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Zastupitelstva
města Soběslavi
které se bude konat 18. 12.
od 18 h v malém sále KDMS

Všem čtenářům Soběslavské hlásky
přejeme veselé Vánoce!

Ve dnech 26. - 28. 10. uspořádal OLH Spartak Soběslav slavnostní víkendový program pro veřejnost u příležitosti oslav
jubilea 90 let od založení oddílu, v rámci něhož OLH Spartak pozval milovníky sportu na utkání starých odchovanců
OldBoys Soběslav proti veteránské gardě ČR. Před zahájením utkání byl oficiálně otevřen zrekonstruovaný zimní stadion.
Více se dočtete na straně 20.

prosinec 2019

2

NEPŘEHLÉDNĚTE

OBSAH
Zprávy z města 				

3

Upozornění předplatitelům

Společnost						

8

Kultura a volný čas					

9

Soběslavské školy informují				

13

Spolky a organizace					

15

Redakce Soběslavské hlásky děkuje svým čtenářům za přízeň, kterou jí věnovali po celý tento
rok, a zároveň nabízí všem zájemcům předplatné na rok 2020. Složenky obdrží všichni letošní předplatitelé s prosincovým číslem. Žádáme
jejich uhrazení do 10. 12. 2019. Případní noví
zájemci se mohou přihlásit v redakci.

Různé				

18

Pozvánky z okolí				

18

Sport 						

19

Inzerce		

				 21

VYBRANÉ AKCE V PROSINCI
1. 12.

 ánoce s kamarády – rodinné divadelní představení s písničkaV
mi, kulturní dům, 10:30 h

1. 12. 	Mikulášská – zábavné odpoledne s Mikulášem a čerty, dům dětí
a mládeže, 15 h
3. 12.

 dventní notování s Brněnským rozhlasovým orchestrem
A
lidových nástrojů – koncert, kulturní dům, 19 h

7. 12.

Vánoční turnaj v kuželkách – kuželna, 10 h

8. 12. 	Lady Oskar – představení Divadla Kalich v hlavní roli s Janou
Paulovou, kulturní dům, 19 h
10. 12. 	Zimní podvečer poezie IV. – hudební doprovod Soběslavského
chrámového sboru, knihovna, 17:30 h
11. 12. Č
 esko zpívá koledy – přijďte si společně k vánočnímu stromu
zazpívat koledy a strávit tak adventní čas, náměstí Republiky, 18 h
13. 12. Z
 vonkový průvod – zahájení v domě dětí a mládeže, průvod se
vydá přes náměstí ke knihovně, kde proběhne kulturní program
a děti předají svá přání pro Ježíška, dům dětí a mládeže a poté
park u Hlásky, 16 h
14. 12. 	Vánoční strunky – koncert skupin Keltain a Divoké strunky,
kulturní dům, 17 h
16. 12. Vánočně laděné krasobruslařské vystoupení – zimní stadion, 18 h
17. 12. 	Když mě přijmeš do svých svátků – vánoční koncert Jiřího
Přibyla, hostem sólistka divadla v Olomouci Lea Vítková,
kulturní dům, 19 h

Změna termínů
uzávěrky měsíčníku

Upozorňujeme všechny inzerenty a přispěvatele
do lednového čísla Soběslavské hlásky na změnu uzávěrky inzerce a ostatních příspěvků na
10. 12. 2019. Příspěvky zaslané po uzávěrce již
nebudou otištěny.
-min-

Občerstvení na náměstí
Přijďte společně strávit adventní čas a užít si
předvánoční atmosféru také na soběslavské náměstí, kterou vám zpříjemní od 30. 11. do 23. 12.
„Vánoční boudička“. Můžete se u ní občerstvit
a dát si svařák, punč, grog, horký mošt, kávu
nebo čaj. „Vánoční boudička“ bude otevřena
denně od 8 do 20 hodin.
-pim-

Vánoční strom náměstí zdobí
již od poloviny listopadu
V úterý 12. 11. nainstalovala Správa města
Soběslavi vánoční strom na náměstí Republiky.
Letos bude v zimě náměstí zdobit 42 let starý
stříbrný smrk ze zahrady Vladimíry Hláskové
z obce Zvěrotice. Vánoční strom bude slavnostně rozsvícen v sobotu 30. listopadu v rámci akce
spojené s tradičním trhem Diakonie Rolničky. Za věnování stromu paní Hláskové děkujeme.
-min-

21. 12. 	Adventní koncert – účinkuje pěvecký sbor Novita, Českobratrský
evangelický kostel, 19 h
23. 12. 	Živý Betlém – přijďte prožít narození Ježíška a odnésti si betlémské světlo, začátek průvodu bude u hostince Hvížďalka, 16 h
25. 12. V
 ánoční vytrubování – účinkuje Soběslavský žesťový orchestr,
náměstí Republiky, 14 h
27. 12. 	Vánoční koncert Anonym Voice – kostel Českobratrské církve
evangelické, 19 h
30. 12. 	Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi, zahájení ve 21 h,
start dětských závodů od 22 h, start hlavního závodu od 24 h,
Další pozvánky na akce v listě ...

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 4. 12. a 18. 12.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

23. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 22. října 2019.
Usnesení č. 23/274/2019
Rada města souhlasí s rekonstrukcí ulice
Petra Voka v Soběslavi dle návrhu zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem,
České Budějovice.
Usnesení č. 23/275/2019
Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2020 dle návrhu předloženého
provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou ČEVAK, a. s., České Budějovice. Ceny pro rok 2020: vodné
– 38,28 Kč/m3 + DPH, stočné – 25,20 Kč/
m3 + DPH. Vodné + stočné celkem 63,48
Kč + DPH.
Usnesení č. 23/276/2019
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 23/281/2019
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o slavnostním zahájení stavby IV. železničního
koridoru v úseku Soběslav – Doubí u Tábora, které se uskutečnilo ve středu 16. 10.
2019.
Usnesení č. 23/282/2019
Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
dle návrhu předloženého paní Janou Hákovou, vedoucí sociálně zdravotního odboru
MěÚ Soběslav, organizacím: Diakonie
ČCE - středisko Rolnička a Domácí hospic
Jordán. Toto vyjádření se vydává v souvislosti s podáním žádosti na Jihočeský kraj,
České Budějovice, o akceptaci změn v poskytovaných službách.
Usnesení č. 23/283/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
David Petrů, Dobrá Voda u Českých Budějovic, na provedení výměny oken a zazdívky otvorů v objektu lisovny kalu na ČOV
Soběslav za cenu 143.309 Kč + DPH.

Usnesení č. 23/279/2019
Rada města schvaluje aktualizaci investičních priorit Strategického rámce MAP II
ve školách zřizovaných městem Soběslav
v projektu „Místní akční plán II v ORP
Soběslav“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00
09106, realizovaným MAS Lužnice, z. s.,
Sudoměřice u Bechyně, dle předložených
materiálů k datu 22. 10. 2019.

Usnesení č. 23/284/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím
Lagnerem, projektové práce, Soběslav, na
zpracování projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení akce „Soběslav
– komunikace, parkoviště a chodníky u
Domu dětí a mládeže“ za cenu 129.750 Kč.
Usnesení č. 23/285/2019
a) Rada města bere na vědomí výpověď
smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 1. 7. 2016 k datu 31. 12. 2019 na pronájem nebytových prostor v budově polikliniky, Petra Voka 159, Soběslav I, podanou společností ResTrial, Praha.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a společností DiaPodi care,
s. r. o., Sezimovo Ústí, na pronájem 3 ordinací v budově Polikliniky, Petra Voka 159,
Soběslav I, o výměře 161,8 m2 na dobu neurčitou od 1. 1. 2020.

Usnesení č. 23/280/2019
Rada města na základě žádosti ředitele ZŠ
E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí
s vyřazením majetku – elektrické fritézy,
rok výroby 1998, inv. č. 1/98, z majetku
školy.

Usnesení č. 23/286/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
mezi městem Soběslav a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha, v
souvislosti s realizací akce „VPIC SŽDC

Usnesení č. 23/277/2019
Rada města bere na vědomí informaci
místostarosty města Mgr. Pavla Lintnera
a člena rady města Mgr. Michala Pánka
o dokončení rekonstrukce zimního stadionu v Soběslavi.
Usnesení č. 23/278/2019
Rada města souhlasí s vyřazením neprodaných a neprodejných nálezů z majetku
města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí kanceláře tajemníka MěÚ
Soběslav paní Jitkou Přibylovou.

Doubí – Soběslav km
63,5, přel. SEK“ na pozemcích p. č. 3856 a 3857
v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města.
Usnesení č. 23/287/2019
Rada města souhlasí se změnou platebních
podmínek v kupní smlouvě mezi městem
Soběslav a společností PETA Bohemia,
spol. s r. o., Soběslav, týkající se odkupu
areálu Mateřské školy v Nerudově ulici dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 23/288/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou PŠV
stavby, s. r. o., Turovec, na zajištění technického dozoru investora stavby na akci
„Soběslav – chodníky Tyršova a K Sedlečku“ za cenu 54.400 Kč + DPH.
Usnesení č. 23/289/2019
Rada města souhlasí s bezplatným
uspořádáním
„Vánočního
jarmarku
Rolničky“ spojeným s „Rozsvícením vánočního stromu“ v sobotu 30. 11. 2019 od
10:30 hod. do 18:00 hod. na náměstí Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 23/290/2019
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městských bytů velikosti
1+1 na adrese Soběslav, část Soběslav II,
tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 59/34, do nájmu
Zuzaně Milotové a na adrese Soběslav, část
Soběslav II, Na Pískách čp. 119, do nájmu
Kláře Kotlárové.

USNESENÍ

24. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. listopadu 2019
Usnesení č. 24/291/2019
Rada města se na místě samém seznámila
s rekonstrukcí domu čp. 1/I (stará radnice)
na náměstí Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 24/292/2019
Rada města projednala návrh rozpočtu
města na rok 2020 zpracovaný pracovnicí
finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.
Usnesení č. 24/293/2019
Rada města na základě žádosti jednatele
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o.,
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Ing. Petra Matouše schvaluje změnu rozpočtu společnosti na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 24/294/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, na akci „Smuteční síň na hřbitově v Soběslavi – stavební úpravy“, kterým
se vypořádávají více a méně práce a posunuje se termín dokončení díla na 15. 11.
2019. Konečná cena díla činí 11.473.517
Kč + DPH.
Usnesení č. 24/295/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Jiří
Novák, Soběslav, na pořízení nových dubových lavic do smuteční síně na hřbitově
v Soběslavi za cenu 165.000 Kč.
Usnesení č. 24/296/2019
a) Rada města na základě žádosti jednatele
Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra Falady souhlasí s nákupem staršího
osobního vozidla zn. VW Caddy – combi
pro potřeby a z finančních prostředků společnosti za cenu 295.000 Kč včetně DPH.
b) Rada města souhlasí s odprodejem ojetého vozidla zn. KIA z majetku Správy města
Soběslavi, s. r. o., prostřednictvím prodejce
použitých motorových vozidel.
Usnesení č. 24/297/2019
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20,
Mgr. Jana Holase souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha,
prostřednictvím charitativního projektu
„Obědy pro děti“ na úhradu obědů v rámci školního stravování žáky této základní
školy v období od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020
v částce 2.760 Kč.
Usnesení č. 24/298/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
KP projekt, s. r. o., České Budějovice, na
zpracování a podání žádosti o dotaci do
Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
2016-2020 na akci „Nástavba Senior-domu
Soběslav“ za cenu 15.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 24/299/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 25 ke smlouvě o zabezpečení likvidace
komunálních odpadů ve městě Soběslav ze
dne 18. 12. 1995 uzavřené mezi městem
Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za
likvidaci komunálních odpadů v roce 2020
na částku 3.863.930 Kč + DPH.

Usnesení č. 24/300/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 43 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6.
1996 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor,
na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru v Soběslavi a městských částech
Chlebov a Nedvědice v roce 2020 za cenu
1.013.160 Kč + DPH.
Usnesení č. 24/301/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o převzetí, využití
a odstranění odpadu uzavřené mezi městem
Soběslav, firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, a Správou města Soběslavi,
s. r. o., ze dne 7. 5. 2012, kterým se mění
dodací a platební podmínky v souvislosti
s provozem sběrného dvora v Soběslavi
uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
Usnesení č. 24/302/2019
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské a ostatní subjekty (mimo občanů) na
rok 2020 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 2019 a jsou
uvedeny včetně DPH.
Usnesení č. 24/303/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni
– služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Soběslav a společností JS VISION, s. r. o.,
Soběslav, v souvislosti s realizací akce
„Novostavba areálu firmy AGRO PARTNER, s. r. o., Soběslav“ na pozemku p. č.
579/15 v k. ú. Chlebov, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 24/304/2019
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a společností České dráhy, a. s., Praha, na odkup
výpravní budovy včetně pozemku na nádraží v Soběslavi.
Usnesení č. 24/305/2019
Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti
sociální služby poskytované podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle
návrhu předloženého paní Janou Hákovou,
vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ
Soběslav, organizaci Farní charita Tábor.
Toto vyjádření se vydává z důvodu podání
žádosti o akceptaci změny ve specifikaci
sociální služby, která je součástí sítě
sociálních služeb.
Usnesení č. 24/306/2019
Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi
dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.

Program rozvoje města
na období 2020-2023

Město Soběslav připravuje nový strategický dokument – Program rozvoje města
Soběslavi na období 2020 - 2023 jako záměr svého rozvoje v následujících čtyřech
letech. Postupně byla zpracována jeho analytická část, SWOT analýza a strategická vize. Konkrétní plánované aktivity jsou uvedeny v akčním plánu, který obsahuje
návrh jejich realizace po jednotlivých letech vč. předpokládaných výdajů. Návrh dokumentu je zveřejněn na webových stránkách města www.musobeslav.cz pod menu
Úřad - Dokumenty. K nahlédnutí v písemné formě je v běžné pracovní době u pracovnice kanceláře tajemníka MěÚ v Soběslavi Ing. Hany Petrů.
Občané mají možnost se s dokumentem seznámit a vznášet svoje připomínky osobně, písemně nebo e-mailem na adresu hpetru@musobeslav.cz.

Celý dokument bude představen veřejnosti
na veřejném projednání, které se bude konat 10. 12. 2019 od 16 hodin v malém
sále kulturního domu v Soběslavi. Po zapracování připomínek bude dokument
projednán na jednání Zastupitelstva města Soběslavi v únoru 2020.
Ing. Hana Petrů, kancelář tajemníka MěÚ
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NÁZORY
Po dlouhé pauze - 2. jednání IT komise
Na konci září se po 313 dnech podruhé sešla IT komise. Na její nečinnost jsme během roku několikrát upozorňovali, ale nedostávali
jsme žádné odpovědi. A zrovna komunikace by měla být silnou
stránkou IT komise.

konferenční systém a hlasovací zařízení, zatím pouze poloautomatické, zastupitelé musí hlasovat sami :-). Jednací i obřadní síň
budou nově ozvučeny. Infocentrum dostane nové monitory a dotykový infokiosek.

Podruhé se komise sešla narychlo, což úplně nevyhovovalo nám,
kteří nepracujeme v Soběslavi, ale nakonec jsme se sešli všichni.
Pan místostarosta Lintner nám vysvětlil důvod, proč odstupuje.
Prostě toho má víc, než stíhá a tak ho nahradil Zbyněk Mareš,
správce počítačové sítě MěÚ Soběslav.

Změn se dočkáme i na webu města. Přibude informační e-mailový
kanál a některé úředníky si budeme moci zarezervovat.

Měli jsme výhrady, že jsme dostali pouze program a žádné materiály, abychom se mohli na jednání připravit. To by se od příště už
mělo změnit. A co nás čeká v Soběslavi nového?
Připojení městského úřadu optickým kabelem z vlakového nádraží
se zatím realizovat nebude, protože se čeká, jestli město koupí výpravní budovu a jak to bude s dopravním terminálem.
Řešila se i volná WiFi pro obyvatele a turisty. Například v Sezimově Ústí využili dotace Wifi4EU a bezplatnou WiFi rozšíří na
7 místech veřejného prostoru. V Soběslavi dotaci využít neplánují,
ale začátkem příštího roku se dočkáme WiFi před infocentrem ve
staré radnici. Navrhovali jsme, aby WiFi byla i na městském úřadě, tomu ale není údajně nakloněno vedení města.
Dále jsme dostali informaci o vybavení staré radnice. V jednací
síni, kde budou nově probíhat zasedání zastupitelstva, bude nový

Reakce na článek

Po dlouhé době - 2. jednání IT komise
Komise IT, stejně jako i jiné komise, byla zřízena radou města Soběslavi. Jejím úkolem je
předkládat radě města doporučení a návrhy.
Z jednání komise je pořizován zápis, který
je zveřejněn na webových stránkách města.
Předkládání návrhů radě města, stejně jako
prezentování činnosti komise vůči veřejnosti,
přísluší předsedovi komise.
Je třeba uvést na pravou míru, že pan Bučinský si vynutil zveřejnění článku ze své funkce
zastupitele, i když ho nejprve poslal do redakce Hlásky společně s panem Černým jako
report z IT komise rady města. Z toho vyplývá snaha zviditelnit svoji osobu a zpochybnit
fungování IT komise, ve které je také členem.
Vyjádření pana Bučinského je zavádějící a neodpovídá závěrům jednání komise. Vyjadřovat se detailně k jednotlivým bodům příspěvku nevidím jako účelné a smysluplné. Stránky
měsíčníku Hláska neslouží k rozebírání obsahu jednání IT komise rady města. Považoval
bych osobně za vhodnější a účelnější využít
úsilí ve prospěch komise a města a nikoliv ke
zpochybňování činnosti komise jako takové.
Michal Turek, předseda komise IT

V městské knihovně dochází ke změně informačního systému.
Starý systém už nemá podporu, a proto se přechází na jeho nástupce Tritius. Pro nás čtenáře by se nic měnit nemělo.
Na závěr jsme se bavili o našich nápadech. Líbilo by se nám například vybudování bezdrátové sítě LoRaWAN, jako mají v Táboře. Síť umožňuje připojení různých druhů snímačů, např. dálkové
odečty energií. Pan Vedral představil systém chytrého osvětlení a
jeho možnosti. Systém umožňuje stmívání a šetření energie, umí
rovněž posílat data po silových kabelech nebo připojit čidla na
snímání teploty nebo ovzduší. Ale to je v Soběslavi vzdálená budoucnost.
Znovu by se měla IT komise sejít na konci listopadu, kdy bychom
měli rozebrat obsah webových stránek města. Rádi uvítáme Vaše
připomínky, co je na webových stránkách špatně a co by šlo udělat
jinak. Své náměty posílejte na bucinsky@sobeslav.cz.
Bc. Miloš Bučinský, zastupitel za Piráty pro Soběslav

Graffiti v Soběslavi
Před nějakým časem jsem do Hlásky
poslal článek o graffiti a možnostech jejich odstraňování.

Součástí textu byla i výzva k zanesení
posprejovaných míst do mapy, kterou
jsme s Piráty pro Soběslav připravili
(http://hezkasobeslav2019.jdem.cz/).
Za tu dobu se nám díky spolupráci s občany podařilo lokalizovat více než 240
posprejovaných míst na území města
Soběslavi. Nyní je třeba pracovat na
jejich odstranění. Existují města, která
se tomuto fenoménu věnují systematicky. Výsledkem je většinou takzvaný
antigraffiti program. Jeho součástí je
například důsledné odstraňování graffiti
z objektů vlastněných městem nebo fi-

nanční podpora fyzickým osobám na
pořízení antigraffiti nátěru.
Jako vstřícný krok můžou vzniknout
legální plochy, které pomáhají odklonit
zájem sprejerů od majetku města či občanů. Na legálních plochách nevznikají
jen čmáranice, ale mnohdy zajímavá
umělecká díla. Je to taková nepsaná
dohoda mezi možná budoucími umělci a městem. Město poskytne legální
plochu, kde se mohou výtvarníci realizovat, a jejich díla pak zdobí vybrané
plochy, nikoliv nově natřené fasády
budov. Bohaté zkušenosti má Praha,
Brno, Třebíč nebo Jihlava, kde vedení
měst dalo k dispozici různé podchody,
opěrné a protihlukové stěny. Monotónní
šeď těchto ploch teď zdobí často pozoruhodné malby. Prostory tak působí daleko příjemnějším dojmem.
Proč tedy nevyužít pozitivní zkušenosti
jiných měst i v Soběslavi a mít tak město krásnější, upravenější a čistší?
Spolu s některými dalšími zastupiteli se
budeme zasazovat o vytvoření takového
programu v Soběslavi.
Martin Kákona,
zastupitel za Piráty pro Soběslav
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Soběslavské školy v hledáčku zastupitelů
Již delší dobu sledujeme situaci v oblasti školství v Soběslavi. Naši zvýšenou pozornost vzbudily nejasnosti okolo fungování a pravomocí komise školské, kulturní a cestovního ruchu (které jsme zaznamenali na
zastupitelstvu i v připomínkách občanů). A také vzrůstající odliv žáků ZŠ
ze Soběslavi do škol v okolních městech či alternativních „vzdělávacích
systémů“.
Oslovili jsme ředitele škol a školek, zda by nám umožnili krátkou exkurzi.
Dne 21. 10. jsme navštívili ZŠ Komenského a E. Beneše, MŠ Nerudova
a MŠ Duha. Mateřské školy máme v Soběslavi opravdu krásné a kvalitně
vybavené. V MŠ Duha bych rád vyzdvihl účast zástupců rodičovské rady
a speciální pedagožky z pedagogicko psychologické poradny, se kterými
jsme vedli přínosnou diskuzi. Nadšeni jsme byli z Duhového hřiště, realizovaného okolo školky, fungující knihobudky (proč vlastně v Soběslavi
dosud žádnou jinou nemáme?) nebo nově vznikající hračkobudky.
Základní školy jsme si prohlédli v doprovodu radní a členky školské komise Mgr. Aleny Krejčové a vyzpovídali jsme jejich ředitele. Na naše
přání byli přizváni i výchovní poradci či školní psychologové.

Vedení škol nelze upřít velkou snahu o modernizaci prostor. Kde však (nejen z hlediska výstupů této návštěvy) vidíme velký prostor pro další práci,
je komunikace s rodiči, práce s klimatem ve škole nebo šikanou. Bylo
velmi zvláštní v MŠ Duha slyšet, že komunikace s rodiči je základem
a i když mnohdy stojí navázání spolupráce nemalé úsilí, je to stěžejní
bod pro kvalitní práci s dětmi. Pokud totiž rodiče mají dost prostoru, jsou
úžasní a mají snahu se na chodu školky podílet. Naproti tomu ve školách
jsme slyšeli, že rodiče nespolupracují, nemají zájem a nechtějí se na akcích školy či spolupráci s učiteli podílet. Od návštěvy ve školách si kladu
otázku, co se s těmi skvělými a spolupracujícími rodiči přes přelomové
prázdniny, kdy jejich dítě přechází z MŠ na ZŠ, stane?
Vždy je co zlepšovat, proto se hodláme tématu školství věnovat i nadále. Cenné pro nás budou podněty ze strany rodičů, žáků, učitelů i široké
veřejnosti. Můžete nám je zaslat na e-mail: bucinsky@sobeslav.cz.
Děkujeme ředitelům škol za vstřícné přijetí, otevřenost a podnětnou diskuzi.
Bc. Miloš Bučinský, zastupitel za Piráty pro Soběslav

Pohled nového zastupitele

Do komunálních voleb jsem šel jako kandidát nového uskupení občanů,
které si dalo za cíl uspět a získat šanci přispět ke kvalitní správě našeho města. Nemalý počet voličů mi vyjádřilo důvěru, čehož si velice vážím. S optimismem v žilách jsem se zapojil do povolebního vyjednávání
a následně dostal příležitost podílet se na kontrole hospodaření města
z pozice předsedy finančního výboru. Moji kolegové se aktivně zapojili
do činnosti odborných komisí Rady města.
Do voleb jsem šel s odhodláním pomoci Soběslavi být městem více otevřeným svým občanům. Městem, které dává šanci podílet se aktivním
občanům na jeho správě, které naslouchá dobrým nápadům a maximálně
využívá potenciálu dnešní doby. Musím konstatovat, že po bližším seznámení se s činností města ve mně neustoupil dojem, že město má v těchto
ohledech stále na čem pracovat.
Spatřuji prostor v další digitalizaci agend městského úřadu a městských
organizací. Snažím se z pozice zastupitele pozitivně působit na to, aby
se včas a standardně zapojovala veřejnost do procesu rozhodování o významných záměrech města. Svým jedním hlasem podporuji a podpořím

všechny návrhy, které rozšíří nabídku bydlení pro mladé, rozvoj pracovních příležitostí, možnosti vzdělávání, kvalitního trávení volného času,
městskou zeleň a činnost sportovních zařízení. Považoval jsem za důležité
postavit se za konání třetího pokračování unikátní akce GraffitEKO, která
podporuje kreativitu studentů a popularizuje potřebu třídění odpadu. Projekt byl vedením města dodatečně schválen a s úspěchem se uskutečnil.
Dobrý pocit mám z jednání v rámci finančního výboru nad hospodařením města a odpovědným financováním investičních akcí. Dává mi smysl
v budoucnu podpořit občanskou aktivitu tím, že o části rozpočtu dostanou
šanci rozhodnout přímo občané města – tj. zavést participativní rozpočet.
V neposlední řadě se zaměřuji na otázku efektivního fungování výborů
a komisí tak, aby městu přinášely maximální užitek. Proto podporuji zpracování jednacích řádů výborů zastupitelstva a komisí Rady města.
I nadále chci zůstat konstruktivní opozicí, která je schopnou vést věcnou
diskuzi. Platí závazek nebýt jen pasivním účastníkem, ale podle svého
nejlepšího svědomí vystupovat ve prospěch všech občanů.
ing. Jiří Klíma, zastupitel za Sdružení nezávislých a TOP 09

Příspěvky v rubrice Názory nevyjadřují názor redakce

Změny v platbách poplatku za komunální odpad v roce 2020

Rádi bychom Vás touto cestou informovali
o změnách v systému úhrady poplatku za komunální odpad v roce 2020 v souvislosti s modernizací ekonomického systému městského úřadu
v Soběslavi.
Poplatek za komunální odpad je ze zákona
č. 565/1990 Sb., povinna zaplatit fyzická osoba,
která má na území města trvalý pobyt a dále fyzická osoba, která na území města vlastní stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba. Podrobnosti týkající se poplatku,
jeho náležitosti a možné úlevy jsou uvedeny ve
vyhlášce města č. 4/2018, jejíž změna bude projednána na jednání zastupitelstva města v prosinci letošního roku.
První nejpodstatnější změnou v systému úhrady
poplatku je umožnění úhrady tohoto poplatku
z domova, formou bezhotovostní platby, a to

na základě variabilního symbolu, který obdrží
každý občan města písemně na adresu svého
trvalého bydliště v prvních lednových dnech
roku 2020. Použití tohoto variabilního symbolu
umožní přiřazení platby ke konkrétnímu občanu. Tímto způsobem však nebude možné jednou platbou uhradit poplatek za více osob, např.
za celou rodinu. Za každého člena rodiny je nutné uhradit poplatek samostatnou platbou, neboť
každý člen rodiny má svůj variabilní symbol.
Druhým možným způsobem úhrady poplatku
zůstává i nadále platba v hotovosti, nikoli však
již na Správě města Soběslavi, jako tomu bylo
v uplynulých letech. Občané mohou poplatek
uhradit v jedné ze dvou pokladen městského
úřadu (budova čp. 59/I a 55/I), a to opět za využití zmíněného variabilního symbolu.
Další důležitou změnou je skutečnost, že na základě platby občané neobdrží známku pro na-

lepení na svou popelovou nádobu či kontejner.

V této souvislosti žádáme občany města, aby
s platbou poplatku za komunální odpad posečkali do obdržení dopisů s jejich variabilním
symbolem. Pod tímto symbolem bude možné
poplatek uhradit i v příštích letech. Je samozřejmé, že pokud jej občan zapomene nebo ztratí,
městský úřad mu jej sdělí.
Stejně jako v minulých letech je nutné poplatek uhradit do 31. 3. 2020. Případné dotazy je
možné směřovat na pracovnici odboru životního prostředí MěÚ paní Zuzanu Černou, tel.
381 508 161, e-mail: cerna@musobeslav.cz
nebo pracovnici finančního odboru Ing. Lenku
Kačurovou, tel 381 508 126, e-mail: kacurova@musobeslav.cz.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města
Město Soběslav vypisuje výběrové řízení
obálkovou metodou na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 68,50 m2
na náměstí Republiky čp. 110 v Soběslavi I (bývalé prostory rodičovského centra
Sobík). Nebytový prostor bude pronajat od
1. 1. 2020 na dobu 5 let.
Písemné žádosti o pronájem nebytových
prostor s následujícími náležitostmi:
• záměr využití nebytových prostor
- podnikatelský záměr
• přiložené oprávnění k podnikání
• navrhovaná výše ročního nájmu
(bez plateb za služby, které zahrnují
elektrickou energii, vytápění, vodné,
stočné, svoz odpadů, apod.)
doručte osobně nebo poštou do podatelny
Městského úřadu Soběslavi v termínu do
18. 12. 2019 do 12,00 hodin, v zalepené
obálce označené textem „Výběrové řízení

nám. Republiky 110 – NEOTVÍRAT“.
Otevírání obálek se bude konat 18. 12. 2019
v 16,00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I
– II. patro.
Hlavními kritérii výběru bude zhodnocení
podnikatelského záměru (50 %) a navrhovaná výše ročního nájmu (50 %).

Prohlídku objektu a bližší informace lze
dojednat s paní Janou Křemenovou, telefon
381 508 113 nebo s paní Pavlínou Chalupskou, telefon 381 508 114 – odbor organizační a správy majetku, Městský úřad
Soběslav.
Jana Křemenová,
vedoucí OOSM

S PROBLÉMY DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI SE POTÝKÁ I SOBĚSLAV
V reakci na dotazy a připomínky občanů k současné sociální situaci v Soběslavi týkající se lidí bez domova požádala redakce o vyjádření Odbor sociálně zdravotní MěÚ Soběslav. Vedoucí odboru Jana Háková nám v následujícím sdělení stručně
odpověděla na otázky, jak na bezdomovce nahlíží legislativa, kolik je jich v současnosti v Soběslavi, jaké možnosti má město
Soběslav tuto situaci řešit a co v dané věci v minulosti již udělalo.
Termínem bezdomovec je
označována osoba, nemající
domov či možnost dlouhodobě
využívat nějaké přístřeší. Termín Bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby
a existenci tohoto jevu. Podle
zákona jde o osoby společensky nepřizpůsobené a péči o ně
vymezuje zákon O sociálních
službách (Zákon č. 108/2006).
V českém sociálním systému
máme několik sociálních dávek
určených lidem, kteří se dostanou do úzkých. Můžou se vyplácet opakovaně, můžou být
jednorázové.
Z pohledu zákona je člověk
v hmotné nouzi, když mu
jeho příjmy a celkově sociální
a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší
úrovni. Zákon také vymezuje,
kdo v hmotné nouzi není. Jde
například o osoby, které:
•

prokazatelně neprojevují snahu zvýšit si příjem
vlastním přičiněním,

Ilustrační foto

•

jsou vedené v evidenci
uchazečů o zaměstnání
a bez vážných důvodů odmítly vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se
účastnit cíleného programu k řešení zaměstnání.

Na jaře roku 2019 proběhlo celostátní sčítání osob, které lze
na základě definice uznat jako
osoby bez domova. Z výsledků
vyplynulo, že na území města
se zdržuje celkem osm takových osob.
Z nich asi nejznámější jsou bratři ze Soběslavi (jména ponechá
redakce v anonymitě). Oběma
bratrům se město snaží od roku
2016, kdy došlo k jejich vy-

stěhování z bytu v „pětidomí“
opakovaně nabízet pomoc při
zajištění ubytování, zaměstnání, dávek hmotné nouze. Tuto
pomoc oba soustavně odmítají, že si vše řeší sami dle svých
požadavků. Na podzim roku
2017 jim byl městem poskytnut na období zimy byt na tř.
Dr. E. Beneše. Tento byt jim
byl přidělen s cílem přípravy
na zaměstnání, které jim bylo
z hlediska jejich kvalifikace nabídnuto. Zaměstnání na Správě
města Soběslavi však odmítli
s odůvodněním, že toto zaměstnání není pro ně vhodné.
Dle předpisů úřadu práce byli
z důvodu odmítnutí zaměstnání
vyřazeni z evidence uchazečů o
zaměstnání a byly jim odejmuty

dávky hmotné nouze, ze kterých byl hrazen nájem a ostatní
služby spojené s bydlením. Po
uplynutí sjednané doby nájmu
odmítli předat byt a muselo dojít k vystěhování soudní cestou,
a to pro porušení základních
pravidel bydlení – nehrazení
nájmu a služeb s tímto spojených.
Od května r. 2019 jsou opět na
ulici. Opakovaně je jim prostřednictvím sociálně zdravotního odboru městského úřadu
nabízena pomoc v podobě
šatstva, sehnání ubytovny,
pomoci při kontaktu s úřadem
práce. V říjnu 2019 jim byl opět
městem nabídnut byt v lokalitě
Na Pískách s podmínkou nástupu do práce na Správě města
Soběslavi. Nabízené zaměstnání odmítli se slovy, že „nabídka
neodpovídá jejich kvalifikaci“,
stejně jako byt, neboť je příliš
vzdálen od centra města.“
Jana Hákova,
vedoucí SZO MěÚ v Soběslavi
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Ve čtvrtek 7. listopadu se v obřadní místnosti města Soběslav konalo vítání občánků. Starosta města Ing. Jindřich Bláha přivítal do
života v našem městě 5 holčiček a 5 chlapečků. Hudbou slavnostní vítání umocnily žákyně ze Základní umělecké školy Soběslav pod
vedením Mgr. Ivy Hovorkové.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
• Eliška Kotlárová
• Anna Halašková
• Michaela Tomiová

VZPOMÍNKY
Dne 25. 12. 2019 uplyne již
13 smutných let, co nás
opustila paní Marie Mixová
ze Soběslavi.

V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
• Jan Filipčík
• Marie Süsserová
• Josef Petráš
• Hana Kozmíková
• Marta Kolářová
• František Kupka
• Růžena Míková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poděkování
Děkujeme za hojnou účast
našim známým z řad muzikantů
a všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Františkem Kupkou
dne 21. 10. na smuteční obřad
do kostela sv. Marka.
Rodina Kupkova

Kdo jste ji znali a měli rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.

Odešli, jak si osud přál, ale v našich srdcích
a vzpomínkách žijí dál: paní Helena Lacinová
(†19. 12. 2012) a pan Karel Lacina (†3. 1. 2017).
Kdo jste je znali a měli je rádi, vzpomeňte s námi.

S vděčností a láskou,
vzpomíná dcera s vnoučaty.

Dcera Šárka s rodinou
a vnučka Šárinka s rodinou.

Dne 15. 12. 2019
uplyne 15 let, co nás
navždy opustil pan
Bohumír Kolba.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina Kolbova

24. 12. 2019 uplyne 15 let,
co nás navždy opustil syn
Jiří Paták ze Soběslavi.
S láskou a úctou stále
vzpomínají rodiče
a sourozenci.

prosinec 2019

Vánoční bohoslužby
Žehnání adventních věnců v kostele sv. Petra
a Pavla v Soběslavi
sobota 30. 11. - 17,30 hod.- kostel sv. Petra
a Pavla v Soběslavi
Roráty v kostele sv. Víta v Soběslavi
• sobota 7. 12. - 6,30 hod.
• sobota 14. 12. - 6,30 hod.
• sobota 21. 12. - 6,30 hod.
Vánoční bohoslužby v Soběslavi
24. 12., úterý - Štědrý den:
Senior Dům Soběslav - 14,00 hod.: 		
ekumenická bohoslužba
Mše svatá z vigilie slavnosti Narození
Páně:
kostel sv. Petra a Pavla - 16,00 hod. 		
pro rodiny s dětmi
kostel sv. Petra a Pavla - 22,00 hod. 		
(s doprovodem Chrámového sboru)
25. 12., středa - Slavnost Narození Páně - mše
svatá.:
kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.
(s doprovodem Chrámového sboru)
26. 12., čtvrtek - Svátek sv. Štěpána, prvomu		
čedníka - mše svatá:
kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.
29. 12., neděle - Svátek Svaté rodiny:
kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod. 		
(mše sv. s obnovou manželského slibu)
31. 12., úterý - Sv. Silvestr
kostel sv. Petra a Pavla - 16,00 hod.
- poděkování za uplynulý rok
1. 1., středa - Nový rok - mše sv.:
kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.
„Gloria in excelsis Deo“
26. 12., čtvrtek - Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka - Vánoční zastavení u jesliček
se zpěvem koled v provedení Chrámového sboru
sv. Petra a Pavla, kostel sv. Petra a Pavla
- 16,00 hod.
Vánoční bohoslužby v okolních kostelích
spravovaných ze Soběslavi
• 24. 12. 2019
Tučapy - 20,30 hod.
• 25. 12. 2019
Dírná - 8,00 hod.
Budislav - 11,00 hod.
• 26. 12. 2019
Nedvědice - 8,00 hod.
Janov - 11,00 hod.
Skalice - 14,00 hod.
• 1. 1. 2020
Janov - 8,00 hod.
Budislav - 11,00 hod.
Otevření kostela sv. Petra a Pavla:
• středa 25.12.2019 - od 14,00 do 17,00 hod.
• čtvrtek 26.12.2019 - od 14,00 do 17,00 hod.
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Legenda o Inkvizitorovi - vánoční zamyšlení

Adventní a posléze vánoční čas je znovu příležitostí uchopit to podstatné pro naše
životy. Abychom neupadli do kýčovitého a prázdného sentimentu, dovolte, abych
připomněl jeden příběh z klasické světové literatury. Ruský autor F. M. Dostojevskij
do svého vrcholného díla Bratři Karamazovi vložil zvláštní příběh - Legendu o Velkém inkvizitorovi.
Děj tohoto příběhu se odehrává v 16. století ve španělské Seville. V tomto čase,
kdy inkvizice násilně potlačuje jiný názor a odlišnost ve víře, kdy planou hranice
s kacíři, přichází do tohoto staroslavného města Ježíš. Znovu přijde tak, jak popisuje
Nový Zákon. Ježíš projevuje vůči lidem nekonečný soucit vrcholící před sevillskou
katedrálou, kde vzkřísí malé mrtvé děvčátko. Ježíš je však inkvizicí zatčen. V noci
přichází za Ježíšem do vězeňské kopky sám kardinál, Velký inkvizitor. Při tomto
setkání hovoří pouze Inkvizitor, Ježíš mlčí. V úděsné Inkvizitorově samomluvě je
Ježíš obžalován z nezodpovědnosti. Staré ďábelské pokušení se opakuje. Inkvizitor
Ježíše pokouší: „Chceš jít do světa a jdeš tam s holýma rukama. Jen s jakýmsi slibem
svobody, který lidé ve své prostomyslnosti a vrozené nezřízenosti nemohou pochopit, kterého se bojí a děsí, neboť pro člověka a lidskou společnost nikdy nebylo nic
nesnesitelnějšího než svoboda! Ale vidíš ty kameny v nahé a žhavé poušti? Proměň
je v chleby a lidstvo za Tebou poběží jako stádo, vděčné a poslušné, i když věčně se
třesoucí strachem, že svou ruku stáhneš a chléb odepřeš..., ale nakonec nám svou
svobodu složí k nohám a řeknou: „Raději nás zotročte, ale nasyťte nás.“ Ježíš je
Inkvizitorem shledán vinným právě pro svobodu, kterou chce lidem dát, ale která
člověka ničí a nemůže ho nasytit. „Upálím Tě, za to žes nás přišel rušit...zítra Tě
upálím. Dixi.“ Příběh, který vypráví jeden z bratrů Karamazových, končí čekáním
Inkvizitora na Ježíše, na to, že něco řekne. On však stále mlčí. Přiblíží se k inkvizitorovým rtům a políbí ho. Ježíšův polibek Inkvizitorovi hoří v jeho srdci. Cosi
se v něm pohne, a tak Ježíše propouští. Jde ke dveřím, otevře mu a řekne mu: „Jdi
a už se nevracej... vůbec se nevracej... nikdy, nikdy!,“ a pustí ho do šerotemných ulic.
Inkvizitor se i přes polibek, který mu hoří v srdci, nemění, zůstává ve své myšlence.
Tento příběh má jistě mnoho výkladů. Můžeme ho však i dnes číst s pohledem na
nesamozřejmost lidské svobody. Věřím, že křesťanský advent a Vánoce ve své podstatě připomínají, že On - Ježíš Kristus není pouhá historická fikce či projekce, ale
přichází i dnes. Přichází (advent tzn. příchod) se svým soucitem, ale také s náročnou
svobodou. Možná, že tento čas je opět příležitostí «být vyrušen». Setkat se s Ním v
druhém člověku, nenechat se zlákat materiálními výhodami. Ježíšův polibek určený
každému z nás chce v nás čímsi pohnout, zapálit oheň skutečné lásky. Advent je
očekáváním a Vánoce narozením svobody pro lásku. Přeji nám skutečnou vnější
i vnitřní svobodu, ke které nám tento jedinečný čas dává novou možnost. Požehnaný
čas adventu i svátků vánočních.
Jan Hamberger, farář

Pozvánka na bohoslužbu
Starokatolická farnost
v Soběslavi srdečně zve na
vánoční nedělní bohoslužbu,
ve které budeme prosit
za manžele a rodiny.
Bohoslužba bude slavena
v kostele sv. Marka dne
29. prosince od 10:00 hod.
Hudební doprovod zajistí písecký
pěvecký sbor Margot.
Poděkování
Ráda bych poděkovala neznámému nálezci, díky kterému se mi
vrátila má ztracená peněženka
ve spol. PENNY Market.
Krejčová

Veřejnost je srdečně zvána
na Půlnoční bohoslužbu,
která se bude slavit na Štědrý večer
od 23 h v kostele sv. Václava v Dráchově.
Bohoslužbu doprovodí svým zpěvem Jiří
Přibyl a členové sboru Anonym Voice.

Komorní pěvecký sbor

srdečně zve na

vánoční koncert
v kostele ČCE v Soběslavi
27. 12. 2019
od 19 h
více na www.anonymvoice.wz.cz
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Koledy zpívají lidé každoročně také na Táborsku
Jako v předešlých osmi letech, i letos je možné se zapojit do akce
Česko zpívá koledy s Deníkem. Zpívat se bude hromadně ve středu 11. prosince od 18 hodin, zpěvníky najdete opět na stránkách
Táborského deníku. Přihlásit se můžete jednoduše přes webovou stránku ceskozpivakoledy.cz nebo prostřednictvím emailu
redakce.taborsky@denik.cz
Na Táborsku tradičně zpívají sbory, spolky, děti, dospělí i senioři například v Táboře, v Bechyni, Zvěroticích, Tučapech, Mladé
Vožici, Hlavňově, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Ratajích, Nových Dvorech, Radeníně, Dražicích, Chotěmicích, Zárybničné
Lhotě, Malšicích, Sezimově Ústí a dalších místech. Pokud máte
chuť, neváhejte se k naší akci připojit a zpříjemnit si adventní čas.

Česko zpívá koledy
v Soběslavi s Novitou
náměstí Republiky
11. 12. od 18 h

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Sobotní provoz knihovny – Knihovna
bude opět otevřena v sobotu 7. 12. 2019

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
23. 12. 2019 – 6. 1. 2020 ZAVŘENO!!!

Otevřeno od úterý 7. 1. 2020
PF 2020
Všem našim čtenářům a návštěvníkům
bychom rádi popřáli mnoho pěkných
chvil se svými blízkými, zdraví a pohodu
v roce 2020.
Děkujeme Vám, že jste tu s námi a zpříjemňujete nám každý náš den. Zároveň
také děkujeme za trpělivost a shovívavost při čekací lhůtě na knihy. Některé
tituly jsou zkrátka velice žádané.
Pevně věříme, že se tu společně budeme
scházet i v roce 2020 a budete se těšit
na nové knihy a akce, které pro Vás připravujeme.

ZIPOPO

recitace básní

z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové
a Matěje Věnceka z Tábora spojené
s příjemným POPOvídáním za hudebního
doprovodu Soběslavského chrámového
sboru pod vedením Martiny Pechové
▪▪▪
Úterý 10. prosince 2019 od 17,30 hodin
Městská knihovna Soběslav

KAPR V LIDOVÉM UMĚNÍ
A VÁNOČNÍ TRADICI
Když se řekne ryba, kapr, šupinka, představí si většina z nás kraj třeboňských
rybníků, tradiční výlovy, ale třeba také
štědrovečerní stůl s rybím pokrmem.
Byla ryba součástí slavnostní večeře odjakživa? A co rybí šupinky? Jakou magickou moc jim svátky radosti přisuzovaly?
Jihočeská Blata byla na přelomu 19. a 20.
století známa také pro svou jedinečnou
výšivku právě rybími šupinkami. Zdobily se s ní krojové součásti i různé bytové
doplňky. Přijďte se podívat na zručnost
dnešních vyšívaček i na předměty z národopisného depozitáře, které se pyšní
právě touto náročnou technikou. Ryby
nás ve Smrčkově domě provázejí i v podobě zoologických preparátů či výrobků
dětí z Mateřské školy Duha Soběslav
a Mateřské školy Soběslav (ul. Nerudova). Nechybí ani vánočně vyzdobená
blatská světnice. V muzejním obchůdku
si můžete zakoupit výrobky jihočeských
lidových tvůrců – dřevěné hračky, keramiku, ozdobné perníčky i drobnosti s výšivkou rybí šupinou, které se mohou stát
zajímavým vánočním dárkem. Výstava
je otevřena denně kromě pondělí (a kromě 24. a 25. 12.) až do 5. 1. 2020.
OD TÁBORA… DO MÍST, KDE SE
NARODIL SV. MIKULÁŠ
21. ročník cestopisného přednáškového
cyklu „Od Tábora až na konec světa“
pokračuje ve středu 4. 12. v 17 hodin
v Rožmberském domě. V předvečer

mikulášské nadílky nás brněnský cestovatel Ing. Jaromír Novák zavede do
jižního Turecka mj. na místa spjatá se
životem sv. Mikuláše. Čekají nás i další
zajímavosti Lýkijské stezky, první dálkové turistické trasy v Turecku, vedoucí
více než 500 km kolem Středozemního
moře i přes hory starověké Lýkie. Poznáme například Motýlí údolí, soutěsku
Saklikament, opuštěná lýkijská města
i věčně hořící plameny spojované
s bájnou příšerou Chimérou.
STARÉ I NOVÉ ZVĚSTI...
O VÁNOCÍCH
Vánoční téma má i prosincová přednáška 10. ročníku historicko-vlastivědného
cyklu „Staré i nové zvěsti“, která se koná
ve středu 18. 12. v 17 hodin v Rožmberském domě. Odkdy se na Vánoce staví
jesličky? Mívali dříve venkovští lidé ve
staveních vánoční stromeček? A co pod
ním bylo? Jak je stará tradice zdobení
stromku skleněnými ozdobami? A kdy se
objevily první adventní kalendáře? Odpovědi na tyto otázky a ještě mnoho dalších zajímavostí nabídne setkání s PhDr.
Hanou Soukupovou, etnografkou Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Podělí se také o své dojmy z městečka
Lauscha v Duryňsku, kolébky foukaných
vánočních ozdob, i z návštěvy unikátního
provozu v Poniklé v Podkrkonoší, kde se
dodnes dělají perličkové ozdoby tradičním způsobem. Seznámíme se také se
sbírkou betlémů Jihočeského muzea, ve
které nechybí blatský betlém Jiřího Blažka ze Sezimova Ústí.
Do Blatského muzea Vás v adventním
a vánočním čase srdečně zvou Daniel
Abazid, Zuzana Čermáková,
Petr Šťovíček a kol.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD Soběslav
Pravidelné akce:
Pondělí
17.00
17.00
20.00
Úterý
16.00
18.00
Středa
13.30
15.30
Čtvrtek
18.00
Pátek
19.00

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

Připravujeme pro vás:
Neděle 1. 12. 	10.30 Divadlo Kamarádi, Vánoce s kamarády a možná přijde
i Mikuláš, zábavný pořad pro děti, velký sál, vstupné dospělí 60 Kč,
dítě 50 Kč, rodinné 2.,3... dítě zdarma!
Pondělí 2. 12. 	Loutkářský soubor Kašpárek, O barevném sněhulákovi, loutková
pohádka s mikulášskou nadílkou, loutkový sál, vstupné děti 20 Kč,
dospělí 30 Kč
Úterý

3. 12.

10.00 Virtuální Univerzita třetího věku, malý sál

	19.00 Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů – Broln
- vánoční koncert pro Světlušku, velký sál, vstupné 290 Kč, 250 Kč,
210 Kč - výtěžek z akce bude věnován na projekt Světluška!
18.00 Věneček tanečních kurzů, hraje RM Band, velký sál

Sobota

7. 12.

Neděle

8. 12. 	19.00 Divadlo kalich, Lady Oskar, divadelní představení, velký
sál, v hlavní roli Jana Paulová!, vstupné mimo předplatné 350 Kč

Když mě přijmeš do svých svátků
- vánoční koncert Jiřího Přibyla
Zazní slavné muzikálové melodie a vánoční
skladby, které určitě znáte. Jako host
koncertu vystoupí Lea Vítková, sólistka
MDO, za klavírního doprovodu
Milady Jedličkové. Vstupné 150 Kč

Sobota 14. 12. 	17.00 Vánoční strunky, koncert Keltain & Divoké strunky
(houslový soubor ZUŠ Soběslav), velký sál, vstupné 100 Kč
Úterý

17. 12. 10.00 Virtuální Univerzita třetího věku, malý sál
	19.00 „Když mne přijmeš do svých svátků“, vánoční
koncert s Jiřím Přibylem, velký sál, vstupné 120 Kč

Středa

18. 12. 17.00 Zastupitelstvo, malý sál

A co bude v lednu ...
Pondělí 13. 1. 	19.00 Agentura Point, Cavewoman - obhajoba jeskynní ženy,
divadelní představení,velký sál, vstupné 360 Kč, 320 Kč
Neděle

26. 1. 	19.00 Paul Batto & Ondra Kříž - koncert v kině!

JÓGA 50 PLUS v KD
První lekce dne 16. 12. 2019 je ukázková
a zdarma!
Důraz je kladen na pomalé provádění pohybů,
uvolnění kloubů a svalů. Naučíme se správně
dýchat a lépe se tak spojit se svojí životní
energií. S sebou si prosím přineste podložku
a deku. Čtvrtky / 9 - 10 hodin /malý sál KD
Soběslav/ Lekce 80 Kč.
Pro bližší info volejte na tel. 731 584 824
(Kristýna Topinková)

Plesová sezona 2020 v KD
10. 1. Maturitní ples
Gymnázium Soběslav 6.B
17. 1. Rybářský ples
24. 1. Maturitní ples
Gymnázium Soběslav 4.A
14. 2. Společenský ples
21. 2. Staročeský ples
28. 2. Sportovní ples
6. 3. Ples Diakonie Rolnička
8. 3. Dětský karneval

Adventní notování s BROLN
sólisté: Kateřina Martykánová, Kamila
Šošovičková, František Černý a Michal
Marhold BROLN řídí umělecký vedoucí
Petr Varmuža. Program 1. část - lidovky
z Moravy, Slovenska, Čech a zbytku světa,
2. část – čas adventní, čas vánoční.
Vstupné 290 Kč, 250 Kč, 210 Kč
Výtěžek z koncertu bude předán Nadačnímu
fondu Českého rozhlasu – projektu Světluška!
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• Neděle 1. 12. v 10.30 h
Divadlo Kamarádi
VÁNOCE S KAMARÁDY
a možná přijde i Mikuláš…
Rodinné divadelní představení
– zábavný pořad s mikulášskou
nadílkou
Kamarádi spolu s dětmi očekávají
příchod Královny Zimy, chlubivý
sněhulák zazpívá popletenou
písničku – proto, aby děti mohly
ukázat, jak to umějí lépe. Na
scéně se objeví dokonce i Mrazík
a Marfuša, která hledá ženicha.
Pohádka o vánočním kaprovi
všechny dojme, ale vzápětí se
objevuje Královna Zima a celé
hlediště ji vítá písničkou Už
padá sníh, kterou se děti během
představení naučí. Společné
zdobení vánočního stromečku
a zpěv klasických vánočních
koled je působivým závěrem
představení.
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 60
Kč, rodinné 2.,3.…dítě zdarma!

vlastní rodiny…!?
Hrají: Clara - Jana Paulová,
Philippe - Ladislav Hampl,
Maxime – David Suchařípa,
Thibault - Jan Kříž, Laura Denisa Pfauserová / Leontina
Hromádková, Camille - Vendula
Fialová, Valentine - Barbora
Vyskočilová / Marie Křížová
Vstupné mimo předplatné 350 Kč
• Neděle 26. 1. v 19.00 h
Paul Batto & Ondra Kříž
Koncert v kině!
Paul Batto je trubadúr, který má co
říct – je uznáván pro své skladby,
styl hry na kytaru a procítěný
vokál. Posledních více jak 10
let ho téměř všude doprovází
Ondřej Kříž, klavírista původem
ze Soběslavi spolupracující
s mnohými dalšími českými
i zahraničními uskupeními.

• Neděle 8. 12. v 19.00 h
Divadlo Kalich
Lady Oskar
O rázné podnikatelce, matce,
šéfové i manželce, jíž nic na
světě nezlomí… kromě její

Poděkování
Děkujeme všem hostům a divákům,
kteří k nám letos zavítali.
Děkujeme všem, kteří nám zůstávají věrní!
Přejeme vám do nového roku hodně zdraví,
hodně úspěchů a pohodu.

Těšíme se na vás v roce 2020!
Děkujeme všem firmám za podporu KDMS v roce 2019
a těšíme se na další spolupráci.
Pracovníci KDMS
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Úprava platnosti rezervací vstupenek v Kině Soběslav
Rezervace vstupenek v Kině Soběslav online i telefonicky byla
možná až do konce listopadu 2019 bez jakýchkoliv omezení. Jediným omezením bylo skončení platnosti rezervace 15 minut před
zahájením filmového představení. Počínaje prosincem letošního
roku jsme byli nuceni přistoupit k úpravě stávající doby platnosti rezervací. K tomuto kroku nás vedla skutečnost, kdy množství
nevyzvednutých rezervovaných vstupenek dosahovalo mnohdy
i více než 65% kapacity sálu. Tato situace se opakovala v posledním období stále častěji, a tím se stala neúnosnou a pro nás i většinu diváků neakceptovatelnou. Od prosince letošního roku tedy
dochází k následujícím úpravám v rezervačním systému. Rezervování vstupenek je i nadále možné jak telefonicky, tak i online
prostřednictvím webu www.kinosobeslav.cz. Vstupenku si může
divák rezervovat po naprogramování a zveřejnění filmového titulu
na zmíněném webu kina. Rezervace má nově platnost po dobu
od její realizace do tří dnů před začátkem filmového představení.
Poté je, v případě nezakoupení v pokladně kina nebo neuhrazení
vstupenek online, automaticky systémem bez náhrady odstraněna. Poslední termín, kdy je možné vstupenky rezervovat, je šest

Předplatné
KDMS
Úterý 11. února v 19.00 hod.
Divadlo Ungelt
PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Hrají: Petr Kostka a František Němec
Úterý 31. března v 19.00 hod.
Divadlo Verze
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
(autor Eric Assous, režie Thomas Zielinski) Nejenom zdařilá komedie, ale
i příběh k zamyšlení.
Hrají: David Matásek, Linda Rybová,
Jana Janěková ml., Igor Chmela
a Matouš Ruml

dnů před realizací filmového představení. V termínu tři a méně
dnů před filmovým představením je pak možnost vstupenky pouze
zakoupit. Tímto krokem se chceme vyhnout, z našeho pohledu,
komplikovanému doprodeji vstupenek až patnáct minut před zahájením filmového představení a zároveň nezávazným a časově
neomezeným rezervacím vstupenek, které byly mnohdy neefektivně využívány.
Příklad: Film, který bude mít projekci 10. ledna je uveden do programu a zveřejněn na webu kina 20. prosince. Dříve byla rezervace možná od uvedení filmu na webu, tj. od 20. prosince a platila do
10. ledna – čtvrt hodiny před realizací představení. Nově si můžu
na tento film rezervovat vstupenky také od 20. prosince, ovšem
rezervace má platnost pouze do 7. ledna. Pokud nebude v tomto
termínu realizován nákup rezervovaných vstupenek, je rezervace
automaticky systémem bez náhrady smazána. Nejzazší termín rezervace na tento film je pak 4. leden.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Valeš, ředitel KDMS

MŠ DUHA
Duhové okénko
V naší školce je pořád živo. Na podzim jsme měli opravdu napilno, pustili jsme se do
úklidu zahrady, aby pan zahradník neměl s přípravou zahrady na zimu tolik práce. Předškoláci z fialové, zelené a žluté třídy vyrazili na výlet do Jump and kids arény. Výlet si
všichni, děti i paní učitelky, moc užili a vyřádili se i ti největší neposedové. Větrné dny
jsme zase využili, abychom mohli pouštět duhového draka. Jednou dokonce foukal na
louce tak silný vítr, že jsme se báli, aby nám neuletěl. Podzim s sebou přináší různé nemoci
a nachlazení. Je to tedy správný čas, kdy společně probrat vše, co se týká našeho zdraví
a lidského těla vůbec.
Co nás čeká v měsíci prosinci? Všichni už pilně připravujeme vánoční podvečer pro naše
blízké, těšíme se na návštěvu Mikuláše s jeho družinou a hlavně na školkový Štědrý den.
Vám, čtenářům Hlásky, přejeme poklidný adventní čas.
kolektiv MŠ DUHA

Čtvrtek 23. dubna v 19.00 hod.
Pantheon production s.r.o.
PERFECT DAYS
(autor Liz Lochheadová, režie Petr
Kracík)
Romantická komedie nejen o ženách
a nejen pro ženy.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová/Eva
Lecchiová, Petra Jungmanová a Vilém
Udatný
Změna programu vyhrazena! Předplatné - v prodeji od prosince (místa rezervujeme do konce ledna!), cena za
předplatné 900 Kč, mimo předplatné
(jednotlivá představení) 350 Kč.
Informace – prodej: Jarka Palasová,
produkční, jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 724 378 898, 381 524 261

Červeňásci „obkreslili“ svého kamaráda pomocí různých stavebnic
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MŠ NERUDOVA
Divadélko Zvoneček má s naší mateřskou
školou dlouholetou spolupráci. Tentokrát
si pro naše nejmenší připravilo ve čtvrtek
31. 10. 2019 pohádku „O KOBLÍŽKOVI“.
Radost, úsměv na tváři, spokojenost a obrovský potlesk malých diváků znamenal,
že pohádka se všem moc líbila. V prosinci
se budeme těšit na další!
V úterý 12. 11. 2019 dopoledne jsme měli
možnost společně s dětmi v mateřské škole
zhlédnout cirkusové představení “KLAUN
A JEHO KAMARÁDI“. Klaun Ferdinand
opravdu nadchl všechny malé diváky. Jízda na „jednokolce“, žonglování a kouzlení

U nás v MŠ se pořád něco děje.
za vydatné asistence dětí ohromilo celé publikum. Největším zážitkem pro děti byla
dobře vycvičená štěňata plemene Jack
Russella, která plnila zadané úkoly na sto
procent.
Naše mateřská škola poskytla výtvarná dílka našich nejmenších na výstavu do Smrčkova domu – Kapr v lidovém umění a tradici. Motiv ryby bude propojovat vánočně
vyzdobený Smrčkův dům.
Na co se děti a rodiče mohou do konce
roku těšit? Určitě oblíbené „Čertování“
s Mikulášem, předvánoční vystoupení
předškolních tříd v kulturním domě a ur-

čitě nezapomene na babičky a dědečky
v senior-domě, kde je děti potěší svým vánočním hudebním vystoupením. O tom ale
až příště.
Přejeme všem dětem a rodičům krásné,
pohodové Vánoce hodně štěstí a zdraví do
roku 2020.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ KOMENSKÉHO
„Nováci, děkujeme!“
Ve čtvrtek 7. listopadu proběhlo
v soběslavské hale okresní kolo ve
florbalu žáků prvního stupně. Třináct škol bylo rozděleno do 3 skupin,
z nichž pouze vítězové postupovali
do finálové skupiny.
Naše mužstvo ve skupině postupně
porazilo ZŠ Edvarda Beneše, ZŠ
Chotoviny, ZŠ Chýnov a po boji
podlehlo ZŠ Bechyně. Skupina se
výsledkově zamotala, takže o prvním
místě, a tedy postupujícím, rozhodl
poslední zápas ve skupině mezi ZŠ
Edvarda Beneše a Bechyní. My
potřebovali vítězství Edvarda Beneše
o dva góly. A tak to skutečně dopadlo
a finálová skupina byla naše. „Nováci,
děkujeme!“
Ve finálové skupině jsme sehráli
dvě dramatické bitvy. Remíza se ZŠ
Borotín a výhra 5:4 se ZŠ Zborovská
Tábor znamenala celkové první místo
a postup do krajského kola.
Na úspěchu se podíleli žáci: Michal
Paleček, Lukáš Novák, Šimon Slavík,
Jonáš Čížek, Michal Hoško, Patrik
a Petr Štěpánovi a Mikuláš Ježek.
Gratuluji, děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů
na kraji.
V. Drachovský

Florbalový bronz starších žákyň
Florbalové zápolení pokračuje. Dne 12. 11.
2019 přišla řada na dívky 2. stupně základních škol, konkrétně na žákyně 8. a 9. tříd.
Děvčata svedla souboje ve dvou halách.
Část týmů bojovala v Sezimově Ústí a část
v Soběslavi. Naše družstvo bylo nasazeno
společně se soběslavskými školami ZŠ E.
Beneše a Gymnáziem Soběslav a ZŠ Chotoviny do soběslavské haly.
Tyto čtyři školy se utkaly systémem každý
s každým dvoukolově. Naše děvčata z těchto šesti utkání posbírala vždy po bojovném
výkonu dvě výhry, dvě remízy a dvě proh-

ry. V celkovém účtování pak s osmi body
obsadila skvělé 3. místo.
Děvčata hrála v tomto složení a všem patří
dík za reprezentaci školy:
• E. Paušová, T. Weberová - 9. A,
• Z. Havlíková, T. Pokorná, V. Marešová, N. Faustová - 8. A
• T. Keňová, A. Kostečková, S. Dušková - 8. B.
Jan Holas
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ZŠ E. BENEŠE
Program prevence rizikového
chování očima naší žákyně
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se naše třída 8.B vydala do PorCeTy v Táboře,
což je centrum odborného poradenství pro dospělé a děti. Tématem
naší návštěvy bylo problémové hráčství.
Když jsme dorazili na místo, vřele nás přivítali pracovníci centra Radka s Radimem a usadili nás. Jeden žák dostal fixu s nálepkou a měl za
úkol požádat svého kamaráda, aby na ni napsal své jméno. Tu nálepku
si pak vzal první žák a usadil se na jeho místo. Takto se pokračovalo,
dokud neměli všichni žáci nálepku někoho jiného. Celá návštěva centra byla rozdělena do tří částí.
V první části jsme vyslechli informace o patologickém hráčství a závislosti na něm. Říkali nám srozumitelně, jak to vlastně funguje a jak
nebezpečné to může být. Abychom jen neposlouchali přednášející, zahráli jsme si hru. Dostali jsme tabulku, kde bylo 10 políček na hod
kostkou. Měli jsme si tipnout, jaké číslo by mohlo na kostce padnout
a zapsat ho do tabulky. Za každý vrh kostkou, se nám odečetlo pomyslných 10 Kč. Pokud se náš tip shodoval s číslem na kostce, přičetli jsme
si 30 Kč. Po skončení hry jsme měli malou přestávku na občerstvení.

Halloween 2019
Na naší škole se stala tradicí oslava Halloweenu, a proto se i letos
8. listopadu uskutečnila. Tento svátek, který nachází své příznivce
už i u nás, se slaví v anglicky mluvících zemích.
Žáci devátých tříd pod vedením angličtinářky paní učitelky Šárky
Zasadilové připravili pro páťáky úkoly, které musely děti řešit
v angličtině. Škola se tento večer proměnila v tajuplný hrad plný
strašidel, duchů a jiných bytostí ze záhrobí. Děti procházely „hradem“, plnily úkoly a sbíraly indicie, na základě kterých vyluštily hádanku. Odměnou jim byla medaile za statečnost. Své zážitky mohly
probírat dlouho do noci, protože ve škole se svými třídními učitelkami
M. Pecháčkovou, D. Hájíčkovou a N.Vančatovou přespaly.
Doufáme, že děti budou na tento zážitek rády dlouho vzpomínat
a až budou v deváté třídě, pomohou tuto akci připravit pro své
mladší spolužáky.
Mgr. Markéta Pecháčková

Druhá část začala vyprávěním o principech kasina, o procentních šancích na výhru a o množství vyhraných a prohraných peněz. Dozvěděli jsme se, že část peněz jde na obnovu a výstavbu různých center,
obchodů, ulic, apod. I v této části byl prostor na hru. Bylo vybráno
sedm žáků, kteří dostali scénář a zahráli divadlo o tom, jak lehce může
člověk získat závislost na loterii, hracích automatech a sázkách. O tom,
jak daleko až člověk může zajít a čeho všeho je schopen jen proto, aby
získal další peníze.
V poslední části proběhlo shrnutí celé návštěvy a samozřejmě nemohla chybět malá hra na závěr. Na stole byla tabulka se stovkou čísel, my
jsme dostali každý po dvou bonbonech, které jsme mohli vsadit. Bylo
na nás, jestli vsadíme oba najednou, nebo jeden, či žádný. Jeden žák
z naší třídy (T. P.) měl štěstí a trefil číslo, které bylo vylosováno (77)
a vyhrál tudíž první cenu – Toffifee. Následovala diskuze o tom, jak by
se dala ovlivnit šance na výhru.
Naše návštěva končila tím, že kdo řekl alespoň jednu větu o závislosti,
mohl odejít. 			
Natalie Drsová, 8.B

Exkurze 5.C v Banesu
V pondělí 21. 10. se vydala naše třída na exkurzi do firmy Banes.
Provozovnou Na Pískách nás provedl majitel Pavel Baloun. Nejprve nám ukázal kancelář v 1. patře. Poté jsme prošli hlavní halou, kde je v provozu hodně soustružnických automatů. Dozvěděli
jsme se, že se tady vyrábí velmi malé dílce. Na zakázku si je tu
objednávají jiné firmy např. automobilky Audi, Porsche a Jaguar,
výrobci zemědělské techniky John Deere a Steyr, výrobci letadel
a další. V jedné menší místnosti jsme pozorovali práci robota, který
kontroluje správnost vyrobených dílků. Firma si zakládá na velké
přesnosti.
Pan Baloun čelil našim zvídavým, leckdy úsměvným dotazům, ale
vždy si s nimi poradil. Ve skladu materiálu s dlouhými kovovými
tyčemi padl dotaz, zda je to zlato. : ) Mě zase zajímala cena výrobních „ mašin“. Prý si cenově místo nich v hale můžeme představit
zaparkované vozy Ferrari.
Firma Banes podporuje hodně sportovních oddílů a kulturních akcí.
I k nám byla štědrá. Každý si odnesl mlsku na cestu a pozornost
na památku. Hlavně nás těší a děkujeme, že jsme měli možnost
nahlédnout do prostor této soběslavské firmy, jejíž logo je vidět
i z oken naší školy na tribuně atletického stadionu.
Vojtěch Vácha, Filip Tourek, 5. C

DĚTI DĚTEM – Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 12. prosince od 14 do 16 hodin se v prostorách
1. stupně ZŠ Edvarda Beneše uskuteční dobročinný vánoční
jarmark. Výtěžek bude věnován dětem v Dětském domově
v Radeníně, které se dokonce tohoto jarmarku zúčastní.
kolektiv učitelů

DDM
Informace
V neděli 1. 12. zveme děti i širokou veřejnost na
tradiční Mikulášskou, která se koná od 15 hodin
v sále DDM. S programem vystoupí zájmový
kroužek Mažoretek a Roztleskávaček při DDM.
Pro děti bude připravena diskotéka a nadílka od Mikuláše a čertů.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč, členové ZÚ DDM 10 Kč.
V pátek 13. 12. se koná další ročník Zvonkového průvodu ve spolupráci s Infocentrem MěÚ Soběslav. Sraz účastníků je v 16 hodin
v domě dětí a mládeže, kde bude připraveno malé občerstvení. Poté
se průvod vydá k městské knihovně, kde bude probíhat kulturní program.
Nezapomeňte si vzít s sebou zvony a zvonky, kterými přivoláme
anděla s dárky pro děti a přáníčka pro Ježíška.
Kolektiv pracovníků domu dětí a mládeže přeje všem dětem i rodičům hezké prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku
2020.
Jaroslava Kohoutová
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I MY vám přejeme krásné svátky!
Vánoce,
Vánoce
přicházejí.
Ale
nezpívejme, přátelé. Raději se při
adventu ohlédněme za tím, co nám ročník
s pořadovým číslem 2019 dal. Každý rok
je v něčem jiný, odlišný od toho předchozího. I MY jsme letos zažili spoustu novinek.
Dopřáli jsme si menší omlazovací kúru.
Máme nové logo, webové stránky, nový
je i styl našich plakátů a letáčků. Snad se
stejně jako nám líbí i vám.
Co se naopak nezměnilo, je způsob, jakým
vnímáme naše poslání. I nadále chceme
být spolehlivým průvodcem pro rodiny
dětí s handicapem. Být jim i nadále nablízku. Pomáhat jim a provázet je těžšími časy,
ale taky jim poskytnout oddech a radost v
těch příjemnějších.
Máme nesmírnou radost a jsme velmi hrdí
na to, že jsme letos mohli podat pomocnou
ruku v celkem 80 rodinách. Spolu jsme
vyrazili na jarní, letní a podzimní pobyt.
Společně jsme se radovali při jednoden-

ních svátků i pohodový přechod do dalšího
roku. Na viděnou v roce 2020.
Tým I MY

ních výletech a setkáních. Naučili jsme se
spoustě nových věcí. A upřímně věříme, že
v dalším roce budeme ještě nápomocnější
než letos.
Zejména díky tomu, jakou ochotu a porozumění nám projevuje čím dál více lidí nejen z našeho domovského města - Soběslavi. Právě společně hledáme cesty k životu
s úsměvem. Budeme moc rádi, pokud na
ni vykročíte spolu s námi. Vážení spoluobčané, přejeme vám krásné prožití vánoč-

Ráda bych poděkovala z celého srdce
všem dobrým lidem, kteří s námi pomáhali
a pomáhají v rodinách dětí s malými i většími handicapy. Někteří jste věnovali svůj
čas, služby, výrobky. Někteří jste přispěli
finančně. Nesmírně si vaší podpory vážíme
a věřte, že každá pomoc má smysl, vždy ji
využijeme pro tu správnou věc. Jmenovité
poděkování je na stránkách www.IMYpomahame.cz. “Děkuji” posílám touto cestou i všech osmi členům týmu I MY, kteří
jezdí pomáhat do rodin dětí v celém kraji
anebo tvoří zázemí.
Milí Soběslavští, prožijte v době adventu
a časech svátečních co nejvíce porozumění, lásky a vzájemnosti.
Klára Csirková, ředitelka I MY
www.imypomahame.cz

SOBĚSLÁVKA
30 let svobody v Soběslavi
Co je však největší, co je však největší,
ta lidská svoboda,
zpívá Jaroslav Hutka ve své písničce Náměšť. Už jsme si na svobodu zvykli. Bohudíky. Můžeme vyjadřovat své názory, setkávat
se – i na náměstích – a slavit to, co nám přijde důležité slavit.
I proto jsme v neděli 17. listopadu slavili 30 let svobody!
V Soběslavi jsme si tento svátek připomněli ekumenickou bohoslužbou, při které jsme poděkovali za svobodu a také se přimlouvali za ty, pro které je svobodná země ještě vzdálený cíl.
Odpoledne jsme se sešli v kině na promítání filmu „Byli jsme to
my?“. V úvodu pan doktor Chabr mimo jiné zavzpomínal na krásnou euforii prvních svobodných voleb. Dále vystoupily studentky
soběslavského gymnázia, které zajímavě vyjádřily pohled mladé
generace na to, co pro ně znamená žít ve svobodné zemi a jak je
důležité se nejen ve škole seznamovat s moderními dějinami.

občanství a vyjádření vděčnosti za svobodu, která přináší příležitost dělat něco dobrého pro druhé.

Den oslav jsme zakončili setkáním na náměstí, které organizovalo Milion chvilek pro demokracii. V příspěvcích řečníků zazněly
jak osobní prožitky „sametových“ dnů, tak i výzvy k aktivnímu

Děkujeme všem, kteří přišli oslavit 30 let svobody - něčeho tak
vzácného, o co je potřeba pečovat.
Za Soběslávku Kateřina Růžičková

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

1. 12. 2019

od 7 do 9:30 hod.
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

SETKÁNÍ
ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
každé úterý
od 18 hodin
na faře ČCE
v ulici 28. října
kontaktní osoba
- Bohuslav
Tel. 602 126 685

Obecní úřad Roudná a hudebně literární seskupení
„HAMAVE“ srdečně zvou na

VÁNOČNÍ
KONCERT
v neděli 22. 12. 2019
od 18:30 h
v Komunitním centru
obce Roudná

prosinec 2019

17

Rodičovské centrum v novém

V pátek 18. 10. otevřel RC Sobík svou dětskou hernu v nových prostorách budovy
č. p. 1 na náměstí Republiky.

Rodičovské centrum Sobík se přestěhovalo
do zrekonstruovaných prostor bývalé radnice na náměstí Republiky (budova č. p. 1).
V současnosti obývá prostory, ve kterých
se před lety nacházel koncertní sál Základní umělecké školy Soběslav a který je přístupný z parku před kostelem sv. Víta.
Herna pro děti je prosvětlená, útulná
a skvěje se novotou. Rozdělena je do několika zón, které plní konkrétní účel. Konzumace potravin je dovolena pouze v kuchyňce, maminky si ale mohou vypít kávu
i u stolu v herně.
„Protože je program Sobíku zaměřený na
pohybové hrádky, snažila jsem se v první

řadě vytvořit tělocvičnu se zrcadlem, aby
byla k dispozici velká cvičební plocha.
Tomu jsem pak přizpůsobila zbylé prostory místnosti. Hrací zóna je oddělená od
cvičební zóny. Maminky chodí i se dvěma
dětmi, a zatímco jedno cvičí, druhé si může
hrát. Vedle toho je oddělená zóna relaxační, ve které mohou děti posvačit a mamin-

ky konzumovat kávu,“ představila prostory
Iva Čejková. V herně se nachází řada nových herních prvků vyrobených z dřevěného materiálu na zakázku v České republice. Mezi nimi je lezecká souprava, dětská
kuchyňka pro holčičky příhodně umístěná
vedle vstupu do kuchyňky nebo kutilský
ponk pro malé kutily a prodejní stánek pro
malé obchodníky. Prostory jsou také pěkně
vyzdobené. Řadu dekorativních prvků ručně vyrobila právě I. Čejková.
Dětskou hernu můžete navštěvovat v rámci pravidelného programu. Prostory budou
využívány také pro pořádání dětských
příměstských táborů. Více informací
se dozvíte na rc-sobik.webnode.cz, FB
(spolek rodičovské centrum Sobík) nebo
v Soběslavské hlásce.
-min-

RC SOBÍK
Venku nám začala jinovatka zdobit krajinu a to je znamení, že přichází
to nejkouzelnější období Vánoc. Vyvarujte se co nejvíce shonu a přijďte
si v klidu dát do naší herničky šálek dobré kávy. Novou herničku jsme
pro děti vybavili spoustou nových hraček a dřevěných prvků na rozvoj
motoriky. Přijďte se osobně přesvědčit v rámci volné herny. V programu
nabízíme celkem čtyři volné herny, kdy vám jsou celé prostory k dispozici. Jelikož se rodiče často ptají, jak staré děti mohou naše centrum
navštívit, tak bychom vás rádi informovali, že naše hernička je ideálně
přizpůsobená pro děti od narození do 7 let. To však neznamená, že musíte
starší sourozence nechávat doma. Určitě i oni si u nás najdou spoustu společenských her, které si můžete v příjemném prostředí společně zahrát.

prázdnin nebude v herničce probíhat pravidelný program, připravíme pro
vás však termíny volné herny, které budou přizpůsobeny dle počasí. Veškeré aktuální informace naleznete na našich webových a facebookových
stránkách.
Užijte si poklidné vánoční svátky s rodinou a ať všechny děti oslaví
pohádkové Vánoce s úsměvem na tváři.
Pravidelný program:

Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Po

8.45 – 9.30 		
10.00 – 10.45
15.30 – 16.30
17.00 – 18.00

Pohybové hrátky I. (Iva)
Pohybové hrátky IV. (Iva)
Kondiční cvičení pro maminky (Iva)
Těhotenské cvičení (Iva)

Út

9.00 – 10.00
15.00 –16.00

Cvičení s kočárky (Iva)
Sobíkovy hrátky – všeob. rozvoj 3-6 let (Pavla)

V minulém čísle jsme zmiňovali naši nabídku příměstských táborů na
aktuální školní rok. Nedopatřením jsme uvedli chybné datum u jarních
prázdnin, moc se tímto omlouváme a chybu napravujeme. Příměstské
tábory jsou v termínech pololetních prázdnin 31. ledna (Žijeme divadlem), jarních prázdnin 3. - 7. února 2020 (Po stopách lesních zvířátek)
a velikonočních prázdnin 9. - 10. dubna (Velikonoce plné tvoření).

St

8.30 – 14.00

Čt

8.45 – 9.30
10.00 – 10.45
14.00 – 17.30

Pá

8.30 – 13.00

Od 21. prosince do 5. ledna budou vánoční prázdniny. Během těchto

So

14.00 – 17.30

V pravidelném programu nabízíme spoustu pohybových aktivit. V tomto
pololetí jsou už obsazeny všechny pohybové hrátky a těhotenské cvičení.
Na kondiční cvičení pro maminky a Sobíkovy hrátky (všestranný motorický rozvoj dětí od 3 do 6 let) je možné přijít bez nahlášení i nárazově.

Novinky z Novity
Podzimní sezonu jsme 19. října zahájili vystoupením na vydařeném 10. ročníku festivalu
pěveckých sborů ve Vodňanech.
A protože naše hlavní radost
spočívá ve vánočních koncertech, dovolte nám pozvat vás na
některý z těch letošních, které
jsou uvedeny na plakátu.
Kromě koncertů nás letos (se
zkráceným programem) můžete
potkat 11. prosince na soběslavském náměstí na akci Česko
zpívá koledy (od 18:00) nebo
22. prosince na slavnostním ote-

vření kulturního domu v Roudné (od 18:30).
Těšíme se na vás, vaše Novita
Koncerty v prosinci:
12. 12.		
17:30
Senior-dům Soběslav
21. 12.		
16:00
Kostel Navštívení Panny
Marie, Choustník
21. 12. 		
19:00
Českobratrský evangel. kostel,
Soběslav
5. 1. 		
16:00
Klášt. kostel Narození Panny
Marie, Tábor

Volná herna (Eva)
Pohybové hrátky II. (Iva)
Pohybové hrátky III. (Iva)
Volná herna (Lucie)
Volná herna (Eva)
Volná herna (Lucie)
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Juniorští „vodníci“ děkují
Již přes tři roky se setkáváme každý pátek na kroužku pro mladé
záchranáře. Pod vedením našeho milého trenéra, kterým je doktor ;) Kamil Dedecius, se učíme základy první pomoci a anatomii
lidského těla. Když nám přeje počasí, ověřujeme svou obratnost
při slaňování např. svákovské rozhledny, kde si trénujeme i různé
druhy uzlů a techniky slaňování. Na kánoích a na kajaku se učíme pádlovat a zachraňovat tonoucího. Vyzkoušeli jsme si ovládat
loď i na slalomové dráze ve Vodáckém centru České Budějovice.
O sobotách se nám Kamil věnuje v jindřichohradeckém bazénu.
Vysvětluje nám různé plavecké styly, které pilujeme na mnoha
technických cvičeních.

Na podzim byly nejen nám, ale i všem členům VZS nabídnuty
dvě akce:
• S
 plutí řeky Jihlavy
Čekala nás krásná plavba plná drobných peřejí obtížnosti
WWI. Voda byla čistá a osvěžující. Celkem 17 km z Mohelna
do Ivančic zdolal náš pětičlenný tým ve složení dvě kánoe
a jeden kajak jen s jedním nenápadným cvaknutím.
• Dvoudenní cvičení VZS Soběslav na Orlické přehradě
Tým záchranářů různých věkových kategorií v neoprenech
a suchých oblecích provětral motorový člun a řešil mnoho
modelových situací např. záchranu dvou nebohých kajakářů,
vytažení tonoucího za pomoci házečky nebo poskytnutí PP
cvičné figuríně. V odpoledních hodinách proběhla dobrovolná
exkurze do nitra hráze VD Orlík. Večer se někteří zúčastnili zaškolení na radiostanice. Následující den probíhala opět
cvičení na vodě.
Na obě zářijové akce nám přálo počasí, vyzkoušeli jsme si mnoho
nového a myslím, že na prožité zážitky budeme vzpomínat ještě
dlouho.
Kamile, za nás „mladé vodníky“ Ti patří veliké poděkování. Ve
svém volném čase se nám snažíš podat vtipně a zábavně vše, co
nás chceš naučit. Máme rádi Tvůj kamarádský přístup a hlavně
humor, který nechybí na žádném setkání .
Za juniory VZS Rebeka Červenková

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
říjen 2019
•

Neznámý pachatel v noci z 1. 10. na 2. 10. vnikl po rozbití
skleněné výplně okna do kanceláře firmy v Soběslavi, kde
ze zásuvky stolu odcizil drobné mince v celkové částce 2 655
Kč. Škoda vzniklá poškozením je ve výši 3 000 Kč.

•

Dne 3. 10. byla hlídka OO PČR Soběslav povolána k asistenci k muži, kterého uštknul had - chřestýš. Toho již zraněný
muž zajistil a vrátil zpět do terária. Ošetření Zdravotnickou
záchrannou službou bylo komplikované tím, že objekt byl
střežen dvěma psy. Poškozenému muži se podařilo vyjít
z domu a psy uklidnit. Následně mu byla poskytnuta první
pomoc a muž byl transportován vrtulníkem do nemocnice.

•

Dne 5. 10. nalezl muž za pomoci detektoru kovu na lesní
cestě v katastrálním území Svinky nevybuchlý obranný granát RG F1 bez spouštěcího mechanizmu. Místo nálezu bylo
zajištěno a na místo povolán pyrotechnik, který ruční granát
zajistil a převezl k likvidaci do muničního skladu.

•

Dne 7. 10. se zdejším policistům již známý pachatel vloupal
do chatky v Soběslavi, přičemž překonal oplocený pozemek,
poté rozbil dvojitou skleněnou výplň okna a následně vnikl
do prostor rekreační chaty.

•

Další případ s municí se udál také 20. 10., kdy byl na lesní
cestě v katastru obce Svinky, opět detektorem kovu, nalezen
ruční granát F1 bez rozbušky. I tento byl následně pyrotechnikem zajištěn a převezen k likvidaci.
Za OO PČR Soběslav, nstržm. Jana Štecová
(redakčně upraveno a kráceno)

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
• N
 eděle 8. prosince 16 h (koncert Napříč od 17 h)
Vernisáž výstavy Modré z nebe malířky Václavy
Macků a vánoční koncert flétnového souboru
Napříč ze Soběslavi.
Víceúčelový sál KD. Výstava se koná do 30. 1.
• Pondělí 23. prosince 		
15 h
Jů a Hele – Vánoční čas – loutková revue
Jů a Hele, Mufa a další postavičky známé z televize.
Velký sál KD, vstupné: 100 Kč.
Přátelé obce Zálší a Klečaty srdečně zvou na

Vánoční koledy v kostele
Navštívení Panny Marie v Zálší

v neděli 15. 12. 2019 od 16:15 – 17:30 hod.
Pro zahřátí si budete moci koupit horký nápoj nebo svařák
Těšíme se na Vás
a nezapomeňte sváteční náladu.

VÁNOČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH
7. 12. 2019
Začátek v 10:00 hodin, konec v 18:00 hodin
Dospělí na 40 hodů, děti do 15 let na 20 hodů
Čistou sálovou obuv a veselou náladu s sebou
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33. Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi
V pondělí 30. prosince 2019 se uskuteční v jihočeské Soběslavi
33. ročník Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi. Tento
noční závod si za více než tři dekády oblíbili běžci všech věkových kategorií, a to v jižních Čechách i ve vzdálenějších tréninkových střediscích. V loňském ročníku o devět sad medailí
bojovalo 150 borců. Ti nejrychlejší kromě originální placky na
krk a diplomu dostali díky sponzorům závodu i hodnotné ceny.
V dětských kategoriích navíc neodešli s prázdnou všichni atleti
a atleťátka.
V letošním roce organizátoři z SK VIKTORIA Tábor a Veterán
Car Club Soběslav poruší dvaatřicetiletou tradici a poprvé přesunou prezentaci a cíl se stupni vítězů od sochy M. J. Husa. Město
Soběslav nám umožnilo využít krásné, zrekonstruované náměstí,
takže prezentace, shromáždění běžců, kulturní program i doběh
všech kategorií a vyhlášení vítězů proběhne na velkém čtvercovém prostranství poblíž kašny. Nicméně tradiční délky tratí zůstávají:
• děti do 10 let
• děti 11 – 14 let
• dospělí – hlavní závod

			
			
			

450 m
900 m
2 019 m

Restaurace „V Růžku“ opět připraví občerstvení a dostatečný
teplý i studený pitný režim pro závodníky i početné obecenstvo.
A všichni se kromě sportu mohou těšit na místní malé roztleskávačky Milušky Moravcové, skupinu historického šermu „Jezerničtí páni“ a možná přijde i kouzelník Pet.
Zahájení programu závodu je ve 21 h a následují:
• prezentace běžců dětských kategorií
• prezentace běžců dospělých kategorií

21:30 h
22 h

• start závodu dětí do 10 let
22 h
• start závodu dětí 11 - 14 let 			
22:15 h
• start hlavního závodu dospělých 		
24 h
Kompletní program stejně jako výpis kategorií je k dispozici
na plakátech a na webových stránkách zavody.4timing.cz
a jiznicechysportuji.cz. O regulérní změření časů jednotlivých
běžců a následné zveřejnění výsledků se opět postará firma
4timing z Příbrami. Celým večerem pak bude provázet DJ Honza
Pinc. Náš závod každým rokem přidává na délce, kvalitě i kvantitě. Těšíme se, že společně s Vámi tuto tradici neporušíme.
Za organizátory Lenka a Petr Čápovi

Stolní tenisté DDM Soběslav uspořádali krajské turnaje
Oddíl stolního tenisu DDM Tábor, pobočka Soběslav, uspořádal ve dnech
2. a 3. listopadu 2019 ve sportovní hale
TJ Spartak Soběslav krajské turnaje dorostu a staršího žactva ve stolním tenisu
„O pohár ředitele DDM Tábor“. V kategorii dorostu se zúčastnilo celkem 31 dorostenců a 9 dorostenek, v kategorii staršího žactva 20 žáků a 11 žákyň z celého
Jihočeského kraje. Turnaj se hrál skupinově po osmi podle výkonnosti, takže byl
pro účastníky velmi náročný. Proto potěšily dobré výsledky hráčů, kteří startují
za oddíl DDM Soběslav v dlouhodobých
soutěžích mužů. Jedná se o dorostence Ondru Peška z Třeboně a mladšího žáka Petra
Hodinu z Prachatic, kteří startují za DDM
Soběslav ve 3. lize mužů na střídavý start.
Velký talent je především Petr Hodina, který je ve své kategorii na 3. místě v žebříčku
ČR a pravidelně poráží dospělé hráče v divizi i krajském přeboru. Za DDM Soběslav
zatím nastoupil ve 3. lize v jednom utkání
a předvedl velmi pěkný výkon.
Pořadí:
Starší žáci: 1. Petr Beneš – Spartak Kaplice, 2. Petr Hodina – Libín Prachatice,
3. Marek Losos – VS Tábor
Starší žákyně: 1. Andrea Petrů – KST

Vyšší Brod, 2. Soňa Krejčová – ČZ Strakonice, 3. Tereza Novotná – Sokol Lhenice
Dorostenci: 1. Ondřej Pešek – Jiskra
Třeboň, 2. Petr Beneš – Spartak Kaplice,
3. Petr Hodina – Libín Prachatice

dále sponzorům BANES Soběslav, Jednota OD Tábor, Sapservis s.r.o. Soběslav ad.
za ceny do turnajů a finanční příspěvky na
činnost oddílu.
Pavel Hložek, Předseda oddílu

Dorostenky: 1. Andrea Meškánová – KST
Vyšší Brod, 2. Andrea Petrů – KST Vyšší
Brod, 3. Natálie Nečasová – Orel CB
Dlouhodobé soutěže: A-družstvo DDM
Soběslav-Studená se ve 3. lize mužů, skupina A drží s jednou výhrou a 2 remízami
v sestupovém pásmu tabulky. Sestava Jan
Ondráček, Radim Šindelář, Tomáš Hložek a Ladislav Dobiáš je doplněna hráči
na střídavý start Ondřejem Peškem z Třeboně a Petrem Hodinou z Prachatic. Společně se budou snažit udržet 3. ligu mužů
v Soběslavi i pro příští sezonu. Přijďte
povzbudit naše borce ve dnech 7. 12. ve
14:00 hod. a 8. 12. v 10:00 hod. v domácích utkáních proti družstvům Unionu
Plzeň A i B do malého sálu sokolovny
TJ Spartak Soběslav!!
Oddíl stolního tenisu DDM Soběslav touto
cestou velmi děkuje za podporu své činnosti zřizovateli DDM Tábor, městu Soběslav,
Jihočeskému krajskému svazu stolního
tenisu v Českých Budějovicích a Regionálnímu svazu stolního tenisu v Táboře,

Předání poháru do rukou vítěze kategorie
dorostu Ondry Peška
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Soběslavští hokejisté oslavili výročí

Na slavnostním hokejovém zápase změřili své síly odchovanci
OLH Spartak Soběslav s veteránskou reprezentací ČR.
Na prodloužený víkend 26. - 28. října připravil oddíl ledního hokeje Spartak Soběslav bohatý program, během kterého oslavil výročí
90 let od svého vzniku. Hokejisté pozvali v sobotu od 17 h širokou veřejnost na zápas proti veteránské reprezentaci ČR, za kterou se na led
postavili mimo jiné Václav Král, Radek a Kamil Ťoupalovi, Filip
Turek, Josef Řezníček nebo Oldřich Válek. Na střídačce s nimi byli
legendy Milan Nový a Jan „Gusta“ Havel.
Zápasu předcházelo slavnostní otevření zrekonstruovaného zimního stadionu, během kterého na ledovou plochu nastoupili všichni
hráči OLH Spartak Soběslav od nejmenších hokejistů po juniory,
muže a dřívější soběslavské odchovance OLH Spartaku (OldBoys
Soběslav), včetně Romana Božka. Úvodního slova se chopil David
Čížek a následně starosta města Jindřich Bláha, jednatel firmy Spilka a Říha (která realizovala rekonstrukci zimního stadionu) Ladislav
Spilka, a senátor Jaroslav Větrovský.
Sobotní zápas zahájil slavnostním vhozením buly starosta města Jindřich Bláha spolu s Jiřím Lálou, mistrem světa z roku 1985. Soběslavští hokejisté z něj sice s výsledným skóre 5:18 nevyšli vítězně, ale
diváci budou spíše vzpomínat na akce, které byly v tomto utkání
k vidění. O výsledek zde nešlo. Připraven byl také doprovodný

program oslav. V sobotu jej odstartovala ukázka náboru nejmenších hokejistů a po 9.30 h mistrovské utkání druhých tříd. V neděli po 17 h pokračoval mistrovským utkáním juniorů OLH Spartaku
s týmem Bílí Tygři Liberec B v rámci nadstavby ligy juniorů, kde se
hraje o postup do Extraligy. Junioři předvedli výborný výkon a hosty
z Liberce porazili 9:4 (1:1, 3:3, 5:0). Bohužel muži v rámci pondělní dohrávky Krajské ligy již tak úspěšní nebyli a Sokolu Radomyšl
podlehli 0:6.    	
Pro úplnost doplňujeme střelce branek v sehraných utkáních:
OldBoys Spartak Soběslav – Veteráni České republiky 5:18 (1:5,
1:6, 3:7)
Branky: 3. Šonka, 29. Hák, 46. Hák, 48. Jansa, 59. Žákovský
– 4. Klimt, 8. Válek, 11. V. Král, 13. Mrázek, 19. R. Ťoupal, 24. F. Turek, 26. Mrázek, 27. V. Král, 29. K. Ťoupal, 32. Klimt, 39. K. Ťoupal,
44. R. Ťoupal, 48. D. Nedorost, 49. V. Král, 52. Mrázek, 53. Andrašovský, 56. Maškarinec, 57. D. Nedorost.
Junioři Spartak Soběslav - Bílí Tygři Liberec B 9:4 (1:1, 3:3, 5:0)
Branky a asistence: Slabý 2 (Máca 2), Čížek (Himpan), Houdek
(Himpan, Pauš), Himpan (Slabý), Kratochvíl (Pauš, Houdek), Pauš
(Houdek, Kratochvíl), Zíka (Bláha), Novák (Slabý).
Ve spolupráci s Davidem Čížkem vypracovala Michaela Nováková

Foto: R. Růžička

Soběslavskému hokeji se budeme věnovat
i dále. Historické milníky si připomeneme
v lednovém čísle Hlásky. K soudobé činnosti
OLH Spartak Soběslav a oslavě výročí se
nám na této straně vyjádřil Pavel Slabý,
místopředseda výboru OLH. Za rozhovor
děkujeme.
Od založení prošlo oddílem mnoho hráčů.
Můžete připomenout alespoň některé významné hráče OLH Spartak Soběslav?
Naším oddílem prošlo od doby jeho založení opravdu mnoho hráčů. K těm nejúspěšnějším, kteří se prosadili v profesionálním
hokeji, patří např. Jiří Lála, Radek Bělohlav
a Roman Božek.
Kolik hráčů jakých věkových kategorií má
OLH dnes?
V letošní sezoně se nám podařilo vedle
seniorského mužstva naplnit rovněž všechny mládežnické kategorie (tzn.: kategorie
2. až 5. tříd, mladší žáci, starší žáci, dorost
a junioři). V oddíle je tak zapojeno více jak
130 aktivních členů, z nichž většinu tvoří
mládež do 18 let.
Je o lední hokej v současnosti zájem z řad
mladé (soběslavské) generace?

S podporou hokejového svazu probíhají v našem klubu pravidelné náborové akce mladých
hokejistů a hokejistek. Tyto akce si získaly
značnou oblibu a pokaždé přivedou na zimní
stadion řadu nových dětí a jejich rodičů. Těm,
kteří propadnou kouzlu ledního hokeje, jsme
schopni nabídnout odpovídající podmínky,
včetně zapůjčení hokejové výstroje a kvalitního trenérského vedení. Protože oslovujeme
děti již od čtyř let věku, jsme si vědomi, že to
musí být především zábava. Výuka tedy probíhá zejména formou her a příprava dětí není
zdaleka omezena pouze na ledovou plochu.
Mohou hrát v Soběslavi hokej i ženy?
Přestože je lední hokej často chápán jako drsný mužský sport, myslím si, že se v ČR jako
jeden z prvních sportů otevřel ženám, a to zcela přirozeně a bez větších problémů. Nejinak
je tomu v našem oddíle, kterým v minulosti
již pár dívek prošlo. Rovněž v současnosti
máme v mládežnických kategoriích několik
děvčat. Přestože tyto nemají žádné zvláštní
podmínky, je jejich výkonnost přinejmenším
srovnatelná s jejich vrstevníky.
Jak současnou činnost hodnotíte ve srovnání s předchozími generacemi hokejistů?
Předně nutno zdůraznit, že díky významné

podpoře města Soběslav a našich partnerů se nám dlouhodobě daří zajistit finanční
krytí rozpočtu oddílu. Po sportovní stránce
bychom si jistě všichni přáli co nejvýraznější úspěch seniorského mužstva. V případě
mládeže nás samozřejmě každá výhra rovněž
těší, nicméně za neméně důležité považujeme sportovní výchovu a všeobecný rozvoj
dětí. V této souvislosti bych chtěl poděkovat
všem trenérům a organizačním pracovníkům
za jejich činnost, stejně jako rodičům dětí
a fanouškům za jejich podporu.
Jaké máte ohlasy na říjnovou oslavu 90. výročí? Co na proběhlých událostech hodnotíte nejpozitivněji?
Osobně jsem zaznamenal řadu kladných reakcí, takže lze usuzovat, že se oslavy vydařily. Největší radost mám z toho, že letošní
sezoně předcházela úspěšná rekonstrukce ZS,
která přinesla nejen zefektivnění jeho provozu, ale rovněž zásadní estetickou proměnu.
Jaké akce plánujete nyní?
Další akcí pořádanou u příležitosti oslav je
přátelské utkání Česko – Rusko kategorie
U16, které se sehraje v předvánočním čase
dne 21. 12. 2019 od 17 hodin. Všichni jste
srdečně zváni!
-min-
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MISTROVSKÁ UTKÁNÍ OLH SPARTAK
ZIMNÍ STADION TJ SPARTAK SOBĚSLAV
12. 1. 2019
		
12. 6. 2019
12. 7. 2019
12. 8. 2019
12. 13. 2019
12. 14. 2019
12. 15. 2019
		
12. 21. 2019

9,30 h
16,15h
17,30h
10,00h
10,00h
17,30h
10,00h
9,30h
17,00h
17,00h

5tř.
HC SLAVOJ Č.KRUMLOV
JUNIOŘI LIBEREC B		
JUNIOŘI HC TÁBOR		
MŽ,SŽ HC STRAKONICE		
DOROST PELHŘIMOV		
JUNIOŘI BENÁTKY NAD JIZ.
4+5tř. TÁBOR,MOTOR ČB
MŽ,SŽ HC VIMPERK		
MUŽI HC MILEVSKO		
ČR U16 RUSKO		

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS - PROSINEC 2019
program sportovišť TJ Spartak na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/

ne
ne
ne
ne
po
út
st
čt

1. 12.
8. 12.
15. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.

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

pá
so
ne
po
út

27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

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

VSTUPNÉ 40 Kč

inzerce

Mgr. Jaroslav REICHEL
si dovoluje oznámit, že nově otevírá

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
se sídlem

Palackého 93/4, Soběslav.
Právní služby budou poskytovány
zejména v oblastech:
občanského práva
práva nemovitostí
pracovního práva
trestního práva
obchodního práva
přestupkového práva
Schůzky sjednávejte na tel. 702 580 528,
nebo cestou emailu:
jaroslav.reichel@seznam.cz
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Uzávěrka inzerce 10. 12., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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1290

NAVÍC
27. 11.–31.
12. 2019

2490

990

109,–

1190

4490
Jihočeské
máslo 250 g
cena za 100 g = 17,96

něco

Hera 250 g
cena za 100 g = 4,76

990

Vejce čerstvá M 10 ks
cena za 1 ks = 2,49

Zátkova mouka 1 kg
hladká, polohrubá, hrubá
cena za 1 kg

Krkovice vepřová
uzená s kostí, volná
cena za 1 kg

9990

64

90

109,–

1690
Řeznická šunka výběrová
cena za 100 g

Vinná klobása smetanová
cena za 100 g

Nabídka platí do vyprodání zásob.

Vlašský salát
speciál 450 g
balený
cena za 100 g = 14,42

Pivo B. Budvar 0,5 l
světlý ležák
cena za 1 l = 33,80

Tuzemák
Jindřichohradecký 37,5%,
0,5 l
cena za 1 l = 199,80

Mucha Sekt 0,75 l
Demi, Brut
cena za 1 l = 145,33
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Dřevoprodej Dráchov
STŘEŠNÍ LATĚ sleva až 20%

Podrobnosti naleznete na našich internetový stránkách
Možné další slevy: množstevní, pro podnikatele atd.

Koupíte u nás:
Plotovky, palubky, OSB desky,
hranoly, fošny, střešní latě,
široký sortiment truhlářského řeziva,
spojovací materiál.

Dále nabízíme:

Sušení dřeva, hoblování a krácení.

Areál pily Dráchov
392 01 Dráchov 45
Tel: 774 131 446
Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 16:30 hod.
So:
8 – 11 hod.
www.palubky-plotovky.cz
e-mail: prodejna@equidomus.com

prosinec 2019
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ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Prodej
•

Nemovitosti
- www.inrekareality.cz
Koupě

•

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

•

Koupím známky, obrazy,
mince, šavle a vojenské
předměty, rádia, hodiny, nábytek, porcelán, sklo a jiné
staré věci. Jednotlivě, sbírku
nebo pozůstalost. Tel: 722
777 672.
Ostatní

•

Dostávejte aktuální
informace s mobilní
aplikací

Infocentrum
na sociální síti

www.facebook.com
InfocentrumSobeslav

Sháním volný byt k pronájmu v Soběslavi. Za nabídku
velmi děkuji, platím včas.
František Červenka, náměstí Republiky 59, 39201
Soběslav

NOVĚ OTEVŘENO!

Nabízíme Vám:
- dorty, zákusky, cukroví
- ručně vyráběné pralinky
- celočokoládové bonboniéry
- firemní dárky
- a jiné…
K pravidelnému odběru či na zakázku.
Možnost dovozu.
Horní příkopy 69/3 (u Národa), Soběslav
Po-Pá: 7,30 – 13,00 nebo dle dohody
Tel: 723 215 357
www.jasiny-dobroty.cz

Ať Vám chutná!

Ke stažení na
Google Play a App Store

prosinec 2019
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M BELT s.r.o.

		

založeno 1990

hledá do provozu v Soběslavi (bývalý
Otavan) do trvalého pracovního poměru

technika na kompletaci
a servis transportních pásu a řemenů.
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B
Více o volné pozici na www.mbelt.cz

tel./fax.: 381 521 162

info@mbelt.cz

prosinec 2019

27

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
Všem našim zákazníkům přejeme
veselé Vánoce a hodně štěstí
v novém roce.
Objednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ,
CHUTNÉ A V BIO KVALITĚ
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

Všem našim zákazníkům
přejeme veselé Vánoce
a šťastný nový rok!

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ

• POMNÍKY, SCHODY, PARAPETY
• KUCHYŇSKÉ A GRILOVACÍ DESKY
• VÝROBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
ZHOTOVENÍ NÁPISŮ

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav

Firma DYNAMIS, s.r.o.
hledá šičku, střihačku do malého
kolektivu v Plané nad Lužnicí.
Jednosměnný provoz.
Brigáda možná.
Tel. 728 340 582
nebo info@dynamis-toys.cz.
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