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III. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL

TOULAVÉ LOUTKY
se koná 1. – 10. listopadu 2013
(podrobný program na str. 7)

ROZSVÍTÍME STROM
s Rádiem Blaník
Město Soběslav a Rádio Blaník vás zvou
v pondělí 2. 12. 2013 od 15 hodin na tradiční Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Republiky. Jako hlavní host vystoupí
Stanislav Hložek. Rádio BLANÍK si pro
vás připravilo řadu dárků, děti čekají hry a
soutěže. Vstup na akci je zdarma.
Předpokládaný konec v 17 hodin.
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cena 10,- Kč
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 24. září 2013
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 17/225/2013

Rada města bere na vědomí informaci o dalším postupu rekonstrukce budovy ZŠ Komenského ul., Soběslav, dle návrhu
zpracovaného ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Koldanem.

 Usnesení č. 17/226/2013

Rada města v návaznosti na § 102 odst. 2
písm. q) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění, a vyhlášky č. 220/2013 Sb.
schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Soběslav sestavené k 31. 12. 2012.

 Usnesení č. 17/227/2013

Rada města schvaluje změnu organizační
struktury Městského úřadu v Soběslavi dle
návrhu předloženého tajemníkem MěÚ ing.
Radkem Bryllem s účinností od 1. 10. 2013.

 Usnesení č. 17/228/2013

a) Rada města projednala žádost předsedkyně
Okresního soudu v Táboře Mgr. Martiny
Flanderové, Ph.D., o zvolení p. Jaroslava
Klapky, Soběslav, za přísedícího Okresního
soudu v Táboře. Pan Jaroslav Klapka vykonával tuto činnost v předchozím období.
b) Rada města rozšiřuje program 15. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 25. září 2013 od 18.00
hodin v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi, o bod:
Volba přísedícího Okresního soudu v Táboře

 Usnesení č. 17/229/2013

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 15.000 Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2013 p. Tomáši Stefanovi,
Soběslav – sportovní oddíl SK Domeček Soběslav, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství ČR a Mistrovství
světa ve sjezdu na kajaku (kanoistice na divokých vodách).

 Usnesení č. 17/230/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav –
Slovenská: kabel NN – p. Matoušek“ na pozemku parc. č. 3966 v k. ú. Soběslav, který je
ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 17/231/2013

a) Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 25.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2013 na úhradu
části nákladů spojených s pořádáním akce
„Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
s Radiem Blaník“, které se uskuteční 2. 12.
2013 od 15.00 hod. na náměstí Republiky
v Soběslavi.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a agenturou Media

marketing Services, a. s., Praha, na
uspořádání kulturního programu pro veřejnost při uvedené akci.

 Usnesení č. 17/232/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
mezi městem Soběslav a Střední školou řemeslnou a Základní školou Soběslav, kterým
se řeší snížení pronajatých prostor v budově
čp. 56/III na Školním náměstí v Soběslavi,
které užívá Střední škola řemeslná a Základní
škola Soběslav, v souvislosti s realizací nové
šatny pro školní jídelnu ZŠ Komenského.

 Usnesení č. 17/233/2013

Rada města schvaluje v souladu s § 23 odst. 3
a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve třídách Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278, dle návrhu předloženého ředitelkou
MŠ Bc. Evou Kuklovou s účinností od 1. 9.
2013.

 Usnesení č. 17/234/2013

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 2+1 v čp. 245 ve Wilsonově ulici
v Soběslavi do nájmu Patriku Petrů, Soběslav, s přenecháním městského bytu velikosti
2+1 v čp. 101 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Tomáši Doskočilovi, Soběslav,
a dále s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 101 na náměstí Republiky do
nájmu Martině Liškové, Soběslav.

 Usnesení č. 17/235/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2013 ze dne 24. 6.
2013 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Chališ, spol. s r. o., Tábor, kterým se řeší
práce provedené nad rámec smlouvy o dílo a
neprovedené práce s rozdílem ve výši 6.022
Kč bez DPH ve prospěch firmy Chališ, spol.
s r. o.

Usnesení 18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 8. října 2013
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 18/236/2013

Rada města ukládá realizovat usnesení z 15.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 25. září 2013.

 Usnesení č. 18/237/2013

Rada města bere na vědomí informaci ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše o vyhodnocení a
finančním vypořádání Soběslavských slavností Rožmberských, které se uskutečnily
v sobotu 21. 9. 2013.

 Usnesení č. 18/238/2013

Rada města souhlasí s vyřazením prodaných
a neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí
MěÚ Soběslav - odboru organizačního a
správy majetku města slečnou Šárkou Kroupovou.

 Usnesení č. 18/239/2013

Rada města bere na vědomí informaci starosty města z kolaudačního řízení dokončeného
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vodního díla „Soběslav – protipovodňová
opatření“, které se uskutečnilo 26. 9. 2013 na
MěÚ Soběslav.

 Usnesení č. 18/240/2013

Rada města souhlasí s realizací projektu rozvoje meziobecní spolupráce v ČR organizovaného Svazem měst a obcí ČR a financovaného
z programu OPLZZ ve správním obvodu
města Soběslavi – obec s rozšířenou působností prostřednictvím MěÚ Soběslav.

 Usnesení č. 18/241/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení (veřejné zakázky) organizovaného
Správou lesů města Soběslavi, spol. s r. o., na
dodavatele výstavby turistické rozhledny
Svákov, které se uskutečnilo 26. 9. 2013.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Lesostavby Třeboň, a. s., za cenu 564.053 Kč +
DPH.

 Usnesení č. 18/242/2013

Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy MV-98707-1/KAP-2013 mezi městem Soběslav a ČR – Ministerstvem vnitra
Praha na bezúplatný převod movitého majetku
(výpočetní techniky s příslušenstvím), který
slouží pro výkon dopravně správní agendy na
MěÚ Soběslav, v celkové hodnotě 476.335,92
Kč do vlastnictví města Soběslavi.

 Usnesení č. 18/243/2013

Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav,
na zhotovení opravy zpevněné plochy a
chodníků v Bezděkově ulici v Soběslavi (za
průchodem u Komerční banky) za cenu
287.737,32 Kč + DPH.

 Usnesení č. 18/244/2013

Rada města souhlasí se zakoupením ojetého sedmimístného osobního automobilu Volkswagen
Multivan 2.5 TDi, rok výroby 1997, za cenu
112.000 Kč pro potřeby Sboru dobrovolných
hasičů ze Soběslavi a Nedvědic.

 Usnesení č. 18/245/2013

Rada města ukládá jednateli Správy města
Soběslavi, s. r. o., panu Vladimíru Faladovi
zajistit uzavření pojištění odpovědnosti z občanského života za všechny nájemce bytových a nebytových prostor, které jsou ve
vlastnictví města, na škody způsobené na majetku třetích osob.

 Usnesení č. 18/246/2013

Rada města pověřuje místostarostu města
Mgr. Vladimíra Drachovského zajištěním
tradičního novoročního ohňostroje, který se
uskuteční 1. 1. 2014 v 01.00 hod. na náměstí
Republiky v Soběslavi.

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 6. 11. a 20. 11. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
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Soběslavský hrad je nejsympatičtějším projektem
v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2013

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 25. září 2013
od 18.00 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi

Projekt „Záchrana gotického hradu Soběslav“ a jeho přestavba na městskou knihovnu vyhrál
cenu za nejsympatičtější projekt v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2013. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskutečnilo v pondělí 7. 10. 2013 v Divadle na Vinohradech v Praze.
Náš hrad se trochu vymykal ostatním projektům, neboť zde nejsou instalována tepelná čerpadla (nelze rozkopat okolí hradu z důvodu cenných archeologických nálezů), ani instalovány solární nebo
fotovoltaické panely (jejich umístění je na historický objekt nevhodné), a tak jsou použity moderní
technologie, především izolace, které dělají objekt energeticky co nejúspornější. Podrobnější
informace o vítězích jednotlivých kategorií jsou zveřejněny na internetových stránkách
www.energyglobe.cz.
Město Soběslav získá za vítězství v uvedené soutěži zápůjčku moderního elektromobilu BMW
i3 včetně dobíjecí stanice na tři roky. Největším oceněním je ale skutečnost, že o nejsympatičtějším
projektu nerozhodla odborná porota, ale občané ve veřejném hlasování. To, že se soběslavská knihovna líbila, dokumentuje i ocenění čtenářů magazínu Hobby.iDnes.cz.
Elektromobil BMW i3 obdržíme od zástupce firmy na přelomu listopadu a prosince letošního
roku a na jeho předání bychom rádi pozvali občany našeho města. O přesném termínu předání elektromobilu Vás budeme informovat.
Všem, kteří podpořili projekt „Záchrana gotického hradu Soběslav“ svým hlasováním v uvedené soutěži, moc děkuji.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

 ZM 15/128/2013

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2013 – rozpočtové opatření č. 3/2013 – v předloženém
znění.

 ZM 15/129/2013

a) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančního daru od Jihomoravského kraje ve
výši 75.000 Kč na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2013.
b) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podepsáním darovací smlouvy mezi
městem Soběslav a Jihomoravským krajem na
poskytnutí finančního daru ve výši 75.000 Kč
na likvidaci škod způsobených povodněmi
v roce 2013.

 ZM 15/130/2013

Zastupitelstvo města schvaluje záměr koupě
pozemků plnících funkci lesa parc. č. 2384 o
2
výměře 323 m a parc. č. 2386 o výměře 8974
2
m , oba v k. ú. Soběslav, od Lesů ČR, s. p.,
Hradec Králové, do majetku města Soběslavi.

 ZM 15/131/2013

Zastupitelstvo města schvaluje koupi po2
zemku parc. č. 1840/77 o výměře 23 m v k.ú.
Soběslav od p. Františka Kubeše, Soběslav,
2
za cenu 150 Kč/m .

 ZM 15/132/2013

Zastupitelstvo města schvaluje směnu s doplatkem pozemků parc. č. 1212/5 o výměře
2
2
20 m a parc. č. 1212/6 o výměře 7 m z majetku p. Romana Váci, Klenovice, do majetku
města Soběslavi a pozemků parc. č. 1214/4 o
2
2
výměře 6 m , parc. č. 1216/4 o výměře 14 m
2
a parc. č. 3884/4 o výměře 69 m z majetku
města Soběslavi do majetku p. Romana Váci.
2
Rozdíl ve výměře, který činí 51 m , bude ve
prospěch města Soběslavi doplacen za cenu
2
150 Kč/m .

Aktuální změny v registru
silničních vozidel
Od 1. října zákon mění podmínky při vybírání poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a
zároveň ruší zánik účelu dalšího využití při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Od tohoto data lze z registru vozidel trvale
vyřadit motorové vozidlo již pouze po předložení
dokladu: „potvrzení o převzetí autovraku“ vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků, tzn., že skončila možnost trvalého vyřazení
vozidla k dalším účelům, např. na sklad dříví.
Změny poplatku se týkají tzv. „ekologického
poplatku“ při přeregistraci vozidla, které nesplňuje minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3 a
bylo osvobozeno od správního poplatku. Od poplatku jsou i nadále osvobozeny osoby těžce tělesně postižené, které jsou držiteli ZTP nebo
ZTP-P, žadatelé, u nichž dochází k přeregistraci
v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo
v důsledku zániku společného jmění manželů.
Pokud ale dojde k úkonu následně po 1. říjnu
2013 a registrace nebo přeregistrace bude provedena na dalšího majitele, uhradí tento
poplatek následující žadatel, který bude vozidlo
registrovat.
Podrobné informace získáte u p. Přibylové, tel.
č. 381508185, p. Červenkové, tel. č. 381508183
nebo u p. Menglera, tel. č. 381508181.
Za ODVV Ing. Jana Kosová

Sdělení pro řidiče
Opakovaně upozorňujeme, že řidičské průkazy vydané od 01. 01. 2001 - 30. 04. 2004 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit do konce roku,
tj. do 31. 12. 2013.
Z celkového počtu řidičských průkazů zbývá
vyměnit téměř 700 řidičských průkazů.
Začátek prosince je nejpozdější termín pro
podání žádosti k výměně řidičského průkazu,
neboť zákonná lhůta pro vydání řidičského
průkazu je 20 dnů.
Při výměně ŘP je nutno předložit:
1) platný doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo cestovní pas)
2) aktuální fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
(čelní pohled) – 1ks (v budově MěÚ nelze fotografii na řidičský průkaz pořídit)
3) řidičský průkaz (ke kontrole)

· Dokončily se opravy chodníků v ulicích Krátká, Nad Hvížďalkou, Mlýnská, Mrázkova, Wilsono-

Držitelé průkazů profesní způsobilosti musí předložit školení v rozsahu 35 h za období pěti let.
Držitelé digitálních karet musí doložit celkem 2 ks fotografie. Lhůta pro vydání řidičského průkazu a digitální karty je cca 35 dnů od
podání žádosti.
Bližší informace získáte na
tel. č.: 381 508 186 p. Pavlíková
nebo na 381 508 184 p. Hypšová.
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:00
11:30 - 16:30
Středa:
7:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Pátek:
7:00 - 11:00
(budova MěÚ Soběslav, náměstí Republiky
59/I, prostory bývalé spořitelny)
za ODVV - J. Hypšová a H. Pavlíková

· Byla dokončena oprava krovu a statické zajištění západního křídla hradu.
· V měsíci srpnu proběhla sanace krovu na domě čp. 1/I na nám. Republiky (bývalá knihovna) a

JUDr. Ing. Miroslav Nosek

 ZM 15/133/2013

Zastupitelstvo města zvolilo pana Jaroslava
Klapku, Soběslav, přísedícím Okresního soudu v Táboře.

Dozvěděli jsme se na městském úřadu
· V minulých měsících proběhla oprava kanalizací v ulicích Mrázkova a podél komunikace E55

směrem k Lužnické ulici, část kanalizace v ulici Wilsonova, dokončení kanalizace v ul. Rašínova.
va, Protifašistických bojovníků, dále probíhají opravy v ulici 28. října.

dále probíhá postupná rekonstrukce, spočívající ve stavebních úpravách podlah.
· V září začaly stavební úpravy na Rožmberském domě, které spočívají ve výstavbě výtahu a v částečné rekonstrukci přilehlých místností.
· Dále byla započata výstavba kompostárny v lokalitě Na Pilátě.
· V polovině října započne oprava komunikací v ulicích E. Beneše, Květnová, Rašínova, Riegrova, Žižkova, P. Bezruče a Na Ohradě v souvislosti s dokončenou stavbou dálnice.

advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 307, 2. p.
tel. 777 794 871
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Víte že:
Opět se blíží doba, kdy bude nutné odklízet
zasněžené chodníky a silnice. Víte ale, pod čí
správu komunikace ve vašem okolí patří? Pro
odpověď jsem zašla za Jiřím Kubešem na MěÚ
Soběslav.
Místní komunikace ve městě spravuje Správa města Soběslavi s.r.o. mimo následující:
Silnice I. třídy
· I/3 (E55) – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
správa Č. Budějovice
Silnice II. a III. třídy:
Správa a údržba silnic Jčk, p.o., závod Tábor
(v obci mimo chodníků a silniční vegetace stromy)
· II/135 - Obchodní, Tyršova, Protifašistických
bojovníků, náměstí Republiky (kruhový objezd), Komenského, Bechyňská
· III/13520 - Wilsonova, Palackého, P. Voka,
E. Beneše
· III/13521 - P. Bezruče, průtah Chlebov
· III/13527 - k Sedlečku
· III/13514 - k Nedvědicům
· III/13519 - k Čerazi

Město Veselí s novým starostou
Veselí nad Lužnicí má od 1. září 2013 nové
vedení. Po patnácti letech na radnici se v souvislosti se souběhem funkcí ve městě a Jihočeském
kraji rozhodl ukončit svou činnost ve funkci starosty Mgr. Jaromír Novák a věnovat se plně
práci v radě kraje.
Novým starostou byl 28. srpna zastupitelstvem města zvolen Ing. Václav Matějů, který
do této doby vykonával funkci místostarosty.
Tím se stal nyní Mgr. Milan Pouch.
Jaká byla spolupráce starostů obou sousedních měst, jsem se zeptala Ing. Jindřicha Bláhy.
S Mgr. Jaromírem Novákem jsem velmi
dobře spolupracoval už v době, kdy byl
místostarostou. Po jeho zvolení starostou bych
označil naši spolupráci za nadstandardně dobrou a
myslím si, že byla ku prospěchu obou našich měst.
Překvapil Vás jeho odchod z pozice starosty
před koncem volebního období?
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Informace o třídění
a rozmístění kontejnerů

Fond rozvoje bydlení
města Soběslav

Počátkem měsíce listopadu 2013 dojde k navýšení počtu stanovišť na tříděný odpad a také
bude zaveden sběr použitého textilu na území
našeho města. Nově vznikne stanoviště s kontejnery na tříděný odpad na sídlišti Svákov, kde
budou umístěny 4 kontejnery, a to modrý na papír (noviny, časopisy, sešity, lepenka, letáky),
žlutý na plast (plastové obaly, folie, polystyren,
plastové předměty), zelený na sklo (obalové a
tabulové sklo) a oranžový na nápojový karton
(obaly od džusů, mléka, vína). Důvodem je časté přeplňování kontejnerů umístěných u
supermarketu PENNY a snaha umožnit
občanům města lepší třídění odpadů.
Dále budou v Soběslavi nově rozmístěny
kontejnery na sběr použitého textilu a obuvi.
Bude se jednat celkem o tři kontejnery, které budou umístěny na sídlišti Svákov, Na Svépomoci
a v ulici Tyršova (u prodejny Jednoty).
Často si občané kladou otázku - co se stane
s odpady po vytřídění? Vytříděný odpad sváží
speciální nákladní vozidlo společnosti
RUMPOLD s.r.o., které sbírá pouze 1 druh tříděných odpadů, aby se odpad mohl dále zpracovat. Vytříděné odpady ze Soběslavi jsou
převáženy na třídící linku do Tábora, kde jsou
dále tříděny a po zpracování předávány odběrateli. Tříděním odpadu je tak zajištěno jeho další
využití a odpad nekončí zbytečně na skládkách.
Ve 3. čtvrtletí 2013 občané vytřídili 29 tun papíru, 11 tun plastů, 19 tun skla, 0,55 tun kovů a
0,12 tun nápojových kartonů. Každý občan tříděním odpadů ušetřil primární zdroje surovin a
energii. Proto třiďme správně odpad – ušetříme
a budeme aktivně chránit životní prostředí.
Ing. Jan Mošnička, OŽP MěÚ Soběslav

Městský úřad oznamuje, že od 1. 12. 2013 do
8. 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.
Podrobnější informace přineseme v příští
Hlásce.

Poté, co byl Mgr. Jaromír Novák zvolen
uvolněným radním Jihočeského kraje pro ekonomiku, mi bylo jasné, že nemůže dlouhodobě
zastávat tuto funkci spolu s funkcí starosty města. Rozumím tomu, že si vybral funkci ve vedení
Jihočeského kraje a odchází z pozice starosty ve
Veselí nad Lužnicí.
-jk-

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Václav Steiner
Veronika Fridrichovská
Jan Lhotka
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Bohuslava Patáková
Jaroslav Fric
Růžena Walnerová
Helena Čančurová
František Hodinář
Miloslava Bubníková
Jarmila Dvořáková
Jiří Petr
František Šonka
Dagmar Cílková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 02.11.2013 to
budou 3 roky, co nás
navždy opustila naše
milovaná dcera, maminka,
manželka a sestra
Jana Hoffmannová
roz. Cílková.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, manžel Pavel, děti Roman, Michal, Gita, Pavel,
sestra Monika s rodinou a ostatní příbuzní.
Nikdy nezapomeneme!
Utichlo Tvé dobré srdce a milý hlas,
bolest však nezhojí žádný čas.
Kdo tě měl rád jen v dobrém vzpomene,
kdo tě miloval nikdy nezapomene.
Krásná léta s tebou prožitá,
nás budou provázet do konce života.

Vítání nových občánků
Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu ve čtvrtek 3. října. Bylo uvítáno do
života dvanáct dětí, z toho osm holčiček a čtyři
chlapečci. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Vladimír Cibulka
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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

· HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ !

Divadlo Artur, Praha
Pondělí 25. listopadu v 19.30 hod.
Situační černá komedie!
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po
dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou
manželkou, která jej již ničím kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by
ztratil dobré finanční zázemí. A mladé milenky,
Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné a vynalézavé...
Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést, a přesto z toho získat dost peněz. Jaroslav
by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom
vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její firmy.
Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou na
Miladu podplacené milence-provokatéry. A to
by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře
nepřistihl!

Hrají: Jindra Kriegel, Bára Motlová/Míša Kuklová, Veronika Nová/Dominika Kadlčková, Miroslav Šimůnek, Jaroslav Šmíd/Václav Upír
Krejčí, Petr Jablonský
· JAK MELUZÍNA ZASPALA
Divadélko Kos
Neděle 1. prosince v 10.00 hodin
Mikulášská pohádka s nadílkou!
Děti by tak rády sáňkovaly, koulovaly se a bruslily. Jenže po sněhu a ledu ani památky. To proto, že Meluzína, která má zimu na starosti –
zaspala. A tak ji Honza jde probudit. Ale ouha!
Meluzína nechce přifoukat zimu, chce jen spát a
spát. Ale Honza a děti si přizvou na pomoc Mikuláše. A Mikuláš, ten už si s Meluzínou poradí.
A pak si ještě popovídá s dětmi. Těm hodným
pak něco nadělí a na ty zlobivé…
V pohádce vystupují herci Divadélka KOS, čert
a Mikuláš jsou opravdoví.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.
(3...) dítě zdarma

Program KD Soběslav – listopad 2013

· Neděle 3. 11. ........................................10.00

Pravidelné akce:
· Úterý ....................................................18.00

ANONYMNÍ ALKOHOLICI
(kontakt 602 126 685)
JITRA, folklorní soubor ......................18.00
BODY STYLING - cvičení ................19.00
THE FINGERS ..................................20.00

· Středa ...................................................13.30

SENIOR KLUB
RÁČEK ..............................................15.30
dětský kroužek lid. písní a tanců
SPOLEK divadelních ochotníků .........20.00
„Chvalovský“

·

·
·
·
·

· Čtvrtek .................................................18.00

JÓGA s Michaelou Kloss
(kontakt 602 143 866)

·

· Pátek ....................................................18.00

SOBĚSLAVSKÁ CHASA

Další program:
· Pátek 1. 11. ................................9.00 a 10.15

·
·

Divadlo Studna, PRINC JAROMIL,
loutkové div. představení pro školy, velký sál

· Pátek 1. 11. ...........................................17.00

Karromato, POHÁDKY U KRBU, loutkové
div. představení pro veřejnost, velký sál,
vstupné 40 Kč

· Sobota 2. 11. .........................................18.00

TANEČNÍ KURZY 7., velký sál, vst. 30 Kč

·

Buchty a loutky, ZLATÁ HUSA, loutkové
div. představení, velký sál, vstupné 40 Kč
Pondělí 4. 11. ...........................10.00 a 11.00
Agentura Pernštejni,
RENESANČNÍ VOJENSTVÍ, vzdělávací
pořad pro ZŠ, velký sál, vstupné 50 Kč
Čtvrtek 7. 11. ........................................17.00
ASTRÁL, klubovna
Pátek 8. 11. ...........................................10.00
Kejklířské divadlo, AŤ ŽIJE KOCOURKOV,
loutkové div. představení pro školy, velký sál
Sobota 9. 11. .........................................18.00
TANEČNÍ KURZY 8., velký sál, vst. 30 Kč
Neděle 10. 11. ......................................10.00
Kejklířské divadlo z Doudleb,
O KOUZELNÉ KULIČCE, loutkové div.
představení, velký sál, vstupné 40 Kč
Neděle 10. 11. ......................................19.00
LACZO DECZI – KONCERT,
KINO Soběslav, vstupné 250 Kč
Úterý 12.11.
Zadáno ENVI-PUR, s.r.o., velký sál
Čtvrtek 14. 11. – pátek 15.11.
Odborné učiliště, Praktická škola a Základní
škola Soběslav, 20. ročník celostátní soutěže ve vazbě a aranžování květin (v pátek
výstava soutěžních prací)
Pátek 15. 11. .........................................19.00
TRAVESTI FANTASY SHOW
– KOČKY PRAHA A HANKY PANKY,
celovečerní zábavná show, velký sál, vstupné
v předprodeji 190 Kč, na místě 210 Kč
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The Fingers
Přesně měsíc před vyvrcholením
každoročního bláznění, uklízení,
nakupování a velkého chystání vás
skupina The Fingers zve na klidné,
a jak doufáme, příjemné posezení
s lidmi a hudbou.
Hostem budou naši přátelé
z jindřichohradecké folkové party
Jen tak tak, organizátoři
hradeckého festivalu Folková růže.
A jakkoliv to zní divně,
rádi přivítáme Pohromu,
totiž stále lepší a slavnější
soběslavský muzikantský dorost.
Předprodej v kanceláři KDMS,
vstupné 50 Kč
www.jentaktak.cz
www.fingers.cz

· Sobota 16. 11. .........................................9.45

ZADÁNO - Obec Baráčníků Soběslav,
malý sál
TANEČNÍ KURZY 9. ........................18.00
velký sál, vstupné 30 Kč

· Úterý 19. 11. .........................................19.30

Divadelní spolek Chvalovský, RAJČATŮM
SE LETOS NEDAŘÍ, divadelní představení, velký sál, vstupné 80 Kč

· Pátek – sobota 22. a 23. 11. .......9.00 – 19.00

KREATIV, prostory KD, dospělí 40 Kč, děti,
senioři, ZTP, vstupné pro školy – zdarma!

· Neděle 24. 11. ......................................14.00

TANEČNÍ KURZY 10., velký sál, vst. 30 Kč

· Neděle 24. 11. ......................................19.00

THE FINGERS – JEN TAK TAK –
POHROMA, koncert v kině Soběslav!
vstupné 50 Kč

· Pondělí 25. 11. .....................................19.30

Divadlo Artur Praha,
HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ,
divadelní představení, velký sál,
vstupné mimo předplatné 280 Kč

· Středa 27. 11. .......................................19.30

MARTIN CHODÚR 2013 – VÁNOČNÍ
KONCERT, velký sál, vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 330 Kč

· Neděle 1. 12. ........................................10.00

Divadélko KOS, JAK MEZULÍNA ZASPALA,
Mikulášská pohádka s nadílkou, velký sál
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Report
4TET
Večer 24. září patřil vokálnímu seskupení s názvem 4TET. Koncert se
konal v kulturním domě našeho města a sál praskal ve
švech. Diváci vytvořili výbornou atmosféru a myslím,
že nikdo nelitoval, že si lístek zakoupil. Já jsem měla
možnost vidět toto neopakovatelné vystoupení z první
řady.
Jak sám název napovídá,
skupinu tvoří 4 skvělí umělci ve složení: Jiří Korn, Jiří
Škorpík, Dušan Kollár a tuto
skvělou kapelu uzavírá David Uličník. Nejznámější, nejen pro mě, ale určitě pro většinu publika, byl Jiří
Korn, ovšem ostatní členové nezaháleli a my si je při prvních tónech oblíbili
stejně jako známého herce a zpěváka Jiřího Korna. Umělci vystupují ´a capella´, což znamená, že bez pomoci hudebního doprovodu vydávají veškeré zvuky pouze pomocí vlastních hlasivek a sem tam si například lusknou na prsty.
Tolik k tomu, kdo vlastně 4TET jsou.
Své vystoupení zahájili skladbou Já to tady vedu. Velmi osobité bylo, že
celý koncert měl děj, do kterého zpěváci zasadili písničky. Slyšeli jsme i známé hity jako píseň Lady Carneval, Prstýnek nebo Ej lásko, lásko. Zpestření
večera v podobně představení každého zpěváka zvlášť, bylo triumfem kapely, neboť každý člen vytasil eso z rukávu. David Uličník zahájil skladbou
Ave Maria, Dušan Kollár všechny přesvědčil o svém slovenském původu
v podobě skladby Tanečnice z Lučnice, Jiří Korn nám předvedl, že je mistr
nejen ve zpěvu, ale i v hraní na basovou kytaru a dokonce ve stepu, čímž,
podle mě, překvapil většinu publika. Tuto čtveřici uzavřel Jiří Škorpík, který
do svého vystoupení vnesl trochu nostalgie a donutil publikum, abychom se
zamysleli nad štěstím, a zazářil svou vlastní písní o tom, že naše sny se snad
splní a že jsou krásné tím, že nám je nikdo nemůže vzít.
Pak přišla na řadu poslední čísla a skladba Svítí slunce nad hlavou podtrhla tento vtipný, pohodový a místy nostalgický večer. Tato skladba se stala
třešní na dortu kapely 4TET a v tu chvíli už tleskal celý sál, neboť projevu Jiřího Škorpíka, kdy se z něj stal gumový panák a zároveň komická figurka, se
musela usmívat každá tvář v sále.
Nina Cibulková

20. ROČNÍK
„SOBĚSLAVSKÉ RŮŽE“
Soutěž ve vazbě a aranžování květin „Soběslavská růže“ se uskuteční ve dnech 14. a
15. 11. v KDMS. Je určena pro jednotlivce
a tříčlenná družstva žáků odborných učilišť
a praktických škol.
Motto letošní soutěže zní:
MÁME NAROZENINY aneb „Léta jako
voda běží, naše RŮŽE zůstaň svěží !“
Soutěžní úkoly jsou následující:
1. ZDOBENÍ DORTU KVĚTINAMI
K DVACÁTÝM NAROZENINÁM
2. NAROZENINOVÁ KYTICE KULATÁ
VÁZANÁ
3. PANEL – NAROZENINOVÁ
FANTAZIE S DÁRKY
Výstava soutěžních prací bude
15. listopadu 2013 od 8.00 do 15.00 hodin
v Kulturním domě města Soběslavi.
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Martin Chodúr koncertuje v Soběslavi
Jedinečný koncert, který ve středu 27. listopadu chystá pro své posluchače Martin Chodúr, si určitě nenechte ujít. Můžete se těšit na kvalitní
hudební zážitek. Martin se na koncert u nás v kulturním domě také moc
těší a pokud ještě váháte, zda přijít, následující rozhovor vás na něj zcela
jistě přiláká.
Již jsme o Vás psali v souvislosti se soutěží Super Star. Co pro Vás soutěž
znamenala, co Vám dala, co vzala a jak ovlivnila Váš život?
Ubíhá již čtvrtý rok od soutěže, a tak mám lepší možnost rekapitulovat, co
mi soutěž dala a co vzala. Dala mi obrovskou reklamu, která je v dnešní
době tak důležitá. Nicméně člověk v takové soutěži nemá šanci prezentovat se zcela tak, jak by chtěl, a proto je reklama z takové soutěže dvousečnou zbraní. Z jedné strany mě vyzvedla jako zpěváka, z druhé strany kvůli
své absolutní komerčnosti lidem dostatečně nepředstavila
hudebně-umělečtější stránku, která pro mě osobně je důležitější než pouhá komerční reklama. V mém profesním životě vždy šlo a vždycky půjde
o hudbu. To chci dokázat i lidem v Soběslavi svým vánočním koncertem.
Proč jste se rozhodl pro koncert v Soběslavi?
Soběslav je krásné místo. Pro mě jsou jižní Čechy kouzelné a vždy do nich
rád zavítám. Koncert jsem zvolil v Soběslavi trochu i z osobních důvodů.
V Soběslavi totiž bydlí můj rodinný přítel, a tak k ní mám velmi blízko.
Máte ještě v okolí takovýto koncert?
Chystám ještě koncert v Pelhřimově, ale až na jaře. Vánoční koncert v Soběslavi je letos jediný, takže by si ho lidé neměli nechat ujít!
Na co se mohou posluchači na koncertě těšit?
Nejedná se o jen tak obyčejný koncert. Toto vystoupení bude ve slavnostní vánoční atmosféře, a dokonce za doprovodu sboru, který mému hlasu
myslím sedí skvěle. Zpívat se sborem jsem si vyzkoušel již loňský rok s
ruským armádním sborem “Alexandrovci”, což byl pro mě zážitek vskutku na celý život. Zazní skladby moje, skladby ze světového gospelu, nádherné světové melodie jako “Hallelujah” Leonarda Cohena nebo “My
Way” Franka Sinatry a samozřejmě i koledy české i světové. Prostě myslím si, že to bude neobyčejný koncert pro neobyčejný čas.
Je něco, co se Vám v letošním roce povedlo, z čeho máte radost?
Povedlo se mi krásné album s názvem “Manifest”, na kterém jsou samé
autorské písně. Je přesně takové, jako jsem zamýšlel i díky osobě Vlastíka
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Šmídy, který k mým melodiím a textům napsal
úžasné aranže, které dokonale podtrhují podstatu
každé skladby. V několika skladbách zazní dokonce i velký orchestr, v jiných Big band v některých i sbor, akordeony, balalajky nebo mexické
trumpety! Zkrátka je to absolutně barevné album,
tak jak to mám nejradši!! Prostě “Manifest” samotné podstaty klasické populární hudby bez
make-upu, zbytečných počítačových efektů a vulgárností.

Proč je na koncert s kapelou a se sborem poměrně nízké vstupné?
Jak jsem říkal, jde mi především o hudbu, stejně tak i mým spoluhráčům.
Osobně se starám o přípravu koncertů, nepoužívám zbytečné manažery
nebo prostředníky, kteří rapidně zvyšují cenu. Rád držím věci ve svých rukách. I když v případě koncertů v Soběslavi a Pelhřimově mi velice pomohla
Věra Hanzalová, která domluvila místa, termíny a zajistila sbor. Vstupné
z koncertu pokryje naše náklady bez toho, abychom na lidech parazitovali.
Chceme, aby z tohoto vystoupení měli lidé hlavně radost, odcházeli se skvělým
pocitem, a aby zároveň nezrujnovali rodinný rozpočet.
Přizval jste ke spolupráci na koncertě také někoho od nás?
Ano, koncert obohatí sopranistka z hudebně literárního seskupení
HAMAVE Hana Žvachtová a pěvecký sbor ustanovený speciálně pro tyto
dva koncerty z výtečných zpěváků a muzikantů, kterému bychom mohli
dát klidně název „Narychlo“. Rád spolupracuji s hudebníky, kteří jsou pro
mě do té doby neznámí. Je to vždy výzva a myslím, že i pro posluchače je
zajímavé vidět na koncertě ještě něco navíc.
Co byste v souvislosti s koncertem čtenářům doporučil?
Doporučil bych jim, aby vzali své přátele a blízké, uvolnili se a šli si na
koncert odpočinout a nabrat novou energii, která, slibuji, bude z podia
tryskat obrovskou silou. Moc se na koncert těšíme a věříme, že ten, kdo se
rozhodne přijít, nebude litovat svého rozhodnutí!
Co vzkážete našim čtenářům?
Milí čtenáři Hlásky, předvánoční i vánoční čas je časem radosti a štěstí. Přeji vám, aby i ty vaše Vánoce byly radostné, šťastné a přesně podle
vašich představ!!
S Martinem Chodúrem připravily Jiřina Kocourková a Věra Hanzalová
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Zprávy z knihovny
LOUTKY A MASKY
KOLEM SVĚTA
Také v listopadu si můžete přijít prohlédnout
masky a loutky z různých států. Pokračuje výstava pořádaná v rámci festivalu TOULAVÉ
LOUTKY.

MOJE CHVILKA SLÁVY
Mgr. Karel Daňhel, ředitel Divadla Oskara
Nedbala Tábor, představí nově vydanou knihu
„Písnění a veršovánky aneb básníř za dva halíře“ a přečte několik fejetonů.
Úterý 19. listopadu od 17 hodin.
Součástí besedy bude autogramiáda a prodej
knihy. Jste srdečně zváni!

PŘEDNÁŠKA
„Jak nalézt hlavní příčiny zdravotních potíží“ – zdravotní potíže v souvislosti s psychikou,
prevence zdravotních potíží u dětí, jak a čím posílit imunitní systém, doporučený pitný režim –
základ zdraví. Otázky týkající se možností irisdiagnostiky vám zodpoví paní Jitka Hanzalová.
Úterý 26. listopadu od 17 hodin.

Individuální konzultace J. Hanzalové budou
v listopadu v úterý 13. 11. a 27. 11. Na vyšetření
je třeba se předem objednat na tel. 732 867 571.

KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
Již pošesté v městské knihovně!
Opět si můžete ověřit, že dokážete mnohem
víc, než si myslíte! Na dvoudenním kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou, kde máme
uloženu tvořivost a kreativitu, dokáže každý
nakreslit svůj portrét.
STAČÍ UMĚT DRŽET TUŽKU.
Výsledek překvapí vás i vaše okolí. Kurz
vám ukáže, jak být úspěšný ve škole, v zaměstnání a hlavně v životě.
Na kurzu:
· se naučíte trpělivosti
· začnete si více věřit
· vyměníte starosti a stres za pohodu
a odpočinek
· změníte pohled na sebe i na druhé.
Kdo už s námi kreslil, může pokračovat a naučit se další techniky.
Sobota 9. 11. – neděle 10. 11.

vždy od 9 do 18 hodin.
Cena: 2 200,- Kč
(v ceně jsou zahrnuty pomůcky)
Na kurz je třeba se závazně přihlásit v městské knihovně nebo na telefonu 606 503 902.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Sobota 30. listopadu od 9 do 12 hodin
v prostorách městské knihovny.
Tvůrčí dílna Michaely Huslarové – pohádkové a vánoční tvoření s trojhrannými voskovkami, kvízy a soutěže pro děti, občerstvení.
Na přípravě akce se podílí studenti SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor.
Zveme všechny děti a rodiče!

SOBOTNÍ PROVOZ
V listopadu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 2. 11. od 9 do 12 hodin.

OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM
KNIHOVEN
Sešli jsme se s našimi dlouholetými
a nejstaršími čtenáři. (foto 1)

n

Společně s kronikářkou paní Marií Klimešovou
jsme si prohlédli kroniku za rok 2011. (foto 2)

n

Užili jsme si skládání origami s Markem
Havelkou. (foto 3)
Alena Fremrová

Kreativ Soběslav – Zima a Vánoce
22. - 23. listopadu 2013 (pá+so 9:00 - 19:00)
V pořadí již 4. prodejní výstava Kreativ se
ponese v duchu Vánoc. Dva dny plné kreativního tvoření. Přijďte načerpat sváteční atmosféru,
minulý rok přijelo na Kreativ přes 1800 návštěvníků… i letos je pro vás připraveno:
· přes 50 vystavovatelů a prodejců z celé ČR
· materiál a workshopy od korálků, polymerových hmot, po malování na hedvábí, pedig,
encaustiku… až po sítotisk, powertex, atd.
· pro nejmenší návštěvníky tvořivé dílničky,
malování na obličej
· prodávat se budou i hotové výrobky jako jsou
šperky, móda a módní doplňky, nebude chybět ani vánoční dekorace všeho druhu
Doprovodný program:
· Pátek 16:30 – vystoupení roztleskávaček a
mažoretek z DDM Soběslav
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· Sobota 14:00 – vystoupení orientálních ta-

nečnic Wardaorient

· Sobota 14:30 - módní přehlídka Fashion

Fler Show. Na ní své autorské návrhy předvedou drobní návrháři. Jejich nápadité modely si budete moci zakoupit přímo na místě.

· Kosmetika Mary Kay, nechte se zkrášlit od

profesionálních vizážistek

· Přijďte na výborné domácí zákusky a koláče,

které pro vás napekla čajovna Rolnička, nebude chybět ani stánek s výrobky chráněné
dílny
Těšíme se na vás! Tým Kreativ Soběslav

listopad 2013

Veřejná cesta
V posledním článku jsem se věnoval zřízení
práva nezbytné cesty soudem a možnosti vydržení práva cesty, tedy tomu, jak soukromé (občanské) právo zajišťuje přístup vlastníka
k nemovitosti přes pozemek souseda. V tomto
článku se věnuji tomu, jak to zajišťuje veřejné
právo prostřednictvím úpravy pozemních a zejména účelových komunikací.
Pozemní komunikace upravuje zákon o pozemních komunikacích. Definuje je jako dopravní cesty určené k užití silničními a jinými
vozidly a chodci, které dělí do čtyř kategorií:
dálnice, silnice, místní komunikace a účelové
komunikace. Zatímco ke vzniku prvých třech
kategorií komunikací je potřeba správního rozhodnutí, k platnému vzniku účelové komunikace toho zapotřebí není. Účelová komunikace tak
může vzniknout živelně, jejím dlouhodobým
užíváním.
Účelovou komunikací se rozumí dopravní
cesta, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s
ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování pozemků. Každý smí užívat pozemní (tedy i účelové) komunikace bezplatně
obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou
určeny.
Účelovou komunikací je cesta, která je zřetelnou, v terénu patrnou cestou, určenou k užití
vozidly a chodci pro účel dopravy, která zároveň slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí
pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování
zemědělských a lesních pozemků, ohledně které
vlastník pozemku, po kterém cesta vede, či jeho
právní předchůdce, vyslovil souhlas s užíváním
cesty neomezeným okruhem osob, a jejíž existence je odůvodněna naléhavou komunikační
potřebou (všechny znaky musí být splněny
současně).
Právo obecného užívání pozemních komunikací, byť může být spojeno se soukromým vlastnictvím pozemků, není institutem soukromého
práva, ale jedná se o veřejnoprávní oprávnění
založené na zák. o pozemních komunikacích.
Pokud vlastník pozemku zřídí účelovou komunikaci nebo souhlasí-li s jejím zřízením, stává se
tato komunikace veřejně přístupnou. Soukromá
práva jsou omezena veřejnoprávním institutem.
Souhlas vlastníka cesty, příp. pozemku, nemusí
být výslovný, postačí i souhlas udělený mlčky,
konkludentně, tedy tím, že vlastník veřejnosti
v užívání cesty nijak nebránil, nebo že cesta vedoucí přes pozemek v soukromém vlastnictví
byla od nepaměti veřejně užívána. Nerušené
užívání komunikace po několik desetiletí lze
považovat za konkludentní souhlas s veřejným
užíváním cesty. Jestliže vlastník pozemku v minulosti, kdy pozemek začal sloužit jako účelová
komunikace, s tímto nevyslovil kvalifikovaný
nesouhlas, jedná se o účelovou komunikaci
vzniklou ze zákona. Stačí, aby strpěl užívání pozemku jako komunikace, v případě nesouhlasu
musí jít o aktivní jednání. Jakmile jednou účelová komunikace na pozemku vznikne, nemůže
být z vůle vlastníka zrušena. Jednou daný souhlas vlastníka pozemku zavazuje i všechny os-

Ubohé, směšné, k zamyšlení pro občany Soběslavska!!!
..... a opět máme po krásných Soběslavských
slavnostech. Jsem ráda, že město Soběslav pořádá takovou akci. O to horší je realita ... a to
dobrovolné vstupné. V říjnové Hlásce jsem se
dočetla, že se vybralo celkem 1120 Kč, ostudné.
Máte ponětí, kolik stojí takovou akci uspořádat?
Kolik času se tomu musí věnovat? A pak přijdete k truhle, kde se vybírá dobrovolné vstupné a
najdete tam ubohých 1120 Kč, směšné. A každý
z vás, kdo tam byl, viděl, kolik lidí přišlo, jenže
všichni si raději koupí pivo nebo bramborák,
než aby do truhly hodili třeba 20 Kč. To by při
návštěvnosti na slavnostech stačilo na příjemný
obnos... takové poděkování, úcta za to, že někdo
něco pro vás udělá. Vždyť jste viděli: průvod,
hudební vystoupení, akce pro děti, ohňostroj....
přijde vám to málo? Asi ano, když se vybralo to,
co se vybralo.
Jen pro orientaci: při Táborských slavnostech
zaplatíte 100 Kč a v Českém Krumlově 130 Kč.
Doporučení pro příště: věnujte pozornost
dobrovolnému vstupné, oželte jednu kávu a poděkujte příspěvkem lidem, kteří vám umožnili
Soběslavské slavnosti.
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tatní, kteří do svého vlastnictví pozemek, po
kterém cesta vede, nabudou. Nesouhlas současného vlastníka předmětného pozemku se nijak
nedotkne existence veřejné cesty, pokud byla
taková cesta veřejností užívána např. se souhlasem dědečka dnešního vlastníka.
Znak nutné komunikační potřeby je dán tehdy, pokud je cesta nezbytná pro dopravní obsluhu či obhospodařování konkrétní nemovitosti či
skupiny nemovitostí. Tak tomu jistě není, pokud je k nemovitosti zajištěn srovnatelný přístup po veřejné cestě ve vlastnictví obce či státu.
Na druhou stranu ani existence jiného přístupu
k nemovitosti nemusí znamenat, že tu není dán
znak nutné komunikační potřeby, zejm. pokud
je alternativní přístup kvalitativně horší, než
cesta, o kterou se jedná (např. je delší, vede horším terénem, není po ní možný příjezd automobilem v případech, kdy nemovitostí, ke které
cesta vede, je bytový nebo rodinný dům apod.).
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát působící na MěÚ Soběslav

Kreativní kurz

Vánoční věnec
s topolovou překližkou
Kde: Kino Soběslav
Kdy: 12. 11. 2013 od 17.30
Lektor: Simona Nekovářová
(Šikovnej Domek)
Cena: 340,- vše zahrnuto
(zdarma dva vánoční zápichy)
Rezervace nutná:
608 837 000 nebo 603 448 023

oooo

Kreativní kurz
pro děti
Vánoční stojánky na čajové
svíčky z překližky

Možná, že není pozdě projevit poděkování i
zpětně… (autorka si nepřeje být jmenována)

Kde: Kino Soběslav
Kdy: 12. 11. 2013 od 17:30
Lektor: Simona Nekovářová
Cena: 100,- vše zahrnuto v ceně
Rezervace nutná 608 837 000
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DUHOVÉ OKÉNKO aneb podzim v MŠ DUHA ve znamení výletů
Výlet do Vesců

Rozhovor s předškoláky

Na konci září se děti z červené a oranžové
třídy vydaly na výlet autobusem. Kam že to
jely? Daleko ne, jen kousek do Vesců podívat se
na farmu, kam nás pozval pan Hňup. Pro všechny děti to byl velký zážitek, některé jely na svůj
první školkový výlet, některé dokonce vůbec
poprvé autobusem. Co jsme tam viděli? Nejdřív jsme si prohlédli pštrosy- emu australské a nandu pampové, pan Hňup nám ukázal
pštrosí vejce. V dolním výběhu jsme viděli kozy
kamerunské a kozy holandské a jejich spolubydlícího, lamáka Lojzu. Všechna zvířátka nám
pan Hňup podrobně popsal a dokonce nám přilákal Lojzu k plotu a ukázal nám, co umí. Jako
na každém pořádném výletě nemohla chybět
svačinka, potom už přijel autobus, který nás
bezpečně dovezl zpátky ke školce. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Hňupovi za pozvání na farmu.

Předškoláci ze žluté, hnědé a zelené třídy vyrazili autobusem do Protivína. Kde byli a co viděli, jsme se dozvěděli od dvojčat Elišky a Míši
Bursíkových ze zelené třídy a od Verunky
Nývltové z hnědé.
1. Kde jste byli na výletě?
V Protivíně.
2. Jak jste tam jeli?
Autobusem.
3. Co jste tam navštívili?
Eliška a Míša: Byli jsme v krokodýlí zoo,
krokodýli tam běhali na souši jako pes, byli tam
smrtelně jedovatí hadi - na skle byla lebka, byl
tam největší krokodýl na světě - žije v moři, byl
velký skoro jako celá školka. Viděli jsme i malinkatý krokodýly, skákali na sklo. Byla tam
bílá samička - je nemocná, ztrácí pigment. Viděli jsme taky vylíhnutý želvičky. Potom jsme
měli svačinu na náměstí a po svačině jsme šli do
muzea. Tam byla kostra nosorožce - samice

Podzim v MŠ Nerudova
Přicházející podzim není tak vítaný jako léto, ale i on má své půvaby.
V dohledu jsou plískanice a chladné počasí. Tolik nádherných barev jsme
s dětmi pozorovali při vycházkách do okolí naší mateřské školy. Mezi hořící žlutou plápolala oranžová a rudá. Sluníčko ještě příjemně hřálo, když
jsme sbírali kaštany a žaludy na hezké figurky. Nezapomněli jsme ani na
zvířátka v lese. Rodiče s dětmi nosili do mateřské školy kaštany a žaludy.
Myslivci je předají v zimě zvířátkům. Podzim očima dětí není vůbec
smutný. Můžeme se o tom přesvědčit na obrázcích vystavených v šatnách, které malovaly samy děti. Také básničky a „barevné písničky“
připomněly dětem blížící se podzim. Zde je úryvek písničky:
„Na podzim, když zlátne listí na stromech,
nech nám kousek léta, vlaštovičko, nech,
nech nám kousek písničky, malý skřivánku,
aby nám začla dál z ranních červánků…

Výstava
V pátek 4. 10. 2013 se děti z hvězdičkové třídy vypravily do moštárny,
kde probíhala výstava ČZS „Ovoce a zelenina“. Že není jablíčko jako jablíčko, se mohly děti přesvědčit na vystavených vzorcích, které věnovali
místní zahrádkáři. Bylo velmi těžké určit, které je to nejkrásnější. Nakonec děti vybraly společně s paní učitelkou dvě, kterým daly hlas do soutěže. Čím se nechaly děti inspirovat další týden v hvězdičkové třídě? Přece
jablkem v tématickém celku „Koulelo se, koulelo...“
Předškolní děti ze třech tříd – sluníčkové, měsíčkové a hvězdičkové se
vydaly opět v pátek 11. 10. 2013 na zajímavý pěší výlet. Cílem naší trasy
pokračování na str. 11

Saša, potom jsme šli po schodech a nahoře byly
ze špejlí hrady.
Verunka: Krokodýly. Byla tam bílá samička,
některý byli tak obrovitánský jako půl paneláku,
byli tam hadi, u nich jsme museli mít ruce u těla,
aby nás nekousli. Krokodýli se jmenovali Kuba a
Emo, byla tam i mláďátka. Viděli jsme i krmení
krokodýlů - cpali se. Potom jsme byli v muzeu,
tam byly kostry zvířátek a nahoře hrady ze sirek,
asi 150, i Eiffelovka ze sirek. Kousek dál bylo
další muzeum a v něm byla vycpaná zvířátka had, šelma, vážka, opice, veverky, papoušci,…
4. Co se vám nejvíc líbilo?
Eliška: Krokodýli.
Míša: Jízda autobusem, zpátky jsem si na
chvilku přivřel oko.
Verunka: Všechno. (nadšeně rozhodila rukama)
Na podzim podnikáme i pěší výlety do okolí
Soběslavi, například za skřítky Podzimníčky,
ale o nich už více příště.
Pracovnice MŠ DUHA

listopad 2013
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Podzim v MŠ Nerudova - dokončení ze str. 10
byla znovu soběslavská moštárna. Zde na nás čekali naši hostitelé Karel
Podojil a Ing. František Kotoun. Co jsme zde s dětmi vůbec dělali? Přišli
jsme ochutnat dobrý mošt z jablíček. Jak se taková dobrota udělá? Děti
pozorně naslouchaly podrobnému výkladu, ale hlavně se dobře dívaly.
Bedlivě jsme sledovali celý proces moštování. Nejdříve se jablíčka rozdrtila na malé kousky a pak putovala do velkého lisu. Výsledek? Úžasná
sladká přírodní šťáva - mošt, který dětem moc chutnal!
Vedení MŠ Nerudova děkuje K. Podojilovi a Ing. F. Kotounovi za
milé přijetí a těší se na další návštěvu.

Výstava drobného zvířectva
„Hurá!“ volali všichni předškoláci, jdeme na výstavu. Ráno jsme se
brzy nasvačili a mohli jsme se vypravit za zvířátky. I když cesta na druhý
konec města byla dlouhá, nikomu to nevadilo. Dorazili jsme k cíli a bylo
se opravdu na co dívat. Děti se zájmem sledovaly vystavená zvířata. Králíky, slepice, kohouty, kachny, husy, morčata - tolik zvířátek pohromadě
děti ještě snad neviděly. Velký zájem budili papoušci, andulky i kanárci.
Bystré oči dětí objevily i malá koťátka. Velké překvapení nás čekalo na

konec. Obdivovali jsme dvouhrbého velblouda, lamu i malá prasátka.
Zážitků bylo mnoho. Výstava se dětem i nám „dospělcům“ moc líbila.
Děkujeme.
Vedení MŠ Nerudova

Den s Armádou České republiky

ZŠ E. Beneše
Okresní přebor v přespolním běhu
Ve čtvrtek 26. září se naše škola zúčastnila okresního přeboru v přespolním běhu. Pochvalu zaslouží všichni, kteří se na trať dlouhou od 600 m
až po 2,2 km vydali.
Krásné umístění vybojovalo a za 3. místo bronz získalo družstvo děvčat ve složení Lucie Holubová, Karolína Podlahová a Aneta Vančatová ze
4. ročníků.
Dobří byli také kluci ze 6. a 7. tříd (ve složení Daniel Chlaň, Tomáš
Bernat, Jiří Čipera, Jan Soukup a Aleš Prinz), kteří obsadili krásné 2. místo. Nejrychlejší z chlapců za trase 1,7 km byl Daniel Chlaň, který vybojovat v konkurenci 70 chlapců výborné 3. místo. Ještě jednou všem
gratulujeme.
Jan Podlaha

Dne 27. 9. 2013 k nám do školy přijeli příslušníci Vojenské policie Tábor. Vojenští policisté nám předváděli svou techniku, zbraně, uniformy a
vybavení. V prostoru před školou jsme si mohli vyzkoušet různou výstroj,
kterou voják potřebuje v misi. Nejvíce nás zaujala maskovací uniforma,
takzvaný hejkal. Nelehké pro nás bylo pohybovat se v jedenáctikilové
neprůstřelné vestě.
Poté jsme se odebrali do školní knihovny, kde nám další vojenští policisté vyprávěli o tom, jaké to je být vojákem. Měli pro nás připravenou
prezentaci s fotografiemi a videi ze svého působení v Afghánistánu a Iráku. Dozvěděli jsme se, proč do misí jezdí a co tam dělají. Také jsme zjistili, že naši vojáci patří mezi nejlepší. Celý program byl velmi zajímavý.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem šesti vojenským policistům
za to, že pro naši školu připravili poučný a poutavý program.
Jan Soukup, 7. B

Prvňáčci v Rolničce
Dne 9. října byli ti nejmenší ze ZŠ Edvarda Beneše pozváni na divadelní představení do Diakonie Rolnička v Soběslavi. Představení nacvičily
paní učitelky z tohoto zařízení. Děti byly nadšené, když je paní učitelky
vtáhly do děje příběhu v podobě velryby nebo medvěda. Na konci se účinkující dočkali velkého potlesku.
Aneta Cvrčková
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ZŠ Komenského
Druháci v Ekocentru Čapí hnízdo
V pondělí 7. října se žáci druhých tříd vypravili na návštěvu Ekocentra Čapí hnízdo v Olbramovicích.
Pod vedením lektorek se seznámili s různými druhy zvířat volně žijícími na našem území
a stupněm jejich ohrožení. Poznali některá hospodářská zvířata a formou her, aktivit a pozorování se dozvěděli o jejich historii a využití pro
člověka. Viděli zde hendikepované živočichy,
kteří z různých důvodů nemohou být vráceni
zpět do volné přírody a kterým ekocentrum
poskytlo domov.
Dětem se zde moc líbilo. Hezkou tečkou na
závěr byla návštěva lanového parku.
Marie Pšeničková

Koncert jazzové kapely Laca Deczi

Dne 9. 10. 2013 proběhl v KD koncert jazzové kapely Laca Decziho. Nejslavnější
česko-slovenský trumpetista působící v New
Yorku se svojí kapelou seznámil děti s různými
styly jazzové hudby. Děti slyšely např. swing,
bossanovu, cha-chu a seznámily se s improvizací
skladeb přímo na jevišti. Trubka Laca Decziho a
výkony ostatních členů kapely strhly děti k spontánnímu tanci. Všichni odcházeli z koncertu
v dobré náladě.
L. Hrušková

Rodičovské centrum Sobík o. s.

PROGRAM
· Úterý: TANEČKY SE SOBÍKEM

16.00 - 17.00 h – děti 4 - 6 let, v RC Sobík
v Tyršově 278/III
· Středa: CVIČENÍ RODIČE A DĚTI
9.00 - 9.45 h – děti 1 – 2 roky,
v RC Sobík v Tyršově 278/III
10.00 - 10.45 h – děti 2 – 4 roky,
v tělocvičně TJ Spartak
· Čtvrtek: HERNA S PROGRAMEM
9.30 - 11.30 h – maminky s dětmi 0 – 4
roky, v RC Sobík v Tyršově 278/III
Procvičování těla formou říkánek a písniček, využívání různých pomůcek, malování, tvoření, hraní. Hudební hrátky pro
děti s rodiči, zpívání lidových písniček, tanečky.
· Pátek: VOLNÁ HERNA
9.30 - 11.30 h – maminky s dětmi 0 - 4
roky, v RC Sobík v Tyršově 278/III
Volná herna pro děti, kafíčko nebo čajíček
pro maminky.

Kontakt: www.sobik.webnode.cz,
tel. 728 318 857
Adresa: Tyršova 278/III, Soběslav

Měsíc říjen se v Sobíku odehrával ve znamení dobrých zpráv, tvrdé práce a velkých příprav.
Pro všechny své příznivce jsme si totiž připravily překvapení v podobě NOVÉHO
RODIČOVSKÉHO CENTRA. Po dlouhém
hledání se nám podařilo sehnat pronájem krásných prostor za přijatelných podmínek v Tyršově ulici. Tyto prostory jsme za pomoci našich
manželů, sponzorů a ostatních pomocníků upravili a vybavili k obrazu svému, a tak od listopadu už budeme maminky s dětmi vítat v NOVÉ
HERNĚ.
Kromě našeho dosavadního programu (cvičení, herna s písničkou a tvořením) bychom
v novém rodičovském centru rodičům s dětmi
rády nabídly pohybový kroužek, kroužek angličtiny, dopolední hlídání dětí, pořádání
narozeninových oslav a jiné.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní otevření NOVÉHO RODIČOVSKÉHO
CENTRA ve středu 6. listopadu 2013 v 15.30
hodin. Těšit se můžete na prohlídku nového
centra, občerstvení a ukázku z programu RC Sobík. A my se budeme těšit na Vás.
Za RC Sobík o. s.
Ivana Hamajová, Věra Podlahová

Podzimní květina, ZUŠ - výtvarný obor

RC Sobík v novém

Zprávičky
z naší školičky
Jak je to dlouho, co se ve
školách ozvalo první zvonění, ohlašující, že prázdniny
již skončily a začal nový
školní rok. A najednou tu máme první listopadové dny. Do Vánoc zbývají necelé dva měsíce,
a tak není divu, že jsme v plném proudu nácviku
na adventní a vánoční koncerty. Co letos
připravujeme?
Ve škole proběhnou vánoční interní večírky,
v evangelickém kostele se uskuteční adventní
koncerty nejen pro rodiče a všechny naše přátele, ale také pro děti z mateřských škol.
Stává se již tradicí, že se v předvánočním adventním čase schází zpěváci a muzikanti ze Soběslavi i blízkého okolí, aby si zazpívali lidovou
vánoční mši Jana Jakuba Ryby Hej, mistře. Letos se této akce chceme zhostit my, žáci a učitelé
soběslavské základní umělecké školy ve spolupráci s komorním pěveckým sborem Anonym
Voice, který podpoří školní pěvecký sbor. Ve
spolupráci s Kulturním domem města Soběslavi
se koncert uskuteční 15. prosince 2013 ve velkém sále od 19.00 hod.
O přesných termínech dalších našich koncertů Vás budeme informovat v prosincovém
čísle Hlásky i na plakátech a těšíme se na setkání s Vámi, našimi příznivci.
Za celý kolektiv ZUŠ Vám příjemné listopadové dny přeje
Irena Molíková
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Diakonie Rolnička oslavila 20 let od založení
Diakonie Rolnička nabízí své služby mentálně postiženým dětem a dospělým z Táborska již
20 let. Oslavy tohoto krásného výročí proběhly
ve čtvrtek 26. září. V Soběslavi i v Táboře byly
celý den otevřeny veřejnosti k prohlídce všechny budovy, které Rolnička využívá, a večer zakončila Zahradní slavnost v Soběslavi. V neděli
29. září proběhla slavnostní bohoslužba
v evangelickém kostele v Soběslavi.

V den otevřených dveří ve čtvrtek 26. září
mezi 8. a 16. hodinou Rolničku navštívily různé
typy návštěvníků. O prohlídku prostor a informace o provozu stáli jak pedagogové z jiných
speciálních škol v okolí, tak lidé ze Soběslavi,
kteří se přišli podívat, co se v Rolničce skutečně
odehrává. „Moc nás zájem veřejnosti o Rolničku těší, lidé si mohli prohlédnout naše třídy,
chráněné dílny i centra denních služeb při plném provozu. Udělají si tak lepší obrázek o tom,
jaké služby mají klienti k dispozici a co vše naše
práce obnáší“, říká ředitel střediska Karel
Novák.
Dopolední slavnostní otevření pobočky Rolničky v Táboře mělo své návštěvníky zejména
z řad místních neziskových organizací. Přestřihnout pásku přišli místostarostové Olga Bastlová, Emil Nývlt, ředitel Úřadu práce Pavel
Kaczor a prorektor Vysoké školy chemickotechnologické Zdeněk Bělohlav. Milé bylo přivítání z táborského sdružení Kaňka, které svým
kolegům upeklo symbolický dort s logy obou
organizací. Praktická škola, sociálně terapeutic-

ká dílna a chráněné bydlení v Táboře tak bylo
oficiálně otevřeno.
Slavnostní den zakončila Zahradní slavnost
na zahradě Rolničky v Soběslavi. Narozeniny
přišlo oslavit na 300 návštěvníků rekrutujících
se z řad rodičů, přátel, dobrovolníků, zaměstnanců současných i bývalých, sponzorů, zástupců obcí, ale i sousedů Rolničky. Většina z nich
se nedala odradit úvodní dešťovou přeháňkou a
užívali si program provázený dlouholetým patronem Jaroslavem Duškem a připravený zaměstnanci, klienty a přáteli Rolničky. Zazněly
písně Radka Švece, táborské dívčí skupiny Zázrak dnešního večera i bubenického seskupení
z Tábora pod názvem Umajam. Vrcholem večera bylo poděkování klientů a zaměstnanců Rolničky současným i minulým ředitelům, kdy se
na podiu objevili i Ruth a Zdeněk Šormovi coby
zakladatelé Rolničky nebo Kamila Viktorová
jako ředitelka speciálních škol Rolnička. Šaman
Hivshu z Grónska přinesl Rolničce dar
v podobě přání a slavnost ukončilo losování
tomboly.

Poslední část oslav proběhla v neděli 29. září
od 9.30 v evangelickém kostele v Soběslavi.
Kostel byl příjemně zaplněný a farář Richard
Dračka vedl bohoslužbu, která byla především
poděkováním Tomu, bez kterého by Rolnička
nebyla taková, jaká je. Poté se mnozí návštěvníci zdrželi a popovídali si nad občerstvením,
které připravil místní evangelický sbor.

Chtěli bychom využít této příležitosti a poděkovat vám všem, kteří jste nám v průběhu
uplynulých 20 let při různých příležitostech pomáhali naplňovat naše poslání. Bez vaší ochoty,
podpory a pochopení by se Rolnička nemohla
rozvíjet a být taková, jaká je. Vaši pomoc vnímáme jako nesamozřejmou a jsme za ni vděčni.
Vaše Rolnička
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Konference Dobrovolnictví v obci – jak na to?
V pondělí a úterý 14. a 15. října ožilo Společenské centrum Soběslavska 12. ročníkem mezinárodní konference o dobrovolnictví, kterou pořádala Diakonie Rolnička společně s Národní sítí zdravých měst ČR a HESTIA – národním dobrovolnickým centrem. Program otevřel muzikál Pomáda
v provedení klientů Rolničky a pak během dvou dnů celkem více než 90 účastníků sledovalo příspěvky, filmy a prezentace z jednotlivých měst a obcí. Mezi přednášejícími byli zástupci neziskových organizací, které se organizováním dobrovolníků zabývají, i obcí, jejichž role obvykle spočívá
ve spolupráci a podpoře těchto organizací. Diakonie Rolnička se pochlubila svým dobrovolnickým
centrem, kde již 20 let zejména studenti středních škol pomáhají Rolničce a dalším místním organizacím v různých oblastech. V posledních letech se k mladým dobrovolníkům z projektu Kamarád
pro volný čas přidaly i seniorky z Klubu dobrovolníků v městské knihovně. A nejnovější aktivitou
v Soběslavi je spolupráce s Úřadem práce při vyhledávání nových dobrovolníků.
Děkujeme za výbornou spolupráci městu Soběslav, Kulturnímu domu města Soběslavi a všem
dalším, kteří nás při organizaci konference podpořili.
Diakonie Rolnička

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.

Filip Pýcha

Filip Pýcha v Rolničce
Po říjnovém koncertu Jiřího Smrže a Bena Lovetta přichází koncert
listopadový s Filipem Pýchou. Ten je zakládajícím členem skupiny Tajné
slunce, která bývá srovnávána s kapelou Traband, ale hraje také sólově.
Spoluzaložil soubor Toto divadlo (1999) a hraje v autorském dětském divadle Razdva (2010).
Při zpěvu se tento originální písničkář dostává do zvláštního transu,
což je zřejmě nutné, když má stihnout tolik slovních zákrut a myšlenkových zkratů. To, co dělá, myslí vážně. Jde až na dřeň, dívá se, nemlčí a
umí trefit do černého. Jako dítě se projevoval tím, že hodně četl, a schopnost opíjet se návštěvami ve světech druhých mu zůstala dodnes. Nyní už
čte o dost méně, mimo jiné i proto, že má štěstí na zajímavé lidi kolem
sebe. Proč píše písničky není úplně jasné ani jemu samotnému. Snad píše
s pocitem, že by měl na oplátku nabídnout to, co sám tak dlouho bral od
druhých. Rád se vrhá do věcí, o nichž toho ví jen málo, a snaží se jimi nějak prokousat. Věnoval se lecčemu (od chemie po čínštinu). Má rád pozici
amatéra, protože mu poskytuje svobodu nedodržovat pravidla, současně
ho ale upřímně štve, když něco zkazí jen proto, že ta pravidla nezná (a že
toho bylo), a když to jde, zkouší věci dodatečně napravit.
Jestli chcete zažít hudební smršť a nechat se strhnout nadšením
pro věc, přijďte v pátek 15. listopadu v 19 hodin do Čajovny Rolnička
na koncert Filipa Pýchy.
Andrea Koblasová

Informace z DDM
Rašelina Soběslav uspořádala
charitativní sbírku pro Rolničku
Společnost Rašelina Soběslav spolupracuje s Rolničkou řadu let.
Není tedy nic neobvyklého, že na svých akcích pořádá i charitativní
sbírky. Jednou z takových akcí byl i golfový turnaj Rašelina Cup
2013, který společnost uspořádala v září v golfovém klubu Hluboká
nad Vltavou. Za účasti hráčů a hostů se podařilo vybrat krásných
12 050 korun na podporu a rozvoj postižených dětí i dospělých, kteří
služby Rolničky využívají. Chceme touto cestou poděkovat vedení
společnosti a dalším, kteří nás podpořili a těšíme se, že vzájemná
spolupráce bude probíhat za účasti Rašeliny Soběslav i nadále.
Vaše Rolnička

DDM nabízí volná místa v těchto zájmových kroužcích:
· Šachy – pro děti od 6 let, pondělí 16.00
· Přírodovědec – pro děti od 5 let, čtvrtek 15.30
· Počítačový kurz pro dospělé – pondělí 16.00
· Počítačový kroužek – pro děti od 6 let, čtvrtek 15.00
· Vyhlašujeme nábor do kroužku basketbalu pro děvčata od 13 let

Zájemci se mohou hlásit v DDM přímo v uvedené termíny nebo na tel.
381 522 013, 381 523 025.

Připravujeme na prosinec:
· 2. 12.
· 6. 12.
· 7. 12.

Rozsvěcování vánočního stromu
Zvonkový průvod
Mikulášská besídka pro děti
Jaroslava Kohoutová
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Loučili jsme se s létem
Rádi vytváříme příležitosti pro vzájemné setkávání
rodin dětí s postižením, a proto jsme se sešli v sobotu
21. září, abychom se společně rozloučili s létem.
Kromě nás pěti, z obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s., přijelo na
setkání sedm rodin a osm dobrovolníků.
Vyráběli jsme větrníky,
hledali a slepovali jsme kousky obrázku, promítli jsme si
fotografie ze společného pobytu, na kterém mnohé z rodin
také byly. Rodiče využili konzultace s poradkyněmi, děti
canisterapii s pejskem. Počasí
nám poměrně přálo. Došlo i
na rozdělání ohně a pečení
vuřtů. Pro hraní jsme využili
jak tělocvičnu, tak zahradu.
Děkujeme ČCE Rolnička Dobrovolník při hře s dětmi
za zapůjčení svých prostor a
všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s péčí o děti, hrami a vyráběním. Těšíme se na společný výlet do hřiště BezBot.
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Přijďte si zatancovat
s dětmi i bez dětí
Ráda bych Vás pozvala na naši tradiční benefiční Tancovačku, jejímž
ústředním tématem bude četba a knížky. Sejdeme se již podruhé v sále kulinářsky vyhlášené Restaurace Na Staré v Želči v sobotu 9. listopadu 2013
od 15 hodin. Čekají nás hry, tombola, vyrábění, dražba nádherných dortů a
dalších pokladů. Můžete přinést jednu věc (knížku, hračku) do bazárku,
od 19 hodin zahrají Flying Parties s J. Duškem. Výtěžek celé Tancovačky
bude použit na zajištění projektu Začít včas! - služby rané péče pro 30 rodin dětí s postižením z celého jihočeského regionu.

Dveře otevřené
V úterý 24. září jsme pomyslně otevřeli dveře všem zvídavým.
Mimo jednotlivé návštěvníky
jsme přivítali i pět tříd prvního
stupně obou soběslavských škol.
Hned při vstupu jsme postavili
paní učitelku do role nevidoucí,
aby zkusila rozeznat poslepu tři
ze „svých“ dětí. Poté si mohli
všichni návštěvníci pohrát a vyzkoušet pomůcky, které naše poradkyně vozí do rodin dětí s
postižením. Podívali jsme se společně na krátký film o tom, co
znamená služba raná péče, a proč
je pro rodiny dětí s postižením
důležitá. Děti si formou her vyzkoušely běžné každodenní činnosti s určitým omezením, aby se
Naléváni vody se zavázanýma
snáze uměly vžít do světa člověočima
ka s postižením. Jsme upřímně
rádi za to, že jsme přivítali hodně zvědavých návštěvníků a že budou snad
vědět o kousek více o jinakosti každého z nás. Těšíme se na příští společná setkání.
Klára Csirková, koordinátor

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v říjnu:
T. Keleová - Vasilková: Domov
K. Hosseini:
A hory odpověděly
S. Mawer:
Pád
T. Enger:
Fantomova bolest
J. Formánek:
Syn větru a prsatý muž
V. Vondruška:
Přemyslovská epopej IV.
J. Lebeda:
Medovníčkova dobrodružství
Konzultant zdravé výživy a alternativní medicíny Miroslav Němec
bude v Soběslavi, v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti pekárně/,
v sobotu 2. listopadu od 9 hodin.

Máte rádi Taťjanu
Medveckou?
Tato herečka v posledních letech vynikla v několika oceňovaných filmech a její oblíbenost stále roste. Prestižní divadelní cenu Thalii obdržela
za excelentní roli betonářky a uklízečky Toničky v představení Poprvé
vdaná, které můžete vidět 13. listopadu v táborském divadle. Vstupenky
(290, 260, 230 Kč) zakoupíte v našich prostorách (I MY, o.p.s.; 1. patro
nad Českou poštou anebo v táborském divadle).
Výtěžek představení nám pomůže zorganizovat na jaře čtyřdenní společný pobyt pro 6-9 rodin dětí s postižením. Tyto pobyty jsou pro některé
rodiče jedinou příležitostí, kdy si mohou odpočinout a načerpat nejenom
informace, ale i síly pro náročnou 24hodinovou péči o své dítě. Na pobytech pomáhají dobrovolníci, k dispozici je i psycholog a poradkyně.
Těšíme se na Vás a děkujeme za podporu.
Klára Csirková, obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s.
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Okénko Soběslavské
chasy mladé
Folklorní Třeboň
Druhý víkend v září jsme se s očekáváním
vydali do nedaleké Třeboně na teprve druhý
ročník folklorního festivalu Folklorní Třeboň.
Počasí se oproti předešlým dnům umoudřilo,
což slibovalo vydařené odpoledne ve městě
rybářství.
Po úvodních drobných komplikacích s parkováním jsme se přesunuli do divadla J. K.
Tyla, kde bylo připraveno zázemí. Záhy po převléknutí nás na náměstí vítalo prostorné pódium,
na němž právě vystupovala početná Krojovaná
družina z Jarošova. Ta nám potvrdila, že místa
pod přístřeškem bude opravdu dost a my si to po
ní mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Úvodních pět
minut z našeho prvního vystoupení bylo věnováno zvučení, které bývá v harmonogramu všech
festivalů většinou hluchým místem. V Třeboni
tomu bylo jinak. Moderátorka totiž tento čas využila k rozhovoru s vedoucím souboru, jemuž nepokládala zrovna tradiční otázky. Obecenstvo se
tak dozvědělo, kolik partnerských dvojic v ansámblu máme a kdo je s kým v příbuzenském
vztahu. Po tomto rozhovoru už byl prostor i pro
ostatní a především pro naše staré pásmo, jež
bylo lehce prodlouženo, aby vyhovovalo časovým požadavkům programu.

100 let! Pro někoho nepředstavitelné, ale
je to skutečnost. Již potřetí za dobu, kdy byl
v Senior domě zahájen provoz, jsme zde oslavili sté narozeniny.
Dne 29. 9. 2013 je zde oslavila paní Františka Průšová.
Paní Františka Průšová v aktivním životě
sportovala, ráda zpívala, měla vždy dobrou náladu. A i to může být jeden z návodů, jak se dožít tak úctyhodného věku. K jejím stým
narozeninám jí přišel popřát také starosta města
Jindřich Bláha.
Paní Průšová – hlavně hodně zdraví - to přejí
všichni zaměstnanci i uživatelé Senior domu
v Soběslavi.

Po rutinně zvládnuté půlhodince na tanečním parketu byla možnost si prohlédnout dětský
soubor Bárováček, který se blýskl velice vydařeným vystoupením. Po talentovaných budějovických dětech nadešla chvíle pro naši druhou
prezentaci. Ta měla premiérový nádech, poněvadž jsme poprvé předstoupili před veřejnost s
novým programem „Potkal jsem panenku hezkou,“ jenž byl poctivě připravován už od srpnového soustředění. V tancování i hudbě se sice

vyskytly malé chybičky, ale celkově byl dojem
z předvedeného pásma výborný, což potvrdilo
potleskem i početné třeboňské publikum.
Po druhém výstupu někteří z nás zhlédli vystoupení lotyšské folklorní skupiny Levindra
Utena a pak jsme se v zámeckém parku
společně vyfotili.
Bylo to příjemné sobotní odpoledne v krásném lázeňském městě.
Stanislav Tomša, www.chasamlada.info

Je tu podzim, který jme jako každoročně přivítali „Svatováclavským posvícením“. Jelikož tento rok
počasí nepřálo a bylo uplakané a chladné, oslava proběhla v jídelně. To nám ale nevadilo, muzika pěkně
hrála, bříška jsme si také naplnili a to, že už nám neslouží nožičky k tomu, abychom tancovali, to nám
nevadí. To, co jsme neutancovali, to jsme vyzpívali. Nálada byla veselá a to je hlavní.
A protože je mezi námi plno zpěváků a znalců písniček, tak jsme si v tomto oboru zasoutěžili. Ve
středu 9. října u nás v Senior domě proběhl již čtvrtý ročník hudebně vzdělávací soutěže nazvané
„Superstar“. Soutěžilo celkem šest družstev z různých domovů. Jednotlivé soutěže byly „proložené“ hudební vložkou muzikantů – Duo Majka z domova pro seniory Máj České Budějovice, kdy
jsme si zazpívali všichni společně. Tato soutěž byla akcí „Týdne sociálních služeb“. Jednotlivá soutěžící družstva byla po celou dobu vyrovnaná, ale nakonec přeci jen, byť jen o málo bodů, zvítězilo
naše družstvo ze Soběslavi. Druhé bylo družstvo ze Zběšiček a třetí z Tučap. Ale není důležité vyhrát, je důležité pobavit se a to bylo i naším heslem. Děkujeme všem sponzorům, díky kterým
dostala všechna soutěžící družstva krásné dárky a už nyní se můžeme těšit na další ročník Superstar.
Lada Haplová
Zástupce Poradenského centra pro sluchově postižené přijede do DPS v Mrázkově ul. dne 19. listopadu mezi 9.30 – 11 h
a poskytne konzultaci ohledně kompenzačPondělí 4. 11. 2013 u KD Jirsíkova ul.
ních pomůcek odstraňující bariéry pro osoby
se sluchovou vadou.
v době mezi 12.00 – 14.20 h

Výkup kožek
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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 LISTOPADU 2013
Vážení diváci, listopad zaklepal na dveře a s ním přichází i filmová nabídka tak trochu s vánoční příchutí. A protože je to měsíc poněkud smutný, rozšířili jsme hrací profil o středeční a
čtvrteční odpolední promítání nejen pro děti. Nabídneme směsici všech žánrů od pohádky, hudebního filmu až po drama a sci-fi.
Mezi největší trháky bude určitě patřit „GRAVITACE“, jež naplní diváka úžasem a
k tomu bude stačit Sandra Bullock, George Clooney a filmařský kouzelník Alfonso Cuarón.
Příběh dvou trosečníků ve vesmíru, jimž se komplikuje návrat na Zemi, není hluboký na myšlenky, ale je strhující trojrozměrnou podívanou, jež skýtá doslova tělesný zážitek. Závody
Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Dva odvěcí „RIVALOVÉ“
James Hunt, neodolatelný playboy a brilantní pilot a Niki Lauda, vždy disciplinovaný a dokonalý profesionál jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném životě. Rivalita je žene ke
stále riskantnějším výkonům, protože mistrem světa se může stát pouze jeden. I když jsou Rivalové filmem o závodech, hlavní roli v něm hraje gentlemanský souboj dvou skutečných hrdinů historie Formule 1. Jedním z nejočekávanějších sci-fi letošního roku je snímek
„ELYSIUM“ s příběhem odehrávajícím se koncem 22. století. Elysium je kolosálním vesmírným skleníkem, v němž žijí ti nejbohatší a zbytek lidí živoří na přelidněné a zpustošené
Zemi a jsou ochotni udělat cokoli, aby se jim povedlo získat své místo na Elysiu. Do této kapitoly ještě patří pokračující legenda o Thorovi, kdy se stal králem Asgardu a snaží se nastolit
pořádek v Devíti říších, které se vymkly severským bohům z ruky. „THOR: TEMNÝ
SVĚT“ je pochmurnou podívanou plnou temných elfů v mrazivě čarovné krajině Islandu.
Ozdobou snímku bude jistě Natalie Portman v roli Jan Foster.
Z české produkce Vám nabídneme nový film Petra Nikolaeva „PŘÍBĚH KMOTRA“,
který prý potvrdí nejtemnější obavy o propojení politiky a organizovaného zločinu. Vypráví
drama o muži, který toho věděl příliš a může ovlivnit volby. I proto byla jeho premiéra naplánovaná na 24. října. Spekulace? Reklamní trik? Nechme se překvapit. V roli kmotra uvidíme
Ondřeje Vetchého a Lukáše Vaculíka jako policejního vyšetřovatele, který neztrácí víru ve
spravedlnost. Autoři scénáře byli inspirování příběhem Františka Mrázka, krále českého podsvětí, jehož násilná smrt nebyla dosud vyšetřena. Opačnou náladu přinesou „KŘÍDLA
VÁNOC“ s poetickým příběhem o zázraku, v němž řada náhod splní čtyřem obyčejným lidem to, po čem skrytě touží. Richard Krajčo s krásnou slovenskou herečkou Vicou Kerekes se
představí nejen v hlavní roli, ale společně s Tomáše Klusem i jako skvělý muzikant a zpěvák.
O ostatních českých reprízovaných filmech jsme psali již v předešlých pozvánkách.
„METALLICA: THROUGH THE NEVER“ je v podstatě devadesátiminutový epicky
natočený koncert a vedlejší děj zasahuje skutečně minimálně a poskytne divákovi neopakovatelný a vzrušující 3D zážitek i díky oslňující pyrotechnice a obrazem snímaným najednou 24
kamerami. Na olympiádu pro nejlepší tanečníky breakdance se podíváme s filmem
„BATTLE OF THE YEAR: THE DREAM TEAM“. Pro dětské publikum jsou připraveny
animované snímky o nejrychlejším hlemýždi „TURBO“, o dvou odvážných krocanech
„PTAČÍ ÚLET“, oba ve 3D a český historický animovaný snímek „HUSITI“. Pavel Koutský boří mýty o husitské éře a na výsluní historie staví místo kazatele a vojevůdce dva neskutečné poplety Záboje a Mlhoše. Husiti jsou hravá komedie plná fórů, gagů a písniček, které
potěší diváka každého věku, kromě historiků. V předvánočním čase do zasněžené norské vesnice dorazí odvážná dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji drží v zajetí. Tak začíná výpravná
pohádka „CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU“, která se z velké části natáčela v Čechách
na hradě Pernštejn a zdali Sonja najde hvězdu a tím zlomí kletbu, zjistíte, až se přijdete na pohádku podívat. Skvělé filmové zážitky Vám přeje kolektiv kina.
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STAVEBNÍ RUCH
V SOBĚSLAVSKÝCH MUZEÍCH
Jak jsme Vás informovali už v minulém čísle, od začátku října probíhají stavební úpravy
obou našich soběslavských objektů. Jistě jste už
sami zaregistrovali lešení na Smrčkově domě,
který do konce roku získá nové fasády včetně
sgrafitového pásu na boku budovy. Současně
bude vyměněna střešní krytina a opraveny budou architektonické prvky na čelní fasádě, které
již byly v havarijním stavu. Stavbu na základě
výběrového řízení provádí soběslavská firma Jihostav a je hrazena z investičních prostředků

přidělených našemu muzeu Ministerstvem
kultury ČR.
A pokud jste se prošli po promenádě podél
Černovického potoka, mohli jste zaregistrovat i
stavební ruch v zadním traktu Rožmberského
domu. V něm vzniká vnitřní výtah a v té souvislosti budou upraveny i navazující vstupní prostory. I tuto stavbu vysoutěžila a provádí firma
Jihostav. Investorem je v tomto případě město
Soběslav (vlastník objektu), akce probíhá s využitím finančního příspěvku Ministerstva kultury
ČR v rámci programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón.

LISTOPADOVÉ PŘEDNÁŠKY
V KDMS
Vzhledem ke stavebním úpravám našich soběslavských objektů proběhnou i listopadové
přednášky v malém sále Kulturního domu města Soběslavi.
V rámci 4. ročníku historicko-vlastivědného
cyklu „Staré i nové zvěsti představí ve středu
6. 11. od 18:00 hodin táborský duchovní a rodopisec Mgr. Rev. Alois Sassmann nový díl své
knihy

Kořeny 4.
Publikace začíná všeobecnými tématy: Učitelské rody, Adam Michna z Otradovic a jeho
rod, Cechy a řemesla a jejich pečeti, Čím naši
předkové platili, Jednoty v jižních Čechách,
Vystěhovalectví do USA, Sklářství a sklářské
rody, Jakub Jan Ryba a jeho rod... Následuje 13
kapitol věnovaných historii obcí a rodin na Táborsku, konkrétně lokalit Bechyně, Červená
Lhota, Dudov u Malšic, Hvožďany u Bechyně,
Jeníčkova Lhota a Broučkova Lhota u Chotovin, Myslkovice, Prasetín u Chýnova, Radkov,
Srlín, Tábor - Zárybničná Lhota, Třebelice, Žíšov u Veselí nad Lužnicí a Želeč (panství a
obec).

nnn

Smrčkův dům v lešení

Během druhé přednášky jubilejního 15. ročníku cestopisného cyklu „Od Tábora až na konec světa“ se ve středu 20. 11. od 18:00 hodin
vydáme

listopad 2013
Japonskem za památkami
UNESCO.
Kulturní historik Blatského muzea Mgr. Petr
Šťovíček během své měsíční cesty navštívil osm
japonských památek, které jsou zapsány organizací UNESCO na listu světového kulturního a
přírodního dědictví. Na základě fotografií z cest
a vyprávění se dozvíte, jaké jsou tamější nejstarší a nejnavštěvovanější pamětihodnosti, seznámíte se s chodem tradiční domácnosti a
zabrousíme i na tíživé problémy japonské současnosti.

nnn

Závěrečnou přednáškou v letošním roce
bude mimořádně ve čtvrtek 28. 11. od 18:00
hodin povídání z cyklu „Staré i nové zvěsti“ na
téma

Adam Michna z Otradovic:
Loutna česká.
Z poměrně rozsáhlého díla básníka a skladatele Adama Michny z Otradovic (asi
1600–1676) je to právě útlá písňová sbírka
Loutna česká, co po generace nejvíce přitahuje
pozornost odborné i laické veřejnosti. Kdo by
neznal píseň Nebeští kavalérové, nebo ji alespoň někdy nezaslechl jako svatební pochod
nebo jako znělku festivalu Concertino Praga.
Složil ji však Michna opravdu jako svatební pochod? Na podobné otázky se bude snažit odpovědět a Michnovo dílo se nově pokusí zasadit do
kontextu české a evropské hudby první poloviny 17. století hudební historik z Jihočeské univerzity PhDr. Martin Horyna, Ph. D. Vedle řady
jiných edic starší české hudby je také editorem
jednoho ze tří dosavadních novodobých vydání Loutny české (1984), které poprvé vycházelo z unikátního výtisku dochovaného
v našem soběslavském muzeu. Po celoroční
prezentaci tohoto výtisku ve Smrčkově domě a
koncertu Loutna česká v podání souboru Ritornello v kostele sv. Víta tak završíme program
akcí věnovaných 360. výročí vydání této písňové sbírky.
Do přednáškových sálů Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

Výstava obnovená krása poprvé představuje
soběslavský mincovní poklad
V Husitském muzeu v Táboře byla 1. října
2013 slavnostně zahájena výstava s názvem Obnovená krása. Tato výstava nejenže přibližuje
mimořádně zajímavou práci restaurátorů, je
však významná i pro naše město, neboť poprvé
v historii mají návštěvníci možnost spatřit zrestaurovanou část soběslavského mincovního pokladu. Výstava potrvá do 23. února 2014 a je

Místo budoucího výtahu v Rožmberském domě

otevřena od středy do soboty v době od 9:00
do 17:00 hodin.
V první části expozice návštěvník vstupuje
do restaurátorské dílny, ve které se pracuje se
dřevem. Představeny jsou náročné postupy při
záchraně cenného nábytku. V místnosti je také
instalována blatská světnice.
Ve druhé místnosti je představen archeologický výzkum Husitského muzea a archeologické nálezy z pravěkého, středověkého i
novověkého období. Mezi vystavenými exponáty se objevují i takové unikáty jako pravěká
zlatá záušnice z Bernartic, část mincovního pokladu ze Soběslavi a také aktuální nález pokladu
ze Rzavé u Chotovin. Atraktivní jsou i nálezy
pocházející z průzkumu vypuštěné nádrže
Jordán.
pokračování na str. 19
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Petr Šťovíček v Zemi vycházejícího slunce
Petr Šťovíček, kulturní historik Blatského
muzea v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí, navštívil na přelomu dubna a května „Zemi vycházejícího slunce“.
O své cestě bude vyprávět při své listopadové přednášce, na kterou si vás dovolujeme tímto
pozvat.
Proč jste se rozhodl navštívit Japonsko?
Na jaře letošního roku jsem na měsíc navštívil Nippon, tedy Japonsko. Bylo to na pozvání
jedné kamarádky, která se mnou pracovala v humanitární organizaci na Svatém Vincentu v Karibiku a v africkém Mozambiku. Jaro jsem si
vybral pro doporučení ze strany Yoshimi, která
tvrdila, že je to nejkrásnější čas pro návštěvu,
sice proto, že je to období květu sakur, japonské
třešně, a je to obecně nejpříznivější doba na cestování. Dalším důvodem pro návštěvu bylo jakési tajemství, které kolem této země u nás
panuje. A konečně mým osobním důvodem
byla cesta za japonskými památkami UNESCO,
kterých jsem stihl navštívit sedm.
Jak jste se na cestu připravoval?
Po celkem důkladné přípravě v Čechách,
která spočívala v zakoupení mapy souostroví,
vytisknutí slovníku základních slovních frází,
návštěvě japonského kulturního institutu v Praze, tam jsem si vypůjčil řadu knih..., jsem si následně na radu japonských přátel na internetu
koupil třítýdenní jízdenku na vlak, která mě případně opravňovala k dvaceti čtyř hodinové
jízdě a neomezenému využívání všech typů vlaků...
Která místa jste navštívil?
Po příletu do Tokia jsem na letišti nasedl na
vlak a po třech hodinách dojel rychlíkem Šinkansen do kdysi hlavního města Kyoto. Zážitek
z jízdy byl umocněn výhledem, kdy bylo po celou dobu při 300 km/h z vlaku vidět, a to i ve
městech, kterými jsme projížděli. V Japonsku

na rozdíl od nás nestaví kolem železnic hladové
zdi zabraňující výhledu do krajiny! V tomto
městě, které za druhé světové války nebylo zničeno, byť bylo také vybráno do smutného seznamu cílů pro svržení atomové bomby, se nachází
několik desítek památek, hlavně paláců a zahrad, zapsaných do seznamu světového dědictví. V Kyotu jsem strávil pět dní, následně jsem
postupně cestoval do starobylého a kdysi také
hlavního města Nara, největšího a nejstaršího
buddhistického komplexu v zemi Horyuji, navštívil největší dřevěný hrad z přelomu 16. a 17.
století v městě Himeji, zastavil se ve známých
„atomových“ městech Hirošimě a Nagasaki,
prochodil důlní městečko Iwami Ginzam, které
v 16. a 17. století ovlivnilo ceny stříbra i v Evropě, stanul pod posvátnou horou Fudži, a poslední památka UNESCO, kterou jsem navštívil,
byla vesnice-skanzen Širakawagó. Z výčtu
míst, která ve světovém seznamu nefigurují,
jsem se podíval do měst jako Osaka, Nima,
Tottory, Joetsu, Takayama, Nagano..., Poslední
týden jsem strávil v hlavním městě Tokiu.
Kde jste bydlel?
Po celou cestu jsem si vezl vybavení na kempování, které jsem také nesčetněkrát využil.
Mnohokrát jsem také spal zadarmo u lidí ze světových cestovatelských organizací, které jsem
dopředu oslovil s žádostí o „azyl“, a konečně
jsem využíval síť hostelů Khaosan, kde právě
pracuje kamarádka Yoshimi.
Co vás nejvíce zajímalo?
Jak jsem naznačil výše, pokusil jsem se navštívit co možná nejvíce památek UNESCO. Zajímala mě historie, kultura, památky,
architektura budov i zahrad, urbanistické koncepce měst a nejsoučasnější problémy, které
zemi sužují, jako stárnutí obyvatel (jako jediná
země na světě spočítali, že za 800 let vymřou),
ekonomické problémy (řadu vynálezů a výrobních kapacit si zabrala Čína a Jižní Korea) a ve-
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Výstava obnovená krása poprvé
představuje soběslavský ..........
dokončení ze str. 18
V posledních výstavních prostorách jsou
k vidění materiálově i tematicky různorodé
umělecké předměty. Jako příklad zde uvidíte
restaurovanou knihu či rukopis, kašírovaný betlém nebo částečně restaurované okno z bývalé
táborské synagogy.
V průběhu výstavy se budou konat komentované prohlídky, při kterých návštěvníci dostanou podrobnější výklad k
vystaveným
exponátům. V průběhu těchto prohlídek budou
mít návštěvníci jedinečnou možnost diskutovat
přímo s autory výstavy.
Ve čtvrtek 28. 11. 2013 v 16:00 provede výstavou konzervátor a restaurátor dřeva Martin
Kovář. Bude se zabývat především restaurováním selského nábytku ze soběslavských blat a
vysvětlí techniku tvorby a restaurování kašírovaného betlému.
Dne 9. 1. 2014 v 17:00 ukáže další část výstavy vedoucí archeologického oddělení doc.
PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. Věnovat se bude jednotlivým archeologickým postupům na příkladě
instalovaných předmětů, mj. také na části soběslavského mincovního pokladu a archeologických
nálezů z Jordánu.
Poslední komentovanou prohlídku dne 6. 2.
2014 v 17:00 povede restaurátor a konzervátor
dřeva Ondřej Pavlík. Vysvětlí postup při obnově
nábytku na příkladu částečně restaurované skříně. Zároveň ukáže návštěvníkům instalovanou
restaurátorskou dílnu, kde vysvětlí funkci jednotlivého nářadí a prostředků užívaných při obnově dřevěných předmětů.
Mgr. Petra Fetrová
Husitské muzeum v Táboře
lice aktuální problém Fukušima. U nás se o tom
nemluví, stejně jako v Japonsku, ale velká část
země byla zasažena jaderným spadem po havárii v atomové elektrárně, a kdyby to bylo v jiné
zemi, tak by se obyvatelstvo muselo vystěhovat,
zde však pro velkou hustotu osídlení není jiná
možnost, než v oblasti s vyšší mírou
radioaktivity žít. Tato oblast se bohužel dotýká i
samotného Tokia.
Jak jste se domlouval?
Hlavním komunikačním jazykem, jak všichni tuší, je dnes angličtina. I v Japonsku dnes
mladí lidé umí v tomto jazyce základní fráze a
dá se tam s angličtinou docela dobře cestovat.
Když jsem byl v rodinách, hovořil jsem se slovníkem japonsky, což pochopitelně lidé
oceňovali.
Kde se vám nejvíce líbilo?
To jednoznačně nemohu říct. Každé městečko v Japonsku je specifické, všude mají svoji lokální kuchyni, která je mimochodem velice
chutná, každá oblast má své příběhy, pohádky a
jistou hrdost. Nejméně jsem si prošel tamější
Alpy, kde byl ještě sníh, to je oblast, kam bych
se moc rád vrátil a kterou bych chtěl ještě někdy
znovu navštívit.
Ptala se Marie Hadravová
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Výstava drobného zvířectva Soběslav
„Hele mami velbloud,“ ozývalo se nejčastěji
první říjnový víkend v chovatelském areálu
v Soběslavi. Ne, nezavítal tam žádný cirkus ani
se neobjevila žádná nečekaná návštěva, to se jenom po roce opět sešlo na 140 chovatelů, aby
předvedli své odchovy a soutěžili o poháry, které pro ně připravila Základní organizace českého svazu chovatelů. Soutěžilo se ve třech
odborech – králík, drůbež, holub.

Sešlo se 34 plemen a barevných rázů králíků.
Šampionem výstavy 2013 se stal Český strakáč
chovatele Josefa Samce. Pohár pro Nejlépe oceněnou čtyřčlennou kolekci vyhráli králíci Kalifornský havanovitý chovatele Ladislava
Čermáka. Pohár pro nejlépe oceněné zvíře mladého chovatele získali Tomáš a Jiří Bauerovi.
Nejlépe oceněné zvíře plemene Novozélandského červeného věnovaný ZO Sezimovo Ústí
získal chovatel Jan Smrž. Také pohár pro nejlépe oceněnou samici výstavy, který věnoval generální sekretář Českého svazu chovatelů,
získal chovatel Josef Samec za samici Českého
strakáče černého (viz foto). Starosta města Soběslav ing. Bláha předal osobně Putovní pohár
pro člena ZO Soběslav (viz foto) za dle jeho názoru nejlíbivější, dobře oceněné plemeno králíka. Jeho oku nejvíce lahodil králík plemene
Zaječí divoce zbarvený ohnivý, který se předvedl v celé kráse i výstavním postoji, chovatele
Ing. Pavla Radosty. U drůbeže se malý plácek
před halami zaplnil vodní drůbeží. Přehlídka to
byla opravdu pestrá. Husy, kachny bílé i barevné. Malé i velké. Po celou dobu výstavy na sebe
svým hlučným projevem chtěly upozornit zakrslé kachničky bílé chovatele Jana Macha.

A upozorňovaly právem, jejich bodové ohodnocení 98 a 98 bodů bylo velkým chovatelským
úspěchem. To oceněné husy české chovatele Jiřího Fary na vše nahlížely s nadhledem. Putovní
poháry pro členy ZO Soběslav se v letošním
roce podařilo obhájit stejným vystavovatelům.
Jako v loňském roce získává Putovní pohár
Františka Podlahy chovatelka Jana Benešová a
putovní pohár pro nejlepšího jedince vodní drůbeže věnovaný společností T.O.D.O.K. chovatel Štefan Kočica. Pohár věnovaný generálním
sekretářem Českého svazu chovatelů pro Nejlépe oceněnou kolekci hrabavé drůbeže získala
voliéra Kočinek černých chovatele Miloslava
Turka. V soutěži mladých chovatelů předběhla
chovatelku Štěpánku Svačinovou, která se snažila prosadit chovem velkých náročných Brahmánek, chovatelka Tereza Benešová za zakrslé
Antverpské vousáče stříbrně křepelčí, jež převzala z rukou vedoucího odboru (viz foto) čestné ceny a zároveň pohár pro nejlépe oceněné
zvíře mladého chovatele. Peří, jak se zdá, mladé
chovatele láká, což dokazuje dobrou prezentací
holubů i mladá chovatelka Aneta Farová, jež
z přehlídky několika plemen holubů získala
ocenění za Čínské holuby. Ale i zkušenější chovatelé dokáží bodovat prostě v peří. Za holuby i
drůbež získali ocenění Bedřich Autrata, Jiří
Fara i Miloslav Turek. Prezentovali mimo jiné
holuby plemene Taganrožský rejdič, Čínský
rejdič, Staroholadnský rejdič, Orientální racek
či Kudrnáč. Pohár pro nejlepšího holuba výstavy věnovaný generálním sekretářem ČSCH vyhrál Rys chovatele Petra Charváta a putovní
pohár pro chovatele ZO Soběslav věnovaný
společností T.O.D.O.K. pro nejlepšího jedince
národního plemene holubů vyhrál Prácheňský
káník chovatele Miroslava Flíčka. Zmínku si určitě zaslouží i již tradiční expozice Jihočeské
pobočky moravských pštrosů. Zde se soutěže
zúčastnilo 108 holubů čtyř barevných rázů.

Zpestření výstavy pro nejmenší návštěvníky
dostal za úkol tento rok nejen velbloud Vilda a
lama Otík, jež měli veliký úspěch i u velkých
návštěvníků, ale také nově udělané expozice
exotů i morčat. Bylo zajímavé poslouchat výklad jejich chovu majitelky paní Wortnerové a
k tomu sledovat expozici, jak se morčátka spokojeně ukládají ke spánku do sena či oblíbených
pelíšků z čepic. (viz foto)
Nesměla chybět možnost nákupu chovatelský potřeb či krmiva a nově také výkup králičích kožek, jenž se stal i pravidlem při
pořádaných trzích. No a pak zakoupit něco malého pro potěchu či dobrého pro spokojený požitek z výstavy či okouknout expozici jiřin pana
Maška a těšit se zase příští rok!
Závěrem mi dovolte poděkovat vystavovatelům, sponzorům za jejich finanční pomoc a
všem, kteří se podíleli na realizaci výstavy za
odvedenou práci. Díky moc. A přijměte pozvání
na pravidelné trhy, které pořádáme každou první neděli v měsíci.
Jana Benešová – jednatelka ZO

Bezplatný kurz pro pečující
v sobotu 9. 11. 2013 od 9 - 15 hodin, místo
konání: Domácí hospic Jordán,
Žižkova 631 (naproti Střelnici), Tábor.
Kurz je určen rodinným pečujícím, kteří již
pečují, nebo péči o svého blízkého zvažují.
Bližší informace a přihlášky na
tel. 725 414 931,
email:eva.spallova@hospicjordan.cz,
www.hospicjordan.cz,
kapacita kurzu je max. 15 účastníků.

Poděkování
Z této přehlídky odborů byli vybráni dle stanovených podmínek i nejlepší chovatelé okresu
Tábor při konání okresní výstavy. U králíků se
stálo na pomyslných stupních vítězů, kde si
bronzovou medaili odnesl chovatel Miloš Suda,
stříbrnou Jan Mach a zlaté příčky ocenil pohárem Okresní výbor ČSCH Tábor, ten si domů
odnášel chovatel Josef Vávra. Za drůbež Jana
Benešová a za holuby Jiří Fara.

Velice tímto děkuji zubnímu lékaři
MUDr. Václavu Bejblíkovi za poskytnutí
první pomoci po dopravní nehodě dne 18. 7.
2013, dále pak za následná ošetření a záchranu chrupu. Již řadu let si vážím jeho dobré
práce, profesionálního a lidského přístupu.
Díky patří také sestřičce, která je vždy svědomitá, ochotná a milá. Nemohu si přát lepší
péči. Vděčná pacientka Alena Kluzáková
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Zahrádkáři
vystavovali
Říjnová výstava ovoce byla ukázkou práce
zahrádkářů, kteří se věnují pěstování ovoce a
zeleniny. Nejvíce se pěstují odrůdy jablek, na
výstavě se objevily nové odrůdy. Letošní výstavy se zúčastnilo 23 vystavovatelů. Košíčků s
nápisy odrůdy a jménem vystavovatelů bylo
celkem 63, z toho pouze jeden košíček s hruškami. Největší počet odrůd měli pěstitelé Šedivý,
Vaněk, Bartůšek, Podojil, Melounková po pěti
odrůdách, ostatní vystavovatelé měli od jedné
do čtyř odrůd. Výstavu doplnily krásné jiřiny od
pěstitele pana Maška z Vyhnanic, kterému patří
velké poděkování. Na letošní výstavě byl vyhlášen první ročník O NEJLEPŠÍ JABLKO
SOBĚSLAVSKA. Jednotlivé odrůdy byly označeny číslem a návštěvníci napsali na kartičku
svého favorita a vhodili do zalepené krabice. Vítězové byli dva se stejným počtem hlasů a to Fr.
Šedivý s odrůdou Blaník a J. Veselý s odrůdou
Starkrimson. Odměnou byl diplom a krásné skleněné jablko. I přes veškerou snahu prezentovat
své zahrádkářské úspěchy, nás zklamala velmi
malá návštěvnost výstavy z řad veřejnosti.
Za výbor ČZS Soběslav
Alena Pincová, jednatelka

Společné foto se vydařilo i díky pěknému počasí

Léta letí…
V sobotu 28.9. se konala velká oslava domu 503/III v Soběslavi. Nastěhovali jsme se před čtyřiceti lety. V našem „paneláku“, který naši muži postavili svépomocí, bydlí 12 rodin. Stále se mluví o
anonymitě, ale toto slovo je nám cizí. Pořádáme různé akce: oslavujeme naše narozeniny, svatby
našich dětí, narození vnoučat a v neposlední řadě zdobíme na Vánoce před domem stříbrný smrk.
Scházíme se u stromečku vždy v adventu a na Silvestra. Také společně uklízíme okolí domu a společné prostory v domě. Zkrátka se nám žije moc pěkně. Poslední oslava čtyřicetiletého bydlení byla
velmi zdařilá. Pozvali jsme i naše děti, které se většinou narodily po nastěhování. Nechyběla harmonika a zpěv, zkrátka bylo veselo. Jen je nám líto, že je náš dům z velké části už „dům důchodců“.
Ale říká se, že čas pádí jako splašené spřežení, jen vzpomínky zůstávají.
A my máme na co vzpomínat. Náš mladý spolubydlící Jan Voneš sestavil video od začátku stavby po současnost, které jsme s nezbytným komentářem zhlédli.
A na závěr chceme říct: Díky za 40 příjemně prožitých let, díky za každé nové ráno.
Za obyvatele domu 503/III výbor SVJ
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MJ Compact 05
posiluje vozový
park nemocnice
v Holandsku
Snižovat provozní náklady pomáhá v nemocnici ZorgSaam Hospital v holandském
městě Terneuzen od srpna letošního roku
CNG plnicí jednotka MJ Compact 05. Instalace plnicí technologie proběhla pod dohledem zástupců MOTOR JIKOV Strojírenská
a.s. Soběslav.
3
Stanice s plnicím výkonem 5m /h slouží k plnění nemocničního vozového parku s pohonem
na zemní plyn. „Instalace plnicí jednotky byla
součástí naší pracovní mise v Holandsku, kde
jsme školili servisní techniky našeho významného partnera společnosti Ballast Nedam. Pro
potřeby nemocnice je v současné době jednotka
MJ Compact 05 optimální, do budoucna ale
předpokládáme navyšování plnicích kapacit,“
říká Karol Suchár, prodejce CNG plnicích stanic značky MOTOR JIKOV v zahraničí.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. je jednou z dcer mateřské společnosti MOTOR
JIKOV Group a.s., jejíž tradice sahá až do konce
19. století. Dnes jdou dvě třetiny produkce této
ryze české společnosti na export na vyspělé mezinárodní trhy celého světa. Má 800 zaměstnanců a jejími partnery jsou významné strojírenské
koncerny, automobilky a společnosti v oblasti
spotřebního průmyslu. Společnost MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s. rozšířila v roce 2008 působnost v oblasti alternativních pohonných hmot.
Vyvíjí, vyrábí a dodává na trh plnicí stanice na
CNG, z nichž model MJ Compact 05 získal
v roce 2011 nejvyšší ocenění v prestižní soutěži
E.ON Energy Globe Award ČR.
Redakce Motor Jikov Group a.s.
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Policejní zápisník
 Neznámý pachatel (NP) dne 3. 9. po vylome-

ní víčka nádrže odčerpal 80 l motorové nafty
ze zaparkovaného nákladního automobilu
Tatra na staveništi u dálnice D3 v k. ú. Zvěrotice. Tím způsobil škodu ve výši 2.880,- Kč
na odcizené naftě a škodu ve výši 2.500,- Kč
na poškozeném víčku. Dále NP po uvolnění
vypouštěcího šroubu odcizil 150 l motorové
nafty ze zaparkovaného válce CAT a stejným
způsobem 120 l motorové nafty ze zaparkovaného nákladního automobilu Scania taktéž
na staveništi u dálnice D3 v k. ú. Zvěrotice.
Způsobená škoda na odcizené motorové naftě je ve výši 9.720,- Kč.
 NP dne 9. 9. odcizil z neobydleného domu
v obci Dvorce 30 m měděného okapového
žlabu, kdy tímto byla způsobena škoda ve
výši 15.000,- Kč majiteli J. V.
 NP v době od 3. 9. do 7. 9. bez použití násilí
vnikl přes neuzamčenou vstupní branku a
vstupní dveře domu do obývacího pokoje

Rorýsi na jaře najdou
nový domov
Rorýs obecný - tento velmi pozoruhodný zástupce ptačí říše již výhradně pro své hnízdiště
využívá lidská obydlí. Dnes znají rorýse ponejvíc obyvatelé měst a ještě důvěrněji obyvatelé
panelových sídlišť. Nejhojnější kolonie rorýsů
jsou totiž ve větracích otvorech panelových
domů. V poslední době však s postupujícím zateplováním domů ubývá rorýsům možností
hnízdění v těchto prostorách. Původně rorýsi
hnízdili ve skalách a v dutinách stromů, ale

v přízemí rodinného domu. Zde odcizil
50.000,- Kč a 1.200,- EURO, čímž způsobil
poškozenému K. S. celkovou škodu ve výši
81.200,- Kč.
 NP dne 10. 9. nezjištěným způsobem vypáčil
vstupní dveře bytu v domě v Soběslavi a poté
z bytu odcizil 5 alb poštovních známek, sběratelskou edici karet s tématem Simpsonových, sbírku starých mincí a bankovek,
starodávnou truhlu a spotřební elektroniku,
celkem za 13.600,- Kč ku škodě T. R.
 NP dne 16. 9. vnikl do skladu jízdních kol zn.
APACHE v Soběslavi, kde odcizil dvě jízdní
kola. Majiteli prodejny způsobil škodu v celkové výši 34.889,- Kč.
 NP 28. 9. v ul. Mrázkova překonal kovovou
petlici, kterou jsou zajištěna vjezdová vrata
na pozemek, na kterém se nachází budova bývalého mlýna. Na tento pozemek vstoupil a
následně volně přístupnou budovu prohledal
a manipuloval s věcmi. Do současné doby
není známo, zdali nějakou věc odcizil.
OOP Soběslav
města jim nabídla jak hnízdní příležitosti, tak
potravu. Vybírá si díry ve zdech, krovy střech a
místa pod římsami a trámy, kostelní věže.
Dne 10. září byly na panelovém domě 513 a
514 na sídlišti Míru instalované nové hnízdní
budky pro rorýse obecného. Montáži budek s 12
vletovými otvory předcházelo jednání, na kterém předseda vlastníků pan Paleček seznámil
vlastníky bytů s problematikou hnízdění rorýsů.
Vlastníci zaujali k nápadu kladné stanovisko.
Firma Dřevovýroba Václav Vaněk s.r.o. Soběslav budky pro rorýse zdarma vyrobila a namontovala. Dílo se zdařilo. S největší
pravděpodobností byl tento dům před svojí rekonstrukcí domovem těchto obdivuhodných
opeřenců. Na jaře v květnu po svém návratu se
budou moci rorýsi opět vrátit.
V našem městě mají možnost rorýsi využívat
tyto budky na domě 230/III ve Wilsonově ulici a
na Gymnáziu Soběslav. Při ostatních rekonstrukcích panelových domů se bohužel na rorýse a netopýry nebral ohled a veškeré vletové otvory do
hnízd byly zaslepené. Souhlas vlastníků bytů
v domě 513 a 514 s instalací budek je proto velice
příkladným počinem. Tak jako se těší hospodář
na přílet vlaštovek, se mohou obyvatelé domů těšit na přílet rorýsů. Za to jim patří dík.
Jiří Kubeš

Rekonstrukce ledového
paláce není k rorýsům
bezohledná
Ledový palác, jak se panelovému domu č. p.
712, 713, 714 na sídlišti Míru přezdívá, mění
svou tvář. Panelovou šeď zakryje zateplená barevně pestrá fasáda.
Tato a podobné opravy domů jsou pro majitele a jejich správce vždy významnou událostí.
Rekonstrukce stojí nemalé úsilí a značné finanční prostředky. Při řešení problémů souvisejících s realizací zateplení se snadno opomenou
„drobnosti“, o kterých stavebník často nemá tušení. I při této rekonstrukci se zapomnělo na za-
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Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 17. 9. – 15. 10. 2013
 17. 9. Asistence při tlakování teplovodního
potrubí v Soběslavi.

 19. 9. Odstranění nebezpečné látky uniklé na







vozovku z technologického zařízení u obce
Želeč.
20. 9. Odstranění včelího roje v Soběslavi.
21. 9. Pomoc s transportem pacienta do sanitního vozu v Soběslavi.
25. 9. Odstranění následků střetu osobního
automobilu s divokým prasetem na dálnici
D3 u obce Košice.
29. 9. Požár lokomotivy v železniční stanici
Veselí n/L.
5. 10. Odstranění nebezpečných stavů na
Blatském sídl. ve Veselí n/L.
15. 10. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu a motocyklisty mezi
Soběslaví a Řípcem.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

chování hnízd rorýse obecného a úkrytů pro
netopýry.
Mým koníčkem je příroda. Hnízdiště rorýsů
v Soběslavi jsou mi známá. Na zaslepení hnízdních otvorů jednoho z významných hnízdišť
jsem upozornil.
Po interpelaci u stavební firmy STAKOPLAST
a u správce budovy bytového družstva Tábor se
situace změnila. Rorýsí hnízda budou zachovaná.
Stavební firma STAKOPLAST má své zkušenosti. Vletové otvory jsou pod dozorem stavbyvedoucího ing. Neudorfla zachované a
opatřené plastovou krytkou bez mřížky. Opatření bylo zajištěné bez navýšení finančního rozpočtu stavby. Příkladný je i postup správce
budovy bytového družstva Tábor Petra Dřeva,
který při této i budoucích rekonstrukcích bere
zřetel na zákonnou ochranu chráněných živočichů. Obyvatelům domu rovněž patří
poděkování za kladný vztah k přírodě.
Opravený dům bude skutečným domovem a
ozdobou našeho města.
Jiří Kubeš
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· Pátek 8. listopadu

RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ
John Patrick, úprava Kamil Modl
Divadelní spolek Chvalovský Soběslav
(Termínový přesun z 27. 9. 2013)
Režie Kamil Modl
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo
předplatné 80 Kč.
· Neděle 10. listopadu

JAK ČERT VYLETĚL Z KŮŽE
Pohádka Jaroslava Koloděje v podání Divadelního souboru J. K. Tyl z Kardašovy Řečice.
Velký sál KD od 16 hodin. Vstupné 50 Kč.
· Čtvrtek 21. listopadu

KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
S KAPELOU
Pořad se koná ve spolupráci s agenturou
Trdla s.r.o.
Velký sál KD od 19 hodin.
Vstupné 325, 295 a 275 Kč.

· Úterý 26. listopadu

ZIMNÍ PŘÍHODY
VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo KRAPET Praha
Další pokračování humorných a napínavých
příhod dvou malých čmeláčků Brumdy a
Čmeldy. Pohádka je určená pro děti od tří let.
Velký sál KD od 9.30 hod pro MŠ a 1. a 2. třída ZŠ. Zveme i maminky na mateřské dovolené s dětmi. Vstupné 50 Kč.

· Pátek 29. listopadu.

GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA
Docela velké divadlo Litvínov
Komedie Wolfganga Eberta v podání Docela
velkého divadla Litvínov o malém idylickém
francouzském městečku Valance, kde se nekrade, neloupí ani nevraždí a místní strážníci
nemají co na práci. Jako blesk z čistého nebe
je proto zaskočí rozhodnutí, že budou převeleni do většího města. Každý ze strážníků má
v městečku něco, kvůli čemu je rozhodnut za
každou cenu zůstat. A tak se to díky nim

TIP NA DÁREK
Vyšlo třetí CD Jihočeských pohádek
Již před několika lety se vydal Kapr Jakub, hlavní postavička Pohádkového království, z tištěné knihy na CD firmy Radioservis. Putovat s ním
nejen po jižních Čechách a Šumavě tedy mohou i děti, které ještě neumí
číst nebo si chtějí pohádky vychutnat v podání herců Václava Vydry,
Martina Hrušky a Julie Goetzové v režii Zdeňka Trošky. Právě vyšlo již
třetí CD “Pohádek z jižních Čech a Šumavy aneb Vyprávění kapra
Jakuba”, opět natočené v Českém rozhlase České Budějovice.
Za účasti Zdeňka Trošky se zde koncem září konal křest nového CD,
které lze zakoupit v sítích prodejen Radioservis a v infokancelářích Pohádkového království.
-jk-

Hudebně literární seskupení HAMAVE
zve své posluchače v neděli 10. 11. 2013 od 17.00 hodin
do galerie Špejchar v Želči na koncert Vivat Mozart.
Koncert je sestaven ze světoznámých árií a duet
z Mozartových oper. Jako milý host vystoupí
Radek Žalud, obecenstvu známý i ze Šlágru.

začne ve Valance hemžit zločinci, krádeže,
loupeže a únosy jsou na denním pořádku a
malé francouzské městečko, o kterém dosud
nikdo nevěděl, má za chvíli nejvyšší zločinnost v celé Francii a díky tomu i nebývalou
publicitu.
Hrají: David Suchařípa, Roman Štolpa nebo
Robert Stodůlka, Lenka Lavičková, Zuzana
Bartošová, Petr Erlitz, Petr Kozák, Andrea
Traganová, Jana Galinová a Lukáš Masár.
Režie Juraj Galin.
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo
předplatné 280, 250 a 200 Kč.
· Neděle 1. prosince

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s pohádkou
Mikulášské hry a soutěže a pohádka v podání
divadélka KOS České Budějovice. Pořádá
KD ve spolupráci s DDM.
JAK MELUZÍNA ZASPALA
Velký sál od 15.30 hodin. Vstupné 40 Kč.
Věra Suchodolová, KD

Vychází aktualizovaná mapa Pohádkového království 2014
s logovtipy od J. Kerlese, DMC 20 Kč.
Nová mapa je v balíčku Hry s příběhy pro děti a dospělé
s fantazií včetně pasu, omalovánek, aj. DMC 79,- Kč.
Poprvé i s podtiskem cyklotras vychází zimní mapa Šumavy
1:50 T s aktuálním značením běžeckých tras. Marcel Goetz

Dokud se zpívá…
Zdá se to až neuvěřitelné, ale 3. 11. uplyne již 1 rok, co nás po těžké
nemoci, se kterou statečně čtyři roky bojoval, nakonec opustil náš kamarád, oblíbený pedagog a hlavně skvělý člověk pan PaedDr.
Vladimír Trešl.
Vzpomínkový večer se bude konat v salonku restaurace Nikola
v pátek 1. 11. od 19.30 hodin. Při kytaře s Honzou Žbánkem a Oldou
Pourem si připomeneme „Zpěvy páteční“, při kterých nám bylo vždy
moc fajn. Děkuji všem, kteří přijdou na Vláďu zavzpomínat.
-jk-

100 let VČELAŘSKÉHO SPOLKU Tučapy
V sobotu 23. 11. 2013 se koná včelařský ples ke 100. výročí
od založení spolku v kulturním domě v Budislavi od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje kapela VYSOČINKA
Všichni jste srdečně zváni
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Pracovní příležitosti pro všechny!
S hledáním zaměstnání jsou na tom nejhůře
lidé přes padesát, absolventi škol a ženy vracející se z rodičovské dovolené. Přitom právě tito
lidé mohou najít širokou škálu uplatnění ve
službách pro rodinu. Ženy po RD mají bohaté
zkušenosti s dětmi a jen tak nic je nepřekvapí.
Navíc spoustu mladých maminek preferuje ke
svým dětem i chůvy starší, které mnohdy působí
spíše v roli babičky. Studenti se osvědčují nejen
v úklidových službách, ale také je mnoho těch,
co studují obory se zaměřením na sociální činnost a mohou se velice dobře uplatnit jako
chůva, osobní asistent nebo pečovatel.
Všichni tito uchazeči o práci nebo brigádu
mají nyní možnost zdarma se registrovat v rodinné databázi kontaktů, která se zaměřuje na
služby pro rodinu a domácnost jako je hlídání
dětí, úklid, péče o seniory a osobní asistence u
hendikepovaných osob.
Rodinná databáze kontaktů má hned několik
výhod:

· databáze funguje on-line a celorepublikově
· registrace i založení profilu je zcela zdarma
· možnost založení profilu ve více nabízených

službách (např. jako chůva, uklízečka nebo
pečovatelka)
· možnost nabídnutí více lokalit pro hlídání,
uklízení a další služby (výhodné zvláště pro
studenty, kteří mají dvojí bydliště)
· rodiny, zaměstnavatelé a další zájemci o služby kontaktují poskytovatele služeb sami na
přímo bez zprostředkovatelské agentury
· dohodnutá odměna náleží přímo poskytovateli služeb (žádné zprostředkovatelské poplatky)
· poskytovatel dané služby si sám dohodne
veškeré pracovní podmínky (výši odměny,
časový rozvrh, způsob práce: krátkodobě,
dlouhodobě atd.)
Zájemci se mohou registrovat na:
www.rodako.cz
Pavla Urbánková

Jakub Skála vyhrál první závod TOI TOI Cupu
v cyklokrosu v Uničově - neděle, 29. září 2013
Jakub Skála z ČEZ Cyklo Team Tábor zvítězil v
prvním dílu letošního seriálu TOI TOI Cupu v cyklokrosu. Na okruhu dlouhém 2500 metrů v Uničově, který jezdci absolvovali desetkrát, ale musel o prvenství
bojovat až do závěrečného spurtu v němž o vteřinu
porazil Vladimíra Kyziváta (Johnson Contros AŠ. Ml.
Boleslav) a s další vteřinou zpět projel cílem Polák
Mariusz Gil.
Muži: 1. Skála (ČEZ Cyklo Team Tábor) 58:22,
2. Kyzivát (Johnson Contros AŠ. Ml. Boleslav) +1,
3. Gil (Pol.) +2
Junioři: 1. Ťoupalík (ČEZ Cyklo Team Tábor) 42:10,
2. Lehký (KC Kooperativa SG Jablonec n. N.) +32, 3.
Rajchart (Specialized CZ) +1:10.
Ženy: 1. Mikulášková (TJ Stadion Louny) 36:22, 2.
Nosková (KC Kooperativa SG Jablonec n. N.) +1:01, 3. Czeczinkarová (Remerx Merida Kolín)
+1:24.
Zdroj internet
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Vzpomínka
Po temné noci, kdy vidět jen obrys skal,
rozevřelo jitro náruč, slunce chval.
V očích zrcadlí se údiv země jiné,
to Split pozdravil, vábí moře klidné.
Kol kolem vidět, slyšet promlouvat dějiny,
duši i srdce obetkal závojem svět jiný.
Tajemné moře azurové rozráží lodě příď,
ostrov „Lásky“ jako by lákal – ke mně přijď.
Nad přístavem pyšně racek křídla rozpíná,
sluncem prosycena objala mne pohádková krajina,
ostrov „Brač“, agáve, rozpálené kameny,
pod palmami za šera mocně zní hlas „Boduli“.
Když rozžhavené slunce zapadá za horizont hor,
rozezní cikády, slyšet moře šum, tklivě zdáli zvon,
nebes báň rozsvítí tisíce hvězd,
zlatý měsíc, čaroděj, chystá snad ples.
Ty hvězdy jsou tak blízko, nadosah, měsíc
král noci radostí rozlévá po moři svoji zář.
Spojena s mořem s rozkoší nořím ve zlaté paprsky
svoji tvář.
V myšlenkách najednou zahledím se přes moře v dál,
měsíc jako by se mému zadumání usmíval.
Srdce moje rozbuší se náhle v neklidu,
já zatoužím spatřit svoji rodinu, zemi,
kde zlaté slunce vychází za lesem,
kde zrána na louce srna laškuje se srncem,
kde květy v zahradách září drahokamy
políbené slunečním paprskem.
Helena Pechová

Záchranářské
podzimní
Neratovice
První říjnovou sobotu - 05. 10. 2013 se 10
mladých záchranářů z VZS Soběslav účastnilo
bojů na tradiční Podzimní ceně Neratovic v záchranářském sportu.
Systém soutěže je brán jako víceboj jednotlivců (4 disciplíny) a čtyřčlenných štafet (2 disciplíny).
Kategorie byly rozděleny od 7 let do 18 let a
starší, dělené na muže a ženy.
Ve velmi příjemné a výbušné atmosféře mezi
kvalitní konkurencí, získali ve svých kategoriích
soběslavští závodníci tato umístění: 1. místo Jan
Novotný, 3. místo Rosalie Plachá, Bára Drhovská, David Macek, štafeta muži (Novotný J., Novotný M., Plachý, Trska), 5. místo Martin Tlustý,
6. místo Jakub Chlumecký, David Trska, 7. místo Barbora Macková, Michal Novotný, 8. místo
Plachý Rostislav.

Zleva stojí: Jan Novotný, Michal Novotný, David Trska, Rostislav Plachý, Barbora Macková,
Martin Tlustý. Zleva sedí: David Macek, Jakub Chlumecký, Rosalie Plachá, Bára Drhovská

Při prvních závodech po letních prázdninách
se podařilo i několik osobních rekordů a vzešla
nová motivace pro další sezonu. V listopadu se
naši členové zúčastní soutěže smíšených dvojic
„O pohár starosty Prahy 15“. Současné výsledky jsou příslibem i pro tyto závody.
Z. Šrůtová, VZS Soběslav - oddíl mládeže
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Další skvělé výsledky
jihočeských nadějí
O víkendu 21. - 22. září se jel poslední díl
Českého poháru v silniční cyklistice, a to v Praze na Strahově jako Memoriál E. Cihláře. Zástupci Švec cyklo teamu Soběslav se opět
ukázali. V sobotu se jela časovka, kde si Denisa
Mináriková-Švecová dojela v kadetkách pro
bronz, když poslední dva km jela s defektem po
prázdném kole. Karel Arlt si skvěle vedl ve starších žácích a dojel si pro 10. příčku. Druhý den
v neděli se jel silniční závod, kde Denisa nedojela pro technické závady (namotaný řetěz) a
Karel Arlt skončil na 14. místě.

Velký úspěch Švec cyklo
teamu Soběslav
1x druhé místo, 2x bronz
Dne 12. 10. se konal poosmé Soběslavský maraton. Za špatného počasí, kdy i pár dní před závody pršelo, se do Soběslavi sjeli skalní cyklisté z celé republiky. Na krátké trati, která měřila 40 km,
byl nejrychlejší Šaroun Libor - CK Kučera Znojmo, druhý dojel Doležal Lukáš - Doldy ruksaky a
na třetím místě Šmejkal Jiří - Kola BSP Planá nad Lužnicí.
V ženách byla nejrychlejší Kornalíková Eva - Kraken Team Dobříš, druhá dojela Dvořáková
Markéta - CT Kardašova Řečice a na třetím místě skončila Pivcová Bohumila - CT Kardašova Řečice. Dále na 3. místě ve své kategorii skončil Mikula Petr z domácího klubu Švec cyklo team Soběslav. Na dlouhé trati, která měřila 65 km, zvítězil nejrychlejším časem Kníže David - CT
J. Hradec u SK Kamen. Druhý dojel Zavadil Libor - Velo Dvořák Haibike Team a na třetím místě
dojel Tomeček Zdeněk - GS Cyklo Team Jistebnice. V ženách vyhrála Cesnaková Milena - Čistý
Sport CZ a pro druhou příčku si dojela domácí cyklistka Haselbauerová Anna - Švec cyklo team Soběslav. Další domácí závodník Lintner Pavel si dojel pro 4. místo ve své kategorii.
Švec cyklo team děkuje za pomoc při uspořádání Soběslavského maratonu těmto partnerům:
město Soběslav, městská a státní policie Soběslav, hasiči Planá nad Lužnicí, Oáza-Dům Sportu a
Zábavy-Cyklosport Švec, E.ON, Unisvar, E.Porcelan.cz, Alfahaus, Automarket Euro, Prodoli,
Reklamní ateliér, M-Belt, Pokrývačství Pešina-Novotný, Sofa nábytek, El. instalace-Liška, Jan
Vrátný-Jaroslav Čáp, Tepo-LD, Truhlářství Pícha-Kadlec a všem pořadatelům, kteří nám pomohli.
Martin Švec, Švec cyklo team Soběslav

První úspěchy i zklamání nové sezony
Soběslavští florbalisté a florbalistky vstoupili do nové sezony s různou mírou úspěchu.
Zatímco ženám se dařilo na výbornou, muži za
dva zápasy neobdrželi ani bod. A dorostenky to
vzaly zlatou střední cestou – na kontě mají jeden zápas vyhraný a jeden prohraný.
Ženám se dařilo nejen ve 2. lize žen divize
V, ale také v Poháru České pojišťovny, kde se
probojovaly i přes několik prvoligových družstev až do osmifinále. V ligové soutěži se utkaly
s družstvy FBŠ Jihlava B a s TJ Centropen Dačice. Oba celky byly poraženy a na kontě soběslavských florbalistek přistálo šest bodů.
· FBŠ Jihlava B - SK Domeček DDM Banes
Soběslav 1:11
branky Soběslavi: Bínová 3x, Matoušková
3x, Škodová, Slabová, Řezníčková, Kabešová M., Klímová
· SK Domeček DDM Banes Soběslav - TJ
Centropen Dačice 4:0
branky Soběslavi: Kabešová M. 2x, Bínová,
Přibylová
Dorostenky si odbyly svou premiéru ve
sportovní hale v Chotovinách, kde se utkaly
s FK Slovan Jindřichův Hradec a s FBŠ Jihlava.
Jejich vůbec první ligový zápas se jim vydařil a

zvítězily. Při zápase druhém ovšem prozatím
chyběly zkušenosti.
· SK Domeček DDM Banes Soběslav - FK
Slovan Jindřichův Hradec 3:2
branky Soběslavi: Dvořáková 2x, Koubová
· FBŠ Jihlava - SK Domeček DDM Banes Soběslav 0:15
Muži vstoupili již do své deváté sezony.
Vstup to byl ovšem zatím ze všech předchozích
nejméně radostný. Po čtyřech odehraných zápasech je na jejich kontě nula bodů. Soutěž je ale
zatím nesmírně vyrovnaná, a tak i tato ztráta neznamená nic tragického pro celou sezonu.
· FbK Tábor B - SK Domeček DDM Banes
Soběslav 6:4
branky Soběslavi: Dušek 2x, Kubec, Mašek
· SK Domeček DDM Banes Soběslav - FBC
Sokol Písek B 3:5
branky Soběslavi: O. Bělohlav, Dušek, Kubec
· FK Slovan Jindřichův Hradec - SK Domeček DDM Banes Soběslav 10:5
branky Soběslavi: M. Bělohlav 3x, Doležal,
Pivec
· FK Santos Třeboň - SK Domeček DDM Banes Soběslav 9:4
branky Soběslavi: M. Bělohlav, Pivec, Doležal, Dušek
Jana Pavlíková

O víkendu 28. 9. - 29. 9. začal Český pohár
TOI TOI Cup v cyklokrosu, který se jel na Moravě v Uničově a Náměšti na Hané. Skvělým
výsledkem se ukázali borci ze Soběslavi. V Uničově si Denisa Mináriková-Švecová dojela
v kadetkách pro stříbro a Karel Arlt ve starších
žácích pro bronzovou příčku. V neděli pokračoval druhý díl seriálu v Náměšti na Hané, kde si
Denisa tentokrát dojela pro bronz a Karel pro
7. příčku. Blahopřejeme!

Český pohár TOI TOI CUP
v cyklokrosu
Pohár pokračoval 13. října v Lounech. Soběslavští cyklisté ze Švec cyklo teamu se opět
předvedli!
Karel Arlt obsadil ve starších žácích skvělé
4. místo a Denisa Mináriková - Švecová obsadila
po nemoci 6. místo. Závod se jel v terénu, kde
bylo dost bahna a pro mladé závodníky to bylo
dost těžké.
M. Švec
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Spartak vydřel tři body
se Strakonicemi - 22. 09. 2013
Vítězný vstup do sezony mají za sebou muži
Spartaku, kteří dokázali porazit jednoho z favoritů krajské ligy, tým HC Strakonice.
· LH Spartak Soběslav - HC Strakonice
5 : 4 (2:0, 1:3, 2:1)
Branky a asistence: 00:51 Žákovský (Bruner), 08:49 Stoklásek (Žákovský, Vild),
29:35 Hraňo (Vild, Bruner), 43:57 Vild
(Stoklásek, Žákovský). 59:14 Hák (Sládek) 23:19 Hřebíček (Čadek), 33:00 Kepl (Bláha), 38:00 Černý (Ondrejec), 40:50 Hřebíček (Čadek), vyloučení: 12 + (2 x OK) - 10 +
(2 x OK, OT), využití: 3 : 2, střely: 27 : 36
Spartak se dostal do vedení hned v první minutě a to si dokázal držet až do úvodu třetí třetiny, kdy hosté utkání otočili. Naši hokejisté ale
projevili velkou vůli po vítězství a po vyrovnávací trefě Martina Vilda dokázali v poslední minutě díky Martinu Hákovi zvrátit misky vah
zpět na naši stranu. Třech bodů by se ale naši
hokejisté těžko dočkali nebýt skvělého Jirky
Dvořáka v naší brance.

Debakl Spartaku u Otavy
28. 09. 2013
Druhé kolo krajské ligy zaválo Spartak na
led jednoho z favoritů této soutěže, týmu IHC
Písek.
· IHC Písek - OLH Spartak Soběslav
10 : 1 (3:0, 3:1, 4:0)
Branky a asistence: 10. Mazanec (Jirků,
Gába), 13. Stropnický (Mošovský), 20. Jungbauer (Řehoř, Stropnický), 24. Řehoř (Šimoník), 29. Neckář, 38. Javůrek (Řehoř), 51.
Burkoň, 55. Volf, 57. Javůrek, 58. Šimoník
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(Gába) – 32. Karpíšek, vyloučení: 6 : 5 navíc
SOB 2 x OT, využití: 1 : 0, střely: 38 : 19
Domácí byli po celé utkání lepším týmem a
cílevědomě kráčeli za vítězstvím. Ve 3. třetině
neproměnil domácí Gába trestné střílení. S výkonem, jaký dnes předvedli naši hokejisté, se
uspět nedá, což jim písečtí hokejisté jasně
dokázali.

Spartak s výtečným Dvořkou
porazil Jiskru - 06. 10. 2013
Jiskra Humpolec byla soupeřem Spartaku ve
3. kole krajské ligy mužů. Po debaklu v minulém kole v Písku se chtěli domácí hokejisté
představit u Lužnice v lepším světle než před
týdnem u Otavy.
· OLH Spartak Soběslav - HC Jiskra Humpolec - 4 : 2 (1:1, 2:0, 1:1)
Branky a asistence: 2. Vild (Jansa), 28. Hák
(Hraňo, Smrž), 36. Máca (Hraňo), 53. Hraňo (Smrž, Hastrman) - 18. Hřeben (Drábek), 59. Hurda (Dolejš), vyloučení: 10 : 14
navíc SOB 2 x OT a HUM OK, využití: 2 : 1,
střely: 31 : 27
První třetinu měli více ze hry hosté, do vedení šel ale Spartak zásluhou Martina Vilda. Další
šance jsme proti Zourovi nevyužili, skvělý Jirka
Dvořák povolil Humpolci také pouze 1 branku a
do šaten se šlo za smírného stavu. Prostřední
dějství měli více za hry domácí, a to díky velké
nekázni soupeře, i když o naší disciplíně by se
rozhodně dalo polemizovat. Dvěma brankami
Martina Háka a Míry Máci jsme odskočili do
dvoubrankového vedení a to jsme si dokázali
udržet až do závěrečné sirény. Ve 3. třetině přidal naší 4. branku po výborné souhře Eda Hraňo, hosté již dokázali jen korigovat v 59. minutě
na 4:2. Spartak si připsal cenné vítězství nad

Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – listopad 2013
Kategorie

den

datum

začátek

soupeř

muži

neděle

3. 11.

17.00 h

HC Slavoj Žirovnice

muži

pátek

8. 11.

17.00 h

HC Vimperk

6. třída

sobota

16. 11.

10.10 h

KLH J. Hradec

8. třída

sobota

16. 11.

12.10 h

KLH J. Hradec

junioři

sobota

16. 11.

14.30 h

Slavoj Český Krumlov

dorost

neděle

17. 11.

11.15 h

HC Domažlice

muži

neděle

17. 11.

17.00 h

TJ Hluboká n.Vlt. Knights

3. třída

neděle

24. 11.

10.45 h

HC Tábor

3. třída

neděle

24. 11.

12.45 h

HC Milevsko

2. třída

sobota

30. 11.

10.15 h

Loko Veselí n. Luž.

2. třída

sobota

30. 11.

12.15 h

HC Č. Budějovice II

junioři

sobota

30. 11.

14.30 h

Loko Veselí n. Luž.

5. třída

neděle

1. 12.

9.40 h

IHC Písek

7. třída

neděle

1. 12.

11.40 h

IHC Písek

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 na našem webu: www.spsobeslav.cz.
Výbor OLH

nelehkým soupeřem. Výborný výkon předvedl
Jirka Dvořák, tým ale musí zapracovat na
disciplíně.

Veselí jednoznačně opanovalo derby
13. 10. 2013
Prefa aréna byla svědkem prvního sezonního
derby v podání odvěkých rivalů - soběslavského
Spartaku a domácí veselské Lokomotivy.
· TJ Lokomotiva Veselí n. L. - OLH Spartak
Soběslav
6 : 0 (3:0, 2:0, 1:0)
Branky a asistence: 4. Čáp (Chlaň), 9. Vlach
(Chlaň, Čáp), 19. Chlaň, 21. Čáp (Drs), 22.
Benda (Klimeš), 58. Čáp (Mikeska, Chlaň),
vyloučení: 10 : 10 navíc VES 2 x OT, využití:
5 : 0, střely: 35 : 19
Úvod utkání patřil Spartaku, přesilové hry,
které jsme měli k dispozici, ale zůstaly nevyužity. Domácí se postupně dostali do tempa a rázně
předvedli, jak se má hrát v početní výhodě. V
první třetině využila Lokotka hned 3 přesilovky,
a když za 89 vteřin druhého dějství přidala další
dva zářezy do pažby, bylo o výsledku utkání
rozhodnuto. Dvořku v brance střídal David Snášel a vedl si velmi dobře. Spartak měl ve druhém
dějství šance na zkorigování skóre, ale Studnička byl neprůstřelný, a když už byl překonán,
přerušil cestu puku do veselské branky hvizd
sudího Slavíka. Třetí třetina se pak jen dohrávala, šanci dostali všichni junioři, kteří byli v našem dresu na střídačce, a jejich výkon je určitě
dobrým příslibem do dalších utkání. Problémem zůstávají přesilovky, které se nám nedaří,
a pokračující neřest v podobě dvouminutových
trestů.

Krumlov vyučoval u Lužnice
20. 10. 2013
Dalším soupeřem v KL mužů byl pro naše
barvy celek krumlovských Medvědů, který se
spokojeně vyhřívá na 2. místě tabulky s devíti
získanými body.
· OLH Spartak Soběslav - HC Slavoj Český
Krumlov - 2 : 9 (1:4, 1:1, 0:4)
Branky a asistence: 1. Máca (Smrž), 30.
Máca (Smrž, Vild) - 1. Štěpán (Uhlíř R.), 11.
Uhlíř Z. (Lukeš, Ulman), 16. Vondřich (Uhlíř R., Svačina), 19. Machálek (Fučík R.), 24.
Fučík J., 44. Marek, 48. Matlásek (Uhlíř Z.),
49. Lukeš (Ulman), 54. Šalanda (Uhlíř Z.,
Ulman), vyloučení: 11 : 12 navíc CKR 1 x
OT, využití 1 : 3, oslabení 0 : 2, střely: 23 : 35
Kdo přišel na stadion na konci 1. minuty, nestačil se divit, na ukazateli skóre svítil stav 1:1.
Spartak zaspal úvodní akci soupeře, ale reakce
přišla bleskově z hole Míry Máci. Hrál se oboustranně otevřený hokej, kdy šance střídala šanci
na obou stranách. Toto vydrželo do 11. minuty,
kdy hosté udeřili přidali svoji 2. branku. Do
konce 1. dějství pak stihli Medvědi zužitkovat
dvě přesilovky a ujali se pohodlného vedení 1:4.
Druhá třetina skončila smírně 1:1, ale hosté si
schovali ještě dostatek střeleckého prachu do
závěrečného dějství, ve kterém nás přehráli zcela jasně výsledkem 0:4 a zaslouženě si odvezli
3 body do města na Vltavě.
David Čížek
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Sedmičky poprvé bodovaly, pětky na
body čekají 21. 09. 2013
Žákovská liga pokračovala i o tomto víkendu, 6. a 8. třídy měly volný los, 5. a 7. třídy vyrazily ke krumlovským Medvědům.
5. třídy
· HC Slavoj Český Krumlov - HC Lužnice
17 : 6 (7:2; 4:1; 6:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Slabý, Máca), Slabý (Lang), Lang, Lang, Lang
(Slabý), Lang (Slabý)
Bohužel ani tentokrát jsme nestačili vysokému tempu soupeře a to se taky podepsalo na celkovém výsledku. Soupeř proměnil téměř
všechny své střelecké příležitosti, dokázal využívat chyby v naší obraně a zmatku před brankou. Silný soupeř nám tak zasadil těžkou ránu a
připravil hořké sobotní dopoledne.
Jiří Hanzal (JH)
· HC Slavoj Český Krumlov - HC Lužnice
5 : 5 (2:1; 2:2; 1:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Houdek), Bernat (Houdek), Bernat (Houdek), Bernat (Houdek), Bernat (Houdek)
Vydřená remíza se nerodila vůbec jednoduše. Z naší strany to byl festival zahozených šancí a na to jsme doplatili. Půl minuty před
závěrečnou sirénou jsme ještě prohrávali 5:3,
ale při power play se nám podařilo snížit a 14
vteřin před koncem jsme dokázali vyrovnat.
Střelecky se zaskvěl autor všech našich branek
Tomáš Bernat, v brance zaslouží pochvalu David Plecer a celý tým si zaslouží pochvalu za bojovnost.
David Čížek (DC)

Oslabení osmáci slízli debakl
od Budějek - 26. 09. 2013
Vložené kolo měla na programu žákovská
liga 6. a 8. tříd. Zatímco šesťáci si pro nemoc
většího počtu hráčů zápas odložili, osmičky
v improvizované sestavě proti favorizovanému
celku z krajské metropole nastoupili.
8. třídy
· HC Lužnice - HC České Budějovice
2 : 19 (2:6; 0:5; 0:7)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma
(Bernat), Štěcha (Pánek)
Utkání mělo jednoznačný průběh, vzhledem
k nemoci hráčů 8. tříd jsme nastoupili s devíti
mladšími hráči. Fyzický rozdíl proti kvalitnímu
soupeři byl v tomto utkání více než patrný.
Milan Dančišin (MD)

Žákovská liga měla na programu další
porci utkání - 29. 09. 2013
Víkend ve znamení hokeje měly naše 5. - 8.
třídy ve svých kategoriích žákovské ligy.
5. třídy
· HC Lužnice - HC Slavoj Český Krumlov II
6 : 1 (1:1; 1:0; 4:0)
Branky a asistence HC Lužnice: 3 x Bláha,
2 x Šrubař, Kovaříček
Páťáci hráli od začátku zodpovědně a bruslařsky vyčnívali nad soupeřem. Bohužel většinu
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z desítky střel vyslaných k soupeřově svatyni
zkušeně vychytala gólmanka soupeře. Jak je už
u nás zvykem, ve druhé třetině hoši trochu polevili, dostávali se pod nepříjemný tlak soupeře a
s velkým úsilím uhájili čisté konto. Ve třetí části
naši hokejisté opět vzali do rukou otěže a tempo
zápasu si diktovali podle sebe. Stvrdili to ještě
několika střelami, z nichž čtyři skončili v soupeřově brance. Kluci konečně ochutnali radost z
vítězství a pozvedli si sebevědomí pro další zápasy.
(JH)

· HC Lužnice - KLH Vajgar Jindř. Hradec
12 : 4 (6:2; 1:2; 5:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Slabý
(Dančišin), Slabý (Máca), Slabý (Dančišin),
Slabý, Slabý (Máca), Kovaříček (Hanzal),
Slabý (Křiklánová, Máca), Mrkvička (Čančura), Slabý, Máca (Slabý), Slabý, Máca
(Slabý)
V neděli přijel do Soběslavi nebezpečný
soupeř z Jindřichova Hradce. Proto bylo třeba
nic nepodcenit, porvat se o cenné body a otočit
špatnou bilanci z předchozích duelů. Kluci měli
opět skvělou první a třetí třetinu. V lužnických
barvách se nejvíce prosadilo duo Slabý - Máca,
které několikrát předvedlo ukázkovou souhru
vždy zakončenou brankou. Ve druhé části
všechny formace povolily a zbytečnými chybami se dostávaly pod tlak soupeře. Tady pak
předvedli své kvality oba naši gólmani a skvělými zásahy dopomohli k celkovému vítězství.
(JH)
6. třídy
· HC Tábor - HC Lužnice
0 : 18 (0:7; 0:5; 0:6)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák
(Dančišin, Lang), Slabý (Dančišin), Lang,
Dančišin (Lang), Máca, Slabý (Máca), Dančišin, Lang, Hanák (Lang), Máca, Hanák
(Lang), Zíka, Gargula (Hanák), Slabý,
Lang, Dančišin, Máca, Lang
Ve třetím kole žákovské ligy jsme odcestovali na led táborských kohoutů. Od prvního
vhazování hráči Lužnice nepustili soupeře
z obranného pásma a soustavným tlakem navyšovali skóre. Soupeř po celý zápas nekladl větší
odpor, a tak se nakonec zrodil jednoznačný výsledek. Bohužel jediný hráč, který si moc nezahrál, byl brankář Tomáš Kobera, který musel za
celý zápas zasahovat pouze patnáctkrát, ale
vždy stoprocentně a připsal si tak první nulu v
sezoně.
Vladimír Máca (VM)
7. třídy
· HC Lužnice - KLH Vajgar Jindř. Hradec
11 : 5 (4:1; 4:1; 3:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat (Čížek), Bernat (Komma, Štěcha), Lang (Komma), Lang, Bernat (Lang, Komma), Pauš
(Štěcha), Himpan (Čada), Bernat (Lang),
Ludvík, Komma (Bernat), Bernat (Lang)
Naši hokejisté šli od úvodní buly jasně za
svým cílem, kterým bylo vítězství. Předváděli
jsme pohlednou kombinační hru, za které se
zrodily i pěkné branky. Po dvou třetinách jsme
vedli rozdílem šesti gólů, a tak jsme v posledním dějství trochu polevili a dovolili hostům op-

ticky vylepšit skóre. V brance Lužnice podala
spolehlivý výkon Kristýna Bláhová.
(DC)
8. třídy
· HC Tábor - HC Lužnice
17 : 0 (5:0; 9:0; 3:0)
Branky a asistence HC Lužnice: 0
Z důvodu nemoci hráčů ročníku 2000 jsme
opět nastoupili s 8 hráči ročníku 2001. Soupeř
byl ve všech směrech lepší. Bylo znát, že někteří jeho hráči hrají již stabilně ligu mladšího
dorostu.
(MD)

V žákovské lize střídavě oblačno, ale
výkony se zlepšují - 06. 10. 2013
Žákovské soutěže pokračovaly i o tomto víkendu, 6. a 8. třídy přivítaly v Soběslavi Zbraslav a 5. a 7. třídy zavítaly k Otavě, kde je čekal
IHC Písek.
5. třídy
· IHC Písek - HC Lužnice
9 : 8 (5:3; 2:3; 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Slabý
(Máca), Kovaříček, Slabý (Máca), Slabý
(Máca), Slabý, Máca (Slabý), Slabý, Slabý
Po skvěle rozehraném úvodu jsme už v desáté minutě zápasu vedli 3:1. Pak, jakoby uchlácholeni dobrým nástupem kluci polevili,
přestali bruslit a napadat soupeře. Ten odpověděl čtyřmi po sobě jdoucími střelami, samozřejmě přesně mířenými. První třetina pro nás 3:5.
Zbytek zápasu jsme sice s vypětím sil stahovali
písecký náskok a 4 minuty před závěrečným
hvizdem srovnali na 8:8. Bohužel soupeřův kanonýr Kovařík již poněkolikáté prokličkoval
naši obranou a svoji pátou brankou upravil skóre na konečných 9:8.
(JH)
6. třídy
· HC Lužnice - HC Slavoj ZBraslav
13 : 1 (5:0; 6:1; 2:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Hanák, Dančišin), Lang (Dančišin), Lang, Hanák, Hanák, Lang (Hanák), Hanák, Zíka
(Lang), Hanák, Lang, Hanák, Dančišin
(Lang), Hanák, Hanák
Dalším domácím soupeřem šesťáků v žákovské lize byla Zbraslav. Naši hráči se hned od začátku pustili do soupeře s velkou vervou a v první
třetině rozhodli o osudu zápasu. Pochvalu zaslouží hlavně útočné duo Hanák - Lang, které
předvádělo oku lahodící kombinace. Bohužel
tentokrát se k nim ostatní hráči střelecky moc nepřipojili, ale snaha se jim upřít nedala. V bráně
odchytal bezstarostný zápas Tomáš Kobera.
(VM)
7. třídy
· IHC Písek - HC Lužnice
7 : 10 (3:2; 3:7; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Houdek), Šírek, Lang (Pauš), Houdek
(Komma), Houdek (Bernat, Čížek), Bernat
(Komma), Houdek (Čížek), Pauš (Lang),
Komma (Houdek), Houdek (Pánek)
pokračování na str. 28
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dokončení ze str. 27
Po vyrovnaném prvním dějství přišla parádně sehrané druhá třetina, ve které si Lužnice vypracovala rozhodující náskok, který vedl
k zisku dvou bodů z dnešního utkání. Třetí třetinu se střelci prosazovali proti brankářům jen
velmi obtížně, a tak skončila fotbalovým výsledkem 1:1. Mužstvo včetně obou brankářů podalo od 2. dějství zodpovědný výkon a
zaslouženě zvítězilo.
(DC)
8. třídy
· HC Lužnice - HC Slavoj Zbraslav
2 : 10 (0:3; 0:3; 2:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
SN, Komma (Bernat, Čížek)
Naši hráči odehráli dobrý zápas, bylo znát
zlepšení oproti předešlým zápasům, a to zejména v nasazení a bojovnosti. Ani za nepříznivého
stavu se naši hráči nepřestali rvát o lepší výsledek. Výborně zachytali oba brankáři.
(MD)

Šestky a osmičky vyrazily do Plzně
09. 10. 2013
Dalším soupeřem v ŽL 6. a 8. tříd pro HC
Lužnici byl jeden z favoritů celé soutěže, tým
HC Škoda Plzeň.
6. třídy
· HC Škoda Plzeň - HC Lužnice
5 : 4 (1:0; 1:3; 3:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang, Slabý, Lang (Slabý), Hanák (Lang)
Středeční dlouhá cesta do Západočeského
kraje stála za to. Obě družstva předváděla na
ledě skvělé výkony a na našich klucích bylo viditelné obrovské odhodlání tento zápas vyhrát.
I přes herní převahu, kterou jsme měli během
většiny zápasu, naši hráči stále naráželi na skvělého brankáře Indiánů. Ke kýženým bodům nepomohla ani závěrečná minutová power-play,
při které chlapci zamkli soupeře před brankou.
Avšak gól i přes tuto urputnou snahu nepadl, a
tak z výsledného skóre nám zbyly pouze oči pro
pláč. Vyzdvihnout tentokrát musíme celé mužstvo za velmi bojovný výkon. Budeme doufat,

Jablka k uskladnění
v Košicích
Tel. 732 385 955
Přijmeme 2 spolupracovníky
pro naši kancelář.
Nejvyšší provize na trhu.
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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že v odvetném zápase Indiánům tuto hořkou
prohru oplatíme.
(VM)
8. třídy
· HC Škoda Plzeň - HC Lužnice
12 : 2 (1:2; 7:0; 4:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma
(Bernat), Beránek
Po nadějné první třetině nás soupeř ve 2. i 3.
třetině přestřílel a jen díky výborným brankářům je výsledek takový, jaký je.
(MD)

Písek a Milevsko soupeři našich týmů
v ŽL - 13. 10. 2013
Soutěže žákovských kategorií pokračovaly o
uplynulém víkendu další porcí zápasů, ve kterých se naši hráči představili divákům ve Veselí
nad Lužnicí a Soběslavi. Jak se jim na domácích
stadiónech vedlo?
5. třídy
· HC Lužnice - HC Milevsko 2010
11 : 5 (6:2; 3:2; 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Máca, Kovaříček, Lang, Mrkvička (Hanzal), Vaněk
(Klípa, Petrásek), Máca, Máca (Kovaříček),
Máca, Lang (Rada), Lang, Lang
Kluci naskočili do zápasu hned od začátku s
obrovským nasazením. Důrazně vykrývali soupeře a nedávali mu ke střelám moc prostoru. Naopak my jsme vytrvale obléhali soupeřovu
obrannou třetinu a gólmana atakovali nespočtem střel. Díky brankovému vedení už v první
třetině 6:2 si mohli kluci vyzkoušet několik herních kombinací a otestovat své střelecké schopnosti. Díky bojovnosti tak zaslouženě porazili
Milevsko 11:5.
(JH)
6. třídy
· HC Lužnice - IHC Písek
14 : 2 (3:2; 7:0; 4:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang
(Rada), Lang (Hanák), Zíka (Lang, Dančišin), Hanák (Lang), Lang (Hanák), Zíka,
Hanák, Lang (Dančišin), Hanák (Dančišin), Slabý (Gargula), Lang (Dančišin),
Lang (Hanák), Lang (Dančišin), Hanák
(Dančišin)

Začátek zápasu byl velice vyrovnaný. Hosté
dvakrát dokázali odpovědět na naše vedoucí
branky. Vše se zlomilo ve druhé třetině, kdy se
gólově prosazovala hlavně naše první pětka.
Zbytek zápasu už hosté nekladli větší odpor a
kluci si mohli vyzkoušet i několik přesilovek.
(VM)
7. třídy
· HC Lužnice - HC Milevsko 2010
14 : 4 (4:0; 4:3; 6:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Ludvík,
Bernat (Houdek), Čížek (Pauš), Houdek
(Pánek), Bernat (Čížek), Pánek (Čížek),
Bernat (Komma), Bernat (Houdek), Ludvík
(Šírek), Komma (Houdek), Slabý (Pánek,
Pauš), Bernat (Houdek), Pánek (Pauš),
Houdek (Soukaný)
Až příliš poklidné tempo provázelo utkání
s Milevskem, ve kterém si naši hokejisté došli
pro pohodovou výhru.
(DC)
8. třídy
· HC Lužnice - IHC Písek
4 : 7 (1:4; 2:0; 1:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Egert, Bernat (Beránek), Bernat (Komma, Himpan),
Čada (Kratochvíl)
Po špatném začátku se nám podařilo na začátku 3. třetiny vyrovnat na 4:4, bohužel na další branku soupeře jsme již nedokázali reagovat.
I přes prohru jsme byli s výkonem spokojeni.
(MD)

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení
v listopadu
3.11.2013
10.11.2013
17.11.2013
24.11.2013

14.00 – 15.45 h
14.00 – 15.45 h
14.00 – 15.45 h
14.00 – 15.45 h
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Přijďte si zavzpomínat na staré
časy do nově otevřené
restaurace Netopýr v Soběslavi.

Obědy, večeře, diskotéka
Otevřeno od 10.00 hodin
od pondělí 4. 11. 2013
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

n
n
n
n
n
n

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

Automotoklub Soběslav nabízí
è
è
è
è

K pronájmu plechové garáže v prostorách klubu
K pronájmu nebytové prostory v budově klubu
K odprodeji mobilní stavební buňky
K pronájmu nebo prodeji pozemky v prostorách
kempu Karvánky za účelem zřízení zahrádkářské
kolonie.

Informace na tel. 603 242 157

· Prodám cirkulárku s podavačem.
Cena dohodou. Tel 723 016 666
· Prodám byt 3+1 na sídlišti Míru.
Tel. 777 644 765
· Prodám byt 3+1 ve Veselí n/L na Blatském
sídl. Možno i s garáží. Tel. 724 131 808
· Prodám oplocenou parcelu s garáží na Pilátě
2
v Soběslavi, 533 m , s elektřinou 380/230V,
vodním vrtem a vlastní přístupovou cestou.
Cena 380.000 Kč. Tel. 606 591 889

Ostatní

Koupě

· Pronajmu 1+1 v Soběslavi u náměstí 5500
Kč/m se vším. Tel. 603 442 474

· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862

· Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1 v Soběslavi,
Družstevní 441\III. Tel. 720 229 955

· Koupím garáž u letiště, Na Ohradě nebo u
Otavanu. Tel. 606 139 158 navečer

· Kdo doučí Aj pro střední školy? Tel. 775 116 455,
mail: daniela.pacltova@seznam.cz

· Koupím kotel Dakon menší než 16.
Tel. 732 385 955

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz

· Uklidím, umyji okna, nakoupím, případně
uvařím a upeču. Tel. 775 116 295
· Vánoční cukroví - upeču, objednávky přijímám každý den večer, na telefon:
605 526 039, do konce listopadu

· Nejlevnější krátkodobá půjčka, bez ručitele,
na cokoliv až do výše 50.000,- Kč.
Tel. 734 313 462
· Pronajmu garsonku v Rašínově ul.
Tel. 777 193 750
· Hledám doučování matematiky pro žákyni
8. třídy. Tel. 723 076 420
· Žáky 1.-5. r. doučím a připravím na vyučování. Tel. 724 825 408
· Nabízím doučování českého jazyka pro základní a střední školy. Tel. 725 792 630
· Hledám doučování matematiky pro žáka
9. třídy. Tel. 603 527 339
· Sháním pronájem bytu 1+1 v Soběslavi.
Tel. 776 104 170
· Hledám paní, která by upletla prstové rukavice. Tel. 774 341 605
· Vánoční cukroví – domácí.
Tel. 723 376 775, 725 893 585
· Nabízím pronájem garsonky u náměstí v Soběslavi od listopadu 2013. Tel. 721 927 033
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ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY
2

čištění koberců 15-20 Kč/m
· sedacích souprav, židlí a jiného čal.
nábytku
· interiérů automobilů od 500 Kč
· nově rozleštění předních světlometů
vašeho vozu
·

Tel. 777 344 552

·
·
·
·
·

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

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
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Pište nám na e-mail:
hlaska@musobeslav.cz
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Pro naši provozovnu
v Soběslavi

êêê
HLEDÁME
SPOLUPRACOVNÍKA
Manuálně zručného, který by byl
ochotný tmelit okénka.
· Vzdělání v oboru není podmínkou.
·

Manuálně
zručný perfekcionalista
LL spol. s .r.o.
– provozovna Soběslav
Rašínova 422/II
392 01 Soběslav
Zdeněk Duda
Mob.: 777 798 945
E-mail: kovovyroba@llcomp.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

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

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
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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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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