fischera. Závěr
podzimu a tím i velmi kladné hodnocení této
části jsme si pokazili ve dvou posledních utkáních, kdy jsme hloupě odevzdali body v Lazišti
a černou tečkou bylo utkání v Prachaticích. Nutno říct, že pod oba výsledky se velmi tučným
písmem podepsali rozhodčí.
Zimní přípravu zahájíme 11. 1. 2014 a věřím, že se nám podaří kluky kvalitně připravit
do jarní části KP.
Mužstvo mužů „B“ postoupilo do krajské
soutěže I. B třídy skupiny „D“. Po těžkém začátku, kdy si chlapci museli uvědomit rozdíl mezi
krajskou a okresní soutěží, se podařilo uhrát několik velmi solidních výsledků a mužstvo přezimuje na pěkném 8. místě s 17 body.
Mužstvo dorostu je v I. A třídě skupiny „C“
na sedmém místě se 16 body. Mužstvo převzal
Martin Janoušek s Pavlem Mixou, což se ukázalo jako velmi dobrý tah. Po špatných zkušenostech z minulého ročníku, kdy se i uvažovalo,
jestli vůbec bude dorost v Soběslavi pokračovat,
se kluci pod vedením M. Janouška dali dohro-

mady, zlepšila se tréninková účast a to se
odrazilo i na výsledcích mistrovských utkání.
Starší žáci v I. A třídě skupiny „A“ jsou na
čtvrtém místě a mají 24 bodů. Došlo ke sloučení
s Lokomotivou Veselí a hraje se pod hlavičkou
FK Rašelina Soběslav. Trenérem je V. Kotyza a
T. Hořický. Je velmi pozitivní, že kluci dokázali
jak na lavičce, tak i na hřišti najít společnou řeč
a vytvořit konkurenceschopné mužstvo.
Mladší žáci jsou na druhém místě I. A třídy
skupiny „A“ s 28 body. Podzim se jim velice povedl a někteří kluci jsou ve výběru okresu Tábor. Z. Masářová se svým kolektivem odvádí
velmi dobrou práci a budeme doufat, že nám
moc kluků neuteče do FC Táborsko a budou
hrát dál fotbal v Soběslavi.
Kadeti mají v okresním přeboru dvě družstva, která jsou na prvním a třetím místě s 32 a
27 body. J. Vyhlídkovi se daří držet velmi silnou členskou základnu a kluky dobře připravovat pro vyšší věkové kategorie.
Družstvo mladší přípravky převzal po J. Petráskovi M. Petrů, ke kterému se přidal i náš
dlouhodobý hráč J. Novotný, který má našim
malým hodně co předat.
Ještě máme mini přípravku, kterou vede Luboš Podlaha. Je to kategorie, kde se děti teprve
seznamují s pohybem a sportem jako takovým.
Na závěr bych chtěl všem aktivním hráčům,
trenérům, funkcionářům a rodičům poděkovat
za práci v uplynulém období a popřát hodně
zdraví a sportovních úspěchů v novém roce
2014.
Marek Nývlt, předseda FK

27. ročník
Silvestrovského běhu
ulicemi města Soběslavi
Pro běžce sledující termínovku běhů mimo
dráhu v ČR máme potěšující zprávu. I když
v ní letos náš běh není (drobné nedopatření
s přechodem na nový systém), přesto se Silvestrák samozřejmě poběží, stejně jako v minulých šestadvaceti letech. Naopak bude
obohacen o nové kategorie mužů rozlišené
věkem: 15 – 30, 31 – 55 a 56+. Po tomto tradičnějším členění volali nestoři našeho podniku již několik let, ale jejich přání vždy
pohltila mrazivá noc. Tak proč jim neudělat
radost – zaslouží si to svou vytrvalostí a věrností.
Na všechny ostatní se samozřejmě rovněž těšíme v pondělí 30.12.2013 po jedenácté hodině noční, kdy se sejdeme na náměstí u
sochy M.J.Husa k prezentaci závodníků a
hromadnému vyklusání na půlnoční start
vlastního závodu, který letos měří 2013 metrů. Do té doby ať se poklidně vleče vánoční
čas a pořádně utíkat Vám to začne až na soběslavském silvestrovském asfaltu.
Lenka a Petr Čápovi

Florbalistky soběslavského Banesu stále bez ztráty bodu
Sedmým a osmým kolem pokračovala v prosinci druhá liga žen divize V.
Soběslavská děvčata k tomuto dvojzápasu odcestovala do Dačic. A ani
tentokrát nenašla přemožitele.
· TJ Centropen Dačice : SK DDM Banes Soběslav 3:9
První třetina tohoto utkání probíhala podle obvyklého scénáře – soběslavské hráčky ovládaly hřiště a soupeř jen opatrně vyčkával na své polovině. Netrvalo dlouho a domácí brankařka lovila míček z brány. Skóre
otevřela naše kometa Verča Klímová, která v průběhu první třetiny přidala gól ještě jeden. Ovšem ani další naše hráčky si nechtěly nechat ujít
možnost zlepšit se v kanadském bodování, skórovala i Adéla Kubátová a
dvakrát Monča Matoušková.
Druhá třetina přinesla velmi nečekaný zvrat. Soupeř se vzchopil a naše
ženy zaspaly na oněch pověstných vavřínech. Soupeřkám se hned v první
minutě druhé části podařilo překonat naši obranu i brankářku a vstřelily
první gól. Soběslavské družstvo zůstalo poněkud zmateno, a proto netrvalo dlouho a domácí přidali další branku. Z pohodového utkání se rázem
stal velmi nepříjemný zápas.
V poslední části se Soběslav konečně vzpamatovala a „přisypala“ do
soupeřovy brány další čtyři góly. Autorkami branek byly Adéla Kubátová, Markéta Kabešová, Táňa Bínová, Lucka Vacková a Monča Matoušková (její gól byl ale v zápise omylem připsán Petě Kabešové). Soupeř
sice také ještě o jednu branku navýšil, ale to již nic nezměnilo na tom, že
Domeček opět zvítězil!
Branky Soběslavi: Klímová 2x, Kubátová 2x, Matoušková 2x, Kabešová M., Bínová, Vacková
· Sklo Bohemia Světlá n. S.: SK DDM Banes Soběslav 2:5
Tento relativně mladý celek nás velmi překvapil, a to především svou
bojovností a vytrvalostí. Soupeřky se rvaly jak saně a nehodlaly se jen tak
vzdát. Snad díky tomu se stalo to, že jako první skórovala právě Světlá

nad Sázavou – konkrétně hráčka číslo 17 Nikola Provazníková. Soupeř
vedl a to byla pro Domeček velmi nečekaná a dá se říci neznámá situace.
Zápletka se rozuzlila až ve druhé třetině, kdy své zaskočené družstvo
podržela kapitánka Monča Matoušková a vstřelila hned dvě branky krátce
za sebou. Na oba góly nahrávala Adéla Kubátová.
V poslední třetině už Domeček zase hrál tak, jak se od něj čeká – a byly
z toho rázem tři góly, dva z čepele Markéty Kabešové a jeden od Adély Kubátové. I soupeřky ještě jeden gól přidaly, ovšem ani ten jim k výhře nepomohl. Branky Soběslavi: Matoušková 2x, Kabešová M. 2x, Kubátová
Tabulka 2. ligy žen divize V
Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

1. SK DDM Banes Soběslav

8

8

0

0

66 : 11

24

2. FBŠ Jihlava B

10

6

2

2

36 : 28

20

3. FK Slovan Jindřichův Hradec

10

6

1

3

63 : 34

19

4. 1. FbK Jiskra HB Tábor

8

6

0

2

32 : 22

18

5. FBC Štíři Č. Budějovice

10

5

1

4

33 : 31

16

6. Sklo Bohemia Světlá n/S

10

3

3

4

32 : 29

12

7. TJ Centropen

8

3

1

4

29 : 37

10

8. Fbc Rebels České Budějovice

8

2

0

6

29 : 42

6

9. FBC Sokol Písek

10

2

0

8

29 : 64

6

10. FBC UNITED Č. Budějovice B

8

0

0

8

18 : 69

0

Jana Pavlíková
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Vážení kamarádi, přátelé, vyznavači
jedné stopy a všichni ostatní...
Blíží se konec roku 2013, všichni rekapitulujeme uplynulou sezonu
a klesající teploty do minusových hodnot nám dávají jasně najevo, že
se ohřejeme zase až za pár měsíců. Ovšem čert a motorkář(ka) nikdy
nespí! Sezona 2014 začíná už 11. 1. 2014!!! Pokud si myslíte, že to
není možné, tak se velice mýlíte. Vaše pochybnosti zcela rozpráší již
14. ročník vytrvalostního závodu padesátek.
Doporučuji zažít na vlastní kůži a s vlastním strojem! Upozorňuji
na fakt, že zhruba 14 dní před závodem zmizí ze stodol v okruhu cca
250 km od centra závodu veškeré stroje do obsahu 50 ccm. V nočních
hodinách, aby nebyla přítomna zvědavá konkurence, jsou potom tyto
motocykly přestavovány za pomoci týmu špičkových mechaniků na
plnohodnotné závodní stroje.
Máte tedy nejvyšší čas sehnat si svůj stroj a předvést své jezdecké
umění! Nesehnali jste stroj? Nevadí! Přijďte aspoň povzbudit závodníky 14. ročníku OFF - ROAD FICHTEL DAY 2014.
Zároveň přejeme pohodový vstup do nového roku 2014
AMK Soběslav – 1. Motocyklová - Petr Sluka

Kuželky
Letošní sezonu kuželkáři nezačali nejlépe. Družstvo ve složení Chalaš
Jaroslav, Dudová Alena, Kopic Jindřich, Němec Pavel, Přibyl Luboš a
Štefan Jan se po dvou prohraných zápasech oklepalo a po podzimní části
patří Spartaku 4. místo. Jaroslav Chalaš, jako jediný ze všech hráčů, porazil svého soupeře ve všech jedenácti utkáních. V soutěži jednotlivců je na
6. místě. V podzimní části startovalo celkem 106 hráčů. Velký dík patří
také fanouškům, kteří nás přišli podpořit v domácích utkáních. Jako
jediný viděl všechna vítězství věrný fanda František Fric.
Tabulka:
1. TJ Nová Ves u Č. B. A
2. TJ Sokol Soběnov A
3. TJ Lokomotiva Č. Budějovice B
4. TJ Spartak Soběslav A
5. TJ Sokol Nové Hrady A
6. TJ Sokol Písek A
7. KK Lokomotiva Tábor
8. TJ Tatran Lomnice n. L. A
9. TJ Dynamo Č. Budějovice A
10. TJ Fezko Strakonice
11. TJ Sokol Chotoviny B
12. TJ Kunžak A

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
7
6
6
6
5
5
5
5
2
2

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
3
5
5
5
6
6
6
6
9
9

2526
2496
2518
2449
2461
2457
2489
2492
2498
2452
2406
2403

18
15
15
12
12
12
10
10
10
10
4
4

Rozpis zápasů pro jarní část:
· 10.01. pá 17:30 TJ Spartak Soběslav A - TJ Lokomotiva Č. Buděj. B
· 17.01. pá 17:30 - TJ Sokol Písek A - TJ Spartak Soběslav A
· 24.01. pá 17:30 - TJ Sokol Chotoviny B - TJ Spartak Soběslav A
· 07.02. pá 17:30 - TJ Spartak Soběslav A - TJ Fezko Strakonice
· 14.02. pá 17:30 - TJ Spartak Soběslav A - TJ Sokol Soběnov A
· 21.02. pá 17:30 - KK Lokomotiva Tábor - TJ Spartak Soběslav A
· 07.03. pá 17:30 - TJ Spartak Soběslav A - TJ Nová Ves u Č. B. A
· 14.03. pá 17:30 - TJ Kunžak A - TJ Spartak Soběslav A
· 21.03. pá 17:30 - TJ Spartak Soběslav A - TJ Tatran Lomnice n. L. A
· 28.03. pá 18:00 - TJ Sokol Nové Hrady A - TJ Spartak Soběslav A
· 04.04. pá 17:30 - TJ Spartak Soběslav A - TJ Dynamo Č. Budějovice A
Pavel Němec

Vánoční turnaj v kuželkách
Dne 7. 12. 2013 se konal Vánoční turnaj
v kuželkách pro neregistrované hráče. Všichni
předvedli kvalitní výkony a nejlepší byli odměněni cenami od sponzorů, kterým tímto moc děkuji. O příjemný pobyt na kuželně se postaral
oddílový barman Míra Dubský.
Výsledky:
Muži:
1. PAVLÍČEK František
2. OTOUPAL Petr
3. ŽELEZNÝ Vladimír

210
197
190

Pozvánka na 14. ročník
Off – road fichtel day 2014
AMK Soběslav - 1. Motocyklová, zve všechny
zájemce o motorismus, a motocykly zvlášť, v sobotu 11. 1. 2014 do
areálu AMK Soběslav u letiště. Proběhne zde již 14. ročník tradičního
závodu „padesátek“. Kdo má zájem přímo se zúčastnit, může se zapsat
do přejímky startujících již od 9.00 hod. (11. 1. 2014) přímo v areálu
AMK u letiště, nebo v předstartovní registraci na www.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 123 „padesátkařů“, 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.

OFF – ROAD FICHTEL DAY 2014
12. 1. 2014 – start - 11.15 rozjížďky
- 12.30 finále!
POČET STARTUJÍCÍCH BUDE OMEZEN NA
max. 200 JEZDCŮ!!!
Možnost předstartovní registrace: www.fichtl.karvanky.cz
Tvar registrace: fd2014@seznam.cz
Jméno a příjmení, (případně přezdívka, datum narození, bydliště, typ
stroje – Klasik - Sport (viz podmínky FD 2014).
Předstartovní registrace končí dne 10. 1. 2014 ve 23.59
Pozn. Příjezdové cesty k areálu AMK budou značeny se symbolem
FD 2014.
Za AMK Soběslav – 1. Motocyklová, Petr Sluka, tel. 775 954 023

Ženy:
1. CHALAŠOVÁ Olga
200
2. CHALAŠOVÁ Eva
158
3. VOTRUBOVÁ Jana
155
Děti:
1. NĚMEC Petr
91
2. HANDREJCH Jiří
64
3. TUČEK Martin
62
Zvláštní cenu „Vánoční čulibrk“ získali
HYPŠ Ladislav a ČAPKOVÁ Věra.
Děkuji sponzorům: Spartak Soběslav, pekárna Peta Bohemia s.r.o., Večerka u gymnázia Luděk Menhart, Grena a.s., Víno – Diviš Jaroslav.
Pavel Němec
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Informace o činnosti Automotoklubu
Soběslav v roce 2013
Členové AMK Soběslav se sešli 10. 12. na členské schůzi, aby zhodnotili činnost AMK v roce
2013 a stanovili zásady pro činnost v roce 2014.
Hlavní pozornost AMK se v roce 2013 soustředila jak na provozování kempu ATC Karvánky,
tak na spolupořádání jednotlivých motoristických akcí. V jarních měsících probíhalo zprovoznění
kempu, a to modernizací zařízení na některých vybraných chatkách. První návštěvníci, především
rybáři a školní výlety, přijížděli do kempu od poloviny měsíce května. Návštěvnost rekreantů
v prázdninových měsících lze hodnotit jako průměrnou, neboť působností nově vybudovaného moderního konkurenčního kempu Dráchov došlo k navýšení lůžkové kapacity v dané lokalitě, která má
samozřejmě vliv na příjem turistů. Vliv probíhající finanční krize v Evropě se rovněž projevil
v obsazenosti kempu, klesl hlavně počet zahraničních návštěvníků.
V roce 2014 bude činnost AMK potřeba zaměřit na zkvalitnění a nabídku nových služeb pro rekreanty s cílem přizpůsobit kemp na moderní trendy. Dalším cílem je rozšíření spolupráce při pořádání jednotlivých motoristických akcí, a to jak v areálu AMK, tak na kempu Karvánky – ať už srazy
vyznavačů jedné stopy nebo setkání příznivců motorových vozidel.
V areálu AMK na „letišti“ byly provedeny některé neodkladné opravy. Díky příspěvku od města
Soběslav se podařilo provést opravu asfaltového povrchu, opravu dopravního značení na dětském
dopravním hřišti, kde probíhá výuka dětí v dopravní výchově.
Provoz dětského dopravního hřiště je zajišťován v jarních a podzimních turnusech dle připraveného harmonogramu. Výuky se pravidelně účastní děti z místních a okolních škol.
Několik našich členů se účastnilo závodů rádiem řízených modelů osobních aut (1 : 10), které
probíhaly jak v areálu AMK, tak na autokempu Karvánky. Tyto závody jsou již zařazeny v jednotlivých podnicích jak v rámci Jihočeského kraje, tak v celorepublikové soutěži.
Pro motoristickou veřejnost byl na počátku letošního roku uspořádán tradiční závod malých motocyklů FICHTEL DAY.
Tímto zveme příznivce motorismu na další, již 14. ročník závodů malých motocyklů, který se
uskuteční 11. 1. 2014 v areálu AMK na „letišti“.
Přejeme všem členům a spoluobčanům města Soběslav šťastný a úspěšný rok 2014.
Výbor AMK

Ohlédnutí za koncem loňského roku
Byl začátek prosince, období před čerty, a
tak jsme se s děvčaty domluvily, že cvičební hodinu 2. 12. pojmeme stylově. Rudá třička a černé kalhoty měly navodit patřičnou atmosféru.
Děvčata věděla, že bude i překvapení, a tak
jsme si všechny nasadily čertovské svítící rohy
a byly připraveny i červené čepice s bílou bambulkou. Dále šikovný pan kameraman, který
nám měl zvěčnit tuto hodinu na DVD.
Takže přes dvacet čertic začalo cvičit, ale to
ještě nevěděly, že je čeká další, velké překvapení. Úderem půl deváté vlétli do tělocvičny
s pěkným rámusem čtyři živí čerti. Překvapení
bylo dokonalé - vykulené oči, jekot, vyplácení,
ale i smích. V houfu jsme vyslechly od čertů varování! Jménem Belzezuba I. nám vrchní čert
Marbulín vysvětlil, jak se máme slušně chovat a
nemít nikdy „kyselý ksicht“, protože jinak se
staneme adepty pro peklo!
A potom přišlo překvapení pro čerty. Oklepaly jsme se a pozvaly čerty na naše tanečky.
Zapotili se u toho stejně jako u nich doma,
v pekle.
Po tanečku nastalo rozdávání dárků (dostalo
se na všechny), velké focení, spousta smíchu i
dobré nálady.
Pak jsme se rozloučily s čertíky, panem kameramanem a byl konec cvičení. Uteklo to jako
voda, moc jsme toho tentokrát nenacvičily, ale o
to víc se nasmály.

Chci ještě jednou poděkovat všem cvičenkám, které se nebály legrace, panu kameramanovi (těšíme se již na DVD), a také všem
čertíkům, že nás nechali na zemi. Doufám, že
příští rok v prosinci si to vše opět zopakujeme.
Sportu a všem účastníkům, ZDAR – ZDAR
– ZDAR!
Za ženy Spartaku Soběslav, oddíl ASPV
Hana Veselá

Český pohár TOI TOI
CUP v cyklokrosu
V sobotu 7. 12. se jel další díl Českého poháru v cyklokrosu, a to na sněhu a blátě v Kolíně.
Se svým stabilním výkonem se opět ukázala Denisa Mináriková - Švecová z Švec cyklo teamu
Soběslav, která si opět dojela v kadetkách pro
třetí místo. Druhý den jsme se přestěhovali do
Jabkenic u Mladé Boleslavi. V tomto malebném
městečku, kde skládal opery a má sochu a muzeum Bedřich Smetana, si v blátivém terénu Denisa dojela pro třetí místo. Na vítězku jí chybělo
pouhých 17 vteřin. Její forma se zvyšuje a doufáme, že vydrží do soboty, kde se ve Slaném
jede Mistrovství republiky.
Švec cyklo team Soběslav
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SOBĚSLAVSKÝ HOKEJ
Spartak srazil Kohoutům hřebínky
24. 11. 2013
Okresní derby přineslo další kolo krajské
ligy mužů, ve kterém vyrazili modrobílí na led
“béčka” táborských Kohoutů.
· HC Tábor “B” - OLH Spartak Soběslav
2 : 3 (1:2, 0:0, 1:1)
Branky a asistence: 17. Trieb (Hubáček),
41. Pechánek (Hubáček) - 11. Zajíc (Kučera), 19. Žákovský (Hraňo), 46. Máca (Hák,
Hraňo), vyloučení 9 : 10, navíc SOB 1 x OT,
využití 0 : 1, oslabení 0 : 0, střely 27 : 45
Opatrnou partii rozehrály oba týmy v nedělní
podvečer. Do vedení šel Spartak po jemné teči
Míry Zajíce, domácí ale dokázali vyrovnat Triebem. Svoji zkušenost pak předvedl centr naší
druhé formace Jan Žákovský, který se nechal od
soupeřova obránce dovézt až do výhodné střelecké pozice před Šelepou a pohodově zvýšil na
1:2. Druhá třetina přinesla mnoho šancí, o něco
více jich měl Spartak, ale prim hráli oba brankáři. Úvod závěrečného dějství pak přinesl vyrovnávací gól z hole Pechánka. Na další branku si
přítomní diváci počkali do 46. minuty, kdy jsme
dokázali využit dvojnásobnou početní výhodu,
úspěšnou koncovku předvedl Míra Máca. V následující přesilovce 5 na 4 nedokázal Honza
Stoklásek dostat puk v jasné pozici za domácího
gólmana, a tak uklidňující 4. branka nepřišla.
Domácí chtěli vyrovnat za každou cenu a napomohla jim k tomu i série vyloučení na naší
straně v závěru utkání. Spartak ale s vypětím
všech sil oslabení ubránil a veze k Lužnici
cenné 3 body z ledu Kohoutů.

Křemelka odolala, Spartak se vrací bez
bodu - 01. 12. 2013
Muži začali 2. polovinu soupeře na zimním
stadionu ve Strakonicích, kde je čekal těžký
protivník, kterého ale dokázali v úvodním kole
KL porazit.
· HC Strakonice - OLH Spartak Soběslav
4 : 3 (0:1, 2:2, 2:0)
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
DEN

DATUM

ČAS

CENA

Úterý

24.12.2013

14,00 - 15,30

zdarma

Středa

25.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Čtvrtek

26.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Sobota

28.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Neděle

29.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Pondělí

30.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Úterý

31.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Středa

1.1.2014

14,00 - 15,30

30,-

Čtvrtek

2.1.2014

14,00 - 15,30

30,-

Pátek

3.1.2014

14,00 - 15,30

30,-

Neděle

5.1.2014

14,00 - 15,45

30,-

Neděle

12.1.2014

14,00 - 15,45

30,-

Neděle

19.1.2014

14,00 - 15,45

30,-

Sobota

25.1.2014

13,30 - 15,15

30,-
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Branky a asistence: 23. Binder (Řehoř), 24.
Ondrejec (Růžička), 51. Ondrejec (Růžička), 53. Všetečka (Kopecký, Čadek) - 18. Žákovský (Smrž), 32. Žákovský (Vopava), 35.
Smrž (Žákovský), vyloučení 7 : 11, navíc
STR 1 x OT a SOB 1 x OT, využití 3 : 1,
oslabení 0 : 0, střely 29 : 25
Po ospalé první třetině, kterou jsme paradoxně vyhráli 0:1 - velkou zásluhu na tomto stavu
měl Jirka Dvořák - jsme se ve druhém dějství
bruslařsky zvedli. Domácí sice dvěma góly
v přesilovkách skóre otočili, ale Spartak si do
konce prostředního dějství vzal vedení zpět na
svou stranu. V závěrečné třetině byla viditelná
velká chuť domácích hokejistů s výsledkem
něco udělat a to se jim v rozmezí 51. až 53. minuty povedlo. Dokázali vstřelit dvě branky a do
konce utkání si výsledek pohlídali.

Laciné góly stály Spartak lepší výsledek
s lídrem - 08. 12. 2013
Lídr tabulky krajské ligy mužů, tým IHC písek,
byl naším soupeřem druhou prosincovou neděli.
Spartak se chtěl v domácí odvetě rehabilitovat za
debakl, který v Písku utrpěl v 1. kole KL.

· OLH Spartak Soběslav - IHC Písek
4 : 7 (1:4, 1:2, 2:1)
Branky a asistence: 14. Stoklásek (Máca),
32. Vild (Máca, Hák), 51. Máca, 52. Máca
(Sládek) - 1. Jirků (Sýbek), 4. Kořánek (Burkoň), 13. Sýbek (Gába), 19. Sýbek, 29. Kořánek (Jungbauer), 38. Jungbauer (Javůrek),
60. Kořánek, vyloučení 5 : 7, využití 1 : 1,
oslabení 0 : 2, střely 25 : 27
Kdo zmeškal úvod utkání, asi se divil, protože
už ve 4. minutě Spartak prohrával 0:2. První třetina se odehrála v režii hostů, kteří ji vyhráli přesvědčivě 1:4. Od druhé třetiny Spartak přidal,
hrál se pohledný hokej, bohužel naše šance vesměs končily ve výstroji Mazucha, který hájil píseckou svatyni. V závěrečném dějství se snažil
Spartak vylepšit obraz skóre a to se mu povedlo.
Po dvou trefách Míry Máci jsme stáhli na 4:6 a
měli jsme i další šance, které jsme ale nevyužili.
Hosté pak přidali v poslední minutě 7. branku
v přesilové hře, kdy byl poněkud nesmyslně vyloučen Jiří Smrž, a dali výsledku konečnou podobu. Rozhodně jsme ale na ledě zanechali dobrý
dojem a Písek nezískal body úplně lacino, jako
tomu bylo v prvním utkání.
David Čížek

Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – leden 2014
Kategorie

den

junioři

sobota

datum

začátek

soupeř

4. 1.

15.15 h

DDM Č. Budějovice

muži

neděle

5. 1.

17.00 h

David servis Č. Budějovice

4. třída

sobota

11. 1.

10.15 h

HC Vimperk

5. třída

neděle

12. 1.

9.40 h

nadstavba

7. třída

neděle

12. 1.

11.40 h

nadstavba

junioři

sobota

18. 1.

15.15 h

HC Vimperk

dorost

neděle

19. 1.

11.15 h

TJ Hluboká n. Vlt.

muži

neděle

19. 1.

17.00 h

TJ Božetice

6. třída

sobota

25. 1.

10.10 h

IHC Písek

8. třída

sobota

25. 1.

12.10 h

IHC Písek

2. třída

neděle

26. 1.

10.15 h

HC Strakonice

2. třída

neděle

26. 1.

12.15 h

KLH J. Hradec

junioři

sobota

1. 2.

15.15 h

HC Milevsko

dorost

neděle

2. 2.

11.15 h

HC Domažlice

muži

neděle

2. 2.

17.00 h

HC Tábor „B“

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

MIKULÁŠSKÁ AKADEMIE 2013
Přípravka Tanečního studia Žába Veselí nad
Lužnicí, která byla otevřena v říjnu letošního
roku v Soběslavi, se poprvé v sobotu odpoledne 7. prosince 2013 představila veřejnosti na
Mikulášské akademii TS Žába v Kulturním
domě ve Veselí nad Lužnicí. V choreografii
trenérky Laďky Čapkové s názvem Vzácný
den, zatančila děvčata ve věku 4 – 6 let pro
přísnou porotu v podobě Mikuláše, anděla a
čerta svojí první skladbu.
Trenérka Laďka Čapková a malé tanečnice Lucie Jansová, Štěpánka Kudrnová, Karolína Kubátová, Amálie Šedivá, Barbora
Vaňková a Julie Zděnovcová, na fotografii
chybí Alexandra Vachromějeva

ß
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Nahoře zleva: trenéři M. Hák, M. Říha
Horní řada řada: J. Mareš, M. Říha, F. Petrásek, J. Tourek
Prostřední řada: D. Petrásek, M. Lang, V. Špaček, M. Bouška
Dolní řada: M. Gajdolín, D. Jansa

SOBĚSLAVSKÝ HOKEJ
Soběslavští hokejoví třeťáci bojovali na
silně obsazeném turnaji v Prostějově
Kvalitně obsazený turnaj třetích tříd se uskutečnil ve středu 27. 11. 2013.
Účastníci:
Skupina A:
LHK Jestřábi Prostějov
HC Slovan Bratislava
HC Orlová
HC Bílí Žraloci Uherský Brod
Skupina B:
HC Kometa Brno
Hockey Academy Trenčín
HC Slezan Opava
OLH Spartak Soběslav
Pravidla soutěže umožňovala nominovat
3 hráče ročníku 2004 navštěvující 3. třídu ZŠ.
Hned na úvod turnaje nás čekal pozdější vítěz - výběr Hockey Academy z Trenčína. Naši
kluci sehráli v první třetině velice vyrovnanou
partii, kterou prohráli poměrem 1:2, i když jejich výkon působil trochu ospale, snažili se se
silným soupeřem i v dalším průběhu zápasu držet krok. Jako tradičně nás držel svým bezchybným výkonem v kleci Daník Jansa. I přes snahu
soběslavských hráčů se soupeř prosazoval zejména díky rychlé a technicky vyspělé hře a zápas dovedl k jasné výhře. Z pohledu pozdějších
výsledků soupeře náš tým rozhodně nepropadl a
sehrál slušnou partii.
· OLH Spartak Soběslav - Hockey Academy
Trenčín
1 : 7 (1 :2, 0:3,0:2)
Branka: F. Petrásek
Ve druhém zápase jsme změřili síly s týmem
HC Slezan Opava. Průběh zápasu nabídl skutečnou hokejovou bitvu, okořeněnou krásnými
kombinacemi a množstvím osobních soubojů.
Po celou dobu zápasu se klukům dařilo proti
urostlým Slezanům hrát více než vyrovnanou
partii. Skóre se ze začátku zápasu přiklánělo k
našim barvám, Daník Jansa opět s ledovým klidem pochytal mnoho tutovek z holí soupeře.
Těsně před závěrečným hvizdem bylo skóre vyrovnané 9 :9. Poslední minuty napínavého duelu
nenechaly chladným nejenom všechny fandící
rodiče, ale i místního spíkra, který v přímém
přenosu komentoval celému stadionu průběh
zápasu. Doslova v posledních vteřinách vyrovnaného boje se soupeři podařilo strhnout
pověstnou štěstěnu na svoji stranu, i přesto si
všichni naši bojovníci zaslouží absolutorium.
· OLH Spartak Soběslav - HC Slezan Opava
9 : 11 (3:2, 3:4, 3:5)
Branky (asistence): F. Petrásek, Lang
(Říha), F. Petrásek (Lang), F. Petrásek
(Lang, Tourek, Lang (F. Petrásek), F. Petrásek, F. Petrásek, Gajdolín (F. Petrásek)
V posledním zápase základní skupiny jsme
nastoupili proti Kometě Brno. Kluci nastoupili
do zápasu se zvednutým sebevědomím z předešlého duelu, naštěstí se na nich neodrazila únava
a srdnatě bojovali o každý kotouč. Jejich snaha
se přetavila ve dvoubrankové vedení po první
třetině. Pěknou kombinační hrou a rychlým přístupem k soupeři nedali prostor k vyniknutí potěru zástupců české extraligy. Díky obětavé
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obraně a povedeným atakům soupeřovy klece
jsme vyhráli zaslouženě bez inkasované branky.

· OLH Spartak Soběslav - HC Kometa Brno
5 : 0 (2:0, 3:0, 0:0)
Branky (asistence): Mareš (Gajdolín), Mareš (Gajdolín), Mareš, Mareš (Gajdolín),
F. Petrásek (Říha)
Výsledky ze základní skupiny nás posunuly
do boje o pátou příčku, ve kterém se proti nám
postavil výběr Slovanu Bratislava.
Kluci se věhlasného soupeře nezalekli, poctivou hrou vycházející z dobrého bránění a napadání rozehrávky slovenského týmu si
vytvářeli příležitosti, kterými gólově nepohrdli.
I když soupeř zazlobil, Daník byl v brance neprůstřelný a vnesl do naší hry potřebný klid. Soběslavští mladíci neúnavně bruslili a týmovým
projevem jasně dominovali. Zaslouženým a
jednoznačným vítězstvím vybojovali na turnaji
konečné páté místo.

HOKEJ - ŽÁCI
Kohouti a Medvědi - to byli naši
soupeři v žákovské lize - 19. 11. 2013
Neúprosným tempem pokračuje žákovská
liga, která měla o tomto víkendu na programu
3 utkání. Volno měly jen 7. třídy.
5. třídy
· HC Slavoj Český Krumlov II - HC Lužnice
8 : 6 (1:1; 4:4; 3:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang,
Máca (Lang, Šturma), Lang, Slabý (Klípa),
Lang (Máca), Kovaříček (Rada)
V odvetném zápase “krumlovské béčko” neponechalo nic náhodě a tentokrát nás přivítalo
v posílené sestavě o ročníky 2002. Bohužel jediný, kdo s Medvědy dokázal držet krok, byla
naše první lajna Lang, Máca, Slabý. Zbytek
týmu, jakoby se zalekl soupeře, předváděl unavený a ustrašený hokej. Hráči se zapomínali ve
středním pásmu a vše se vždy zachraňovalo až
před naší brankou. Bohužel ne vždy byli kluci
dostatečně důrazní a soupeř měl pak velmi lehkou práci. Výsledek netřeba dál komentovat.
Jiří Hanzal (JH)

· OLH Spartak Soběslav - HC Slovan Bratislava 7 : 0 (2:0, 2:0, 3:0)
Branky (asistence): Bouška, D. Petrásek
(Bouška), F. Petrásek, Gajdolín (Mareš), D.
Petrásek, F. Petrásek, Gajdolín (Mareš)
Kluci odehráli 4 kvalitní zápasy, za které se
rozhodně stydět nemusí, i v konfrontaci se známými týmy se neztratili a především dva zápasy
s nulou v naší bráně jsou jistě dobrým základem
pro jejich další hokejový růst.
Konečné pořadí turnaje:
1. Hockey Academy Trenčín
2. LHK Jestřábi Prostějov
3. HC Slezan Opava
4. HC Orlová
5. OLH Spartak Soběslav
6. HC Slovan Bratislava
7. HC Kometa Brno
8. HC Bílí Žraloci Uherský Brod
Martin Gajdolín, vedoucí mužstva 3. tříd
6. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
12 : 6 (5:0; 4:2; 3:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Zíka
(Máca), Lang (Hanák), Slabý (Máca), Hanák (Slabý), Hanák (Lang), Mička (Hanák,
Pojar), Slabý (Kovaříček), Hanák (Slabý),
Hanák (Lang), Gargula (Máca), Máca
(Zíka), Hanák (Lang)
Přes kvalitní hru dnešního soupeře si naši
kluci dokázali díky trpělivé a zodpovědné hře
vybudovat do závěru první třetiny pětibrankový
náskok, který ve druhé třetině postupně navyšovali až na 9-0. Za daného stavu jsme se rozhodli
ke změně v sestavě s cílem pošetřit síly našich
nejvytíženějších hráčů. V úvodu třetí třetiny
jsme viditelně polevili v obranné hře a soupeř
toto ihned potrestal několika góly. Po návratu
k úvodní sestavě byl pokus o obrat v zápase spolehlivě zastaven. Přes výpadek na konci druhé a
začátku třetí třetiny si zaslouží všichni hráči za
odvedený výkon velkou pochvalu.
Vladimír Máca (VM)
pokračování na str. 29
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HOKEJ - ŽÁCI
pokračování ze str. 28
8. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
0 : 7 (0:3; 0:3; 0:1)
Odehráli jsme jeden z lepších zápasů, škoda
jen, že jsme neproměnili některou z šancí. Vynikající výkon předvedla Kristýna Bláhová v bráně!
Milan Dančišin (MD)

V žákovské lize jsme hráli vše na
hřištích soupeřů - 23. 11. 2013
Žákovská liga 5. - 8. tříd měla na programu
kompletní kola, v nichž 5. a 7. třídy vyrazily
k Vajgaru a 6. a 8. třídy na Nikolajku. Body dokázaly urvat jen 5. a 6. třídy, sedmáci byli také
blízko, na remízu však nedosáhli.
5. třídy
· KLH Vajgar J. Hradec - HC Lužnice
11 : 12 (5:2; 4:6; 2:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang,
Lang, Slabý (Máca), Lang (Bláha), Slabý
(Fuciman), Slabý, Slabý (Lang), Lang,
Lang (Slabý), Lang, Lang (Slabý), Slabý
(Lang)
V prvních minutách zápasu se projevila nesoustředěnost našich hráčů a jak je již naším
dobrým zvykem, inkasovali jsme jako první už
ve 40. vteřině. Domácí nás jasně přehrávali a
v 28. minutě jsme prohrávali 7:2. Přesto, že to
vypadalo beznadějně, dokázali naši kluci zmobilizovat síly a se zarputilostí postupně smazávali hradecký náskok. Do konce druhé třetiny
jsme se dokázali se ztrátou jednoho gólu dostat
ke skóre 9:8. Kluci na obou stranách nechtěli
pustit cenné body a bojovali s maximálním nasazením. Ani ne tak štěstí, ale větší touha po vítězství pomohla Lužnici v 58. minutě upravit
stav na 11:12 a odvézt si tak z Hradce cenné vítězství.
(JH)
6. třídy
· HC Slavoj Zbraslav - HC Lužnice
3 : 18 (0:5; 2:5; 1:8)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Hanák), Hanák (Lang, Mička), Lang, Hanák
(Lang), Lang (Pojar, Hanák), Slabý (Hanák), Máca, Hanák (Hájek), Slabý, Lang
(Pojar), Lang (Hanák, Zíka), Hanák (Lang,
Křiklánová), Lang, (Hanák, Pojar), Hanák
(Zíka, Slabý), Slabý (Lang, Hanák), Hanák,
Slabý (Máca), Lang
Proti aktuálně poslednímu týmu tabulky
jsme zodpovědnou hrou od prvního vhazování
nepřipustili žádné překvapení a přidávali jsme
jeden gól za druhým. Postupně jsme tak soupeři
nastříleli celkem 18 branek, což doposud představuje naše nejvyšší vítězné skóre této sezóny.
Nyní již nezbývá než soustředit se na sobotní
utkání s celkem Plzně, se kterým se dlouhodobě
přetahujeme o čelo tabulky.
(VM)
7. třídy
· KLH Vajgar J. Hradec - HC Lužnice
7 : 6 (2:1; 3:1; 2:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Kratochvíl
(Himpan), Kratochvíl (Staněk), Houdek,
Kratochvíl, Houdek, Bernat

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Domácí vstoupili do utkání sebevědomě, našim hráčům dělala problémy jejich důrazná hra
a to se projevilo na vývoji skóre. Lužnice povolila Vajgaru luxusní náskok 7:2 a přesto, že jsme
domácí dokázali v závěrečném dějství přehrávat a stáhnout jejich náskok na rozdíl jediné
branky, na vyrovnání jsme už síly neměli. Na
lepší výsledek jsme dnes pomýšlet nemohli, jelikož jsme dvě třetiny zcela prohospodařili.
Chyběla nám souhra, aktivní přístup k hráčům,
důraz před brankou soupeře - zkrátka vše, co
nás zdobilo v předchozích utkáních.
David Čížek (DC)
8. třídy
· HC Slavoj Zbraslav - HC Lužnice
14 : 1 (7:1; 5:0; 2:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
Soupeř byl bruslařsky i silově lepší, pouze
s průběhem 3. třetiny jsme byli spokojeni.
(MD)

Historická výhra s Plzní, Písek odjel
s prázdnou - 30. 11. 2013
Sobotní kolo žákovské ligy přiválo na jih
Čech soupeře ze západočeské metropole, tým
HC Škoda Plzeň, neděle pak patřila souboji 5. a
7. tříd s Pískem.
5. třídy
· HC Lužnice - IHC Písek
12 : 9 (2:1; 1:4; 9:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Slabý,
Lang (Kovaříček), Slabý, Slabý (Lang), Bláha (Vaněk), Slabý, Lang, Slabý (Kovaříček,
Lang), Lang (Slabý), Lang, Kovaříček
(Lang, Slabý), Slabý (Lang)
Skvělou práci předvedli naši páťáci, když nastoupili proti silně posílenému mužstvu z Písku.
Kluci hned od začátku nasadili vysoké tempo a
celých deset minut dokázali udržet bezbrankový stav. Zlom nastal až v čase 11.36, kdy Vojta
Slabý bezchybně zacílil a poslal Lužnici do vedení. Po třech minutách ještě zavěsil Kryštof
Lang po přihrávce Dominika Kovaříčka. Přesto,
že soupeř do konce 1. třetiny snížil na 2:1, cítili
jsme, že máme zápas pevně v rukou. Bohužel
opak byl pravdou. Ve druhé třetině kluci po chybách inkasovali několik zbytečný gólů a Písek
se před odchodem do šaten dostal do vedení 3:5.
Do třetího dějství jsme nastoupili s vervou a
spustili kanonádu střel směrem k píseckému
gólmanovi. V několika minutách jsme zlomili
sebedůvěru píseckých a definitivně naklonili
misky vah na naši stranu. Naši hráči ze sebe vydali opravdu vše a jen díky bojovnosti a chuti po
vítězství odcházeli s vítězstvím 12:9. Kluci si za
svůj výkon vysloužili pochvalu, když dokázali
silnému píseckému soupeři vytrhnout velmi
cenné 2 body.
(JH)
6. třídy
· HC Lužnice - HC Škoda Plzeň
9 : 4 (4:1; 3:0; 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang
(Šturma), Hanák (Lang), Lang, Máca
(Zíka), Lang (Dančišin), Zíka (Máca), Lang
(Pojar), Lang (Hanák, Gargula), Slabý (Hanák, Zíka)
Do odvetného utkání na domácím ledě jsme
vstupovali s vidinou oplatit soupeři nešťastnou
porážku z jeho ledu. Na rozdíl od prvního zápa-
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su předvedli naši hráči v první třetině téměř stoprocentní úspěšnost v koncovce a díky
spolehlivému výkonu Tomáše Kobery v brance
se rychle ujali vedení 4-1. V dalším průběhu zápasu předváděli kluci výbornou defenzivní činnost a následně trestali rychlé protiútoky.
Konečné skóre mohlo být i daleko větší, kdyby
někteří hráči využívali tutové šance. Přesto
zaslouží všichni velké poděkování za skvělý
výkon a týmový duch během celého zápasu.
(VM)
7. třídy
· HC Lužnice - IHC Písek
4 : 3 (0:0; 3:2; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek,
Komma (Houdek), Bernat (Houdek), Kratochvíl (Himpan)
Vyrovnané utkání sehrály naše barvy s Pískem. Zápas byl hodně bojovný, oba týmy dobře
bránily, a tak se naše výhra nerodila jednoduše.
Naše hráče dnes zdobila především bojovnost a
dobrá obranná fáze, v té útočné musíme zlepšit
kombinaci a produktivitu. V závěru zápasu jsme
hráli dvě oslabení, kdy nás podržel svými zákroky Jakub Baloun.
(DC)
8. třídy
· HC Lužnice - HC Škoda Plzeň
3 : 16 (0:7; 1:5; 2:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Himpan
(Kratochvíl, Čada), Houdek (Komma),
Himpan (Kratochvíl)
Soupeř rozhodl o jasném průběhu zápasu
hned v 1. třetině, kterou vyhrál 0:7. Pozitivní
však je, že jsme se dokázali proti silnému soupeři prosadit a vstřelit mu 3 branky. Hráči se
snažili až do konce, ale na více dnes opravdu nebylo.
(MD)

Tříbodová středa v žákovské lize
04. 12. 2013
Skvělé zápasy sehrály dnes naše 6. a 8. třídy
proti píseckým hokejistům.
6. třídy
· HC Lužnice - IHC Písek
7 : 4 (2:1; 4:2; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang,
Máca (Mička, Dančišin), Slabý (Máca),
Lang (Hanzal), Máca (Lang, Slabý), Lang
(Slabý), Lang (Slabý)
Dnešní zápas jsme začali v oslabené sestavě
s cílem zvládnout první třetinu. To se nám nadmíru povedlo, ale soupeř vzdoroval i v dalším
průběhu zápasu. Kluci tento zápas trochu podcenili a až do konce museli odrážet ataky soupeře. Nakonec však zvítězila naše útočná síla a
dva body zůstávají u Lužnice.
(VM)
8. třídy
· HC Lužnice - IHC Písek
6 : 6 (1:2; 2:1; 3:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Himpan
(Štěcha, Kratochvíl), Bernat (Himpan),
Kavka (Čada), Kavka (Houdek, Záviš), Beránek (Bernat, Himpan), Himpan (Bernat)
Konečně první bod! I přes ztrátu vedení 6-4
jsme spokojeni s bodem. Všichni hráči v čele
s gólmanem odehráli výborný zápas.
(MD)
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HOKEJ - ŽÁCI
V sobotu bodovaly jen 6. a 7. třídy
07. 12. 2013
První prosincová sobota znamenala pro naše
hráče 5. a 7. tříd žákovské ligy cestu do Milevska, šesťáci a osmáci přivítali Vajgar v Soběslavi. Jak si tam naše týmy vedly?
5. třídy
· HC Milevsko 2010 - HC Lužnice
6 : 1 (2:1; 4:0; 0:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Bláha
(Hanzal)
Do utkání jsme vstoupili s obavami a zbytečným respektem ze soupeře. První, bohužel však
naší jedinou branku jsme vstřelili v páté minutě.
Poté jsme zbytečnými chybami dávali soupeři
šanci k zakládání útoků, které jsme pracně odráželi. Po první třetině byl stav 2:1. Ve druhé třetině
nám soupeř zasadil těžkou ránu. Od 23. do 26.
minuty jakoby si naši kluci vzali volno a umožnili soupeři v rychlém sledu nastřílet čtyři góly. Ve
třetí třetině jsme sice usilovně útočili a snažili se
o obrat, bohužel nám chybělo střelecké štěstí a
důraz před brankou. Milevsko si už výsledek pohlídalo a zaslouženě vyhrálo 6:1.
(JH)
6. třídy
· HC Lužnice - KLH Vajgar J. Hradec
8 : 1 (3:1; 4:0; 1:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang, Slabý (Lang), Hanák (Lang), Hanák, Mička,
Slabý (Lang), Máca (Dančišin), Lang
Přes výborný vstup do utkání, kdy Kryštof
Lang vstřelil v čase 00:17 úvodní gól, byla první
třetina poměrně vyrovnaná s řadou šancí na
obou stranách. V závěru třetiny se nám po vyrovnávací brance soupeře podařilo vstřelit v rozmezí necelé minuty další dva góly, což ovlivnilo
další průběh zápasu. Ve druhé třetině si naši hráči vytvořili řadu hezkých gólových šancí, soupeř polevil a na konci druhé třetiny jsme vedli
již 7:1. V souladu s pokyny naši hráči předváděli
zodpovědnou hru i ve třetí třetině a skóre se zastavilo za stavu 8:1. Stejně jako v předchozích
zápasech si zaslouží všichni hráči, včetně Tomáše Kobery v brance, za předvedený výkon
velkou pochvalu.
(VM)
7. třídy
· HC Milevsko 2010 - HC Lužnice
2 : 10 (1:3; 0:2; 1:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Komma), Komma, Pauš, Houdek (Šírek),
Houdek (Komma), Ludvík (Houdek), Houdek (Soukaný), Šírek (Komma), Houdek
(Peroutková), Houdek (Komma)
Domácí v úvodu zápasu kousali, ale Lužnice
dokázala jejich odpor zlomit třemi góly. Naši
hráči si pak s chutí zastříleli a domácím nasypali
deset branek. Střelecky se blýskl šestigólový Filip Houdek, v brance pak předvedla spolehlivý
výkon Kristýna Bláhová.
(DC)
8. třídy
· HC Lužnice - KLH Vajgar J. Hradec
0 : 27 (0:8; 0:7; 0:12)
Soupeř dominoval od úvodní buly a doslova
nás rozebral, výsledek další komentář nepotřebuje.
(MD)
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Švec cyklo team Soběslav zve všechny, co mají rádi kolo,
na Novoroční vyjížďku, která se koná 1.1.2014 od 13 hodin.
Sraz je u prodejny Oáza-Dům Sportu a Zábavy-Cyklosport Švec.
Jak na Nový rok - tak po celý rok.
Za Švec cyklo team přeje vše nejlepší a štěstí v novém roce
Švec Martin
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Privátní finanční a pojišťovací poradenství
Spolupracujeme s většinou finančních institucí a pojišťoven, ale díky nezávislosti
hájíme vždy zájmy klienta. Poskytujeme komplexní služby - investice, hypotéky
a jejich refinancování, stavební spoření, úvěry, důchodové a penzijní spoření,
životní a úrazové pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, cestovní pojištění.
Provádíme analýzu stávajících produktů klientů a jejich optimalizaci k potřebám
klienta. Veškeré služby zdarma včetně privátního finančního plánu.
Kancelář INSIA na adrese: Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726
Otevírací doba: Po 10:00 - 18:00 n Út 12:00 - 16:00 n Čt 12:00 - 16:00
Jiný termín po telefonické dohodě. Návštěva naší kanceláře se vám vždy vyplatí.
Kontakt: Ing. Karel Kubíček, tel.: 728 300 980, e-mail: karel.kubicek@insia.com

Peníze ihned
a v hotovosti
Bez nahlížení
do registru
Tel. 773 656 323
721 858 562
Koupě
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Koupíme zahradu v Soběslavi a okolí. Chata
vítána, elektrika a voda podmínkou. Bez realitky; seriózní a rychlé jednání se zajištěním
platby přes advokátní úschovu.
Tel. 724 131 407
· Koupím byt v osobním vlastnictví v 1. patře!
1+1, 2+0, 2+1, kdekoliv v Soběslavi.
Tel. 603 215 215

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám stavební parcelu v Soběslavi. Lokalita u bývalé kotelny na sídl. Svákov. Rozloha
2
808 m . Na hranici pozemku veškeré přípojky.
Tel. 739 527 504

· Prodám dům po opravě v Soběslavi, 4 byty.
Čistý měs. výnos 11.000 Kč. Cena 1.500.000
Kč. Tel. 603 442 474
· Prodám auto Škoda Favorit r. v. 1992, STK
8/2014, téměř nové zimní i letní pneu, vhodný pro pravidelné jízdy na kratší vzdálenost i
do terénu. Cena dohodou. Tel. 606 649 690

Ostatní
· Pronajmu nové byty – garsonka, 2 KK a
3 KK, zahrada, místo na parkování, garáž.
Tel. 777 907 750
· Pronajmu 1+1 v Soběslavi u náměstí 5500
Kč/m se vším. Tel. 603 442 474
· Hledáme paní ve věku nad 40 let, profesionálku, pro úklid skladu, kanceláře a RD dle
zadání, cca 2x týdně (Soběslav) nejlépe v dopoledních hodinách do 13,00 hod. Požadujeme serióznost, spolehlivost, diskrétnost.
Vyšší nároky na preciznost odvedené práce.
Odměna dohodou na DPP nebo DPČ, preferujeme dlouhodobou spolupráci s nástupem
ihned. Tel. 775 563 241
· Automoto klub Soběslav v AČR nabízí službu v rámci pronájmu místnosti vybavené na
stolní tenis, cena 150,- Kč/hod. – informace
na tel. 603 242 157
· Automoto klub Soběslav v AČR nabízí pronájem restauračního zařízení, prodejního
stánku v areálu kempu Karvánky od 1. 1.
2014 – informace na tel. 603 242 157

www.musobeslav.cz

e-mail: hlaska@musobeslav.cz

·
·
·
·
·

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

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

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

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

www.pujcovna-monika.cz
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Zveme vás do nově
otevřeného obchodu

„Iva OUTLET“
v Soběslavi

(naproti policii)

Nabízíme nové značkové oblečení a doplňky za výhodné
ceny. Najdete u nás oblečení a doplňky světových značek
Bershka, Puma, Adidas, Gio-Goi, Diesel, Morgan, Next,
Guess, Sissia, Zara a spoustu dalších.
Těšíme se na vaši návštěvu!

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

PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy a palivo
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu

leden 2014

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Správa lesů města Soběslavi
nabízí

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

Dodáváme a montujeme automatické kotle
na uhlí a pelety značek:
BUDERUS, DAKON, VIADRUS, OPOP, BENEKOV
Vysoká účinnost
Osvědčená technologie

Bezporuchový chod
V provedení ocel i litina

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

l TEPELNÁ ČERPADLA l SOLÁRNÍ KOLEKTORY
l AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ A PELETY
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Hubneme po Vánocích
Milé dámy,
Ježíšek vám splnil přání, my vám pomůžeme
splnit novoroční předsevzetí.
V kurzu hubnutí vám sestavíme správný jídelníček.
Společným sdílením zásad zdravého způsobu života a odhalením
postupu, jak si udržet psychickou pohodu, docílíte vytouženého
úbytku váhy, štíhlé a zpevněné postavy.
Užijte si každou neděli s psycholožkou
Janou Říčařovou a cvičitelkou Irenou Mrázovou
Začínáme 12. ledna 2014 od 17:00 do 19:00 hodin.
v Soběslavi – Dům dětí a mládeže (Domeček)
Kurzy mají celkem 11 lekcí, cena kurzu je 2900 Kč.
Pokud absolvujete dva kurzy za sebou,
cena druhého kurzu je 2100 Kč.
Kontakt: jana.ricarova@quick.cz
tel.: 606 610 898

Potřebujete financovat bydlení
nebo vám končí doba fixace
u vaší stávající hypotéky?
Zajistíme vám nejlevnější
hypotéku.
Bližší informace v naší kanceláři
ve Veselí nad Lužnicí,
Štěpnice 726.
Tel.: 728 300 980
e-mail: karel.kubicek@insia.com
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