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cena 10,- Kč

9.2.
10.2.
13.2.
15.2.
18.2.
18.2
23.2.
26.2.
28.2.
4. – 5.3.
6.3.
6.3.

Jak se žije v Senior-domě, knihovna, vernisáž výstavy v 15 h
Peru - cyklus přednášek, Blatské muzeum, od 17 h
Tvořivá dílna, DDM, 9 - 11 h
Báječná země Františka Josefa, KDMS, od 19.30 h
Chlap na zabití, KDMS, od 19.30 h
Jak vyzrát na novoroční předsevzetí, knihovna, od 17 h
Přednáška o J. Papouškovi, Blatské muzeum, od 17 h
Michal Bystrov, Čajovna Rolnička, od 19.30 h
Karneval Velká šmoulí párty, KDMS, od 15 h
Kreativ Soběslav, KDMS
Muslimové v Čechách, malý sál KDMS, od 17 h
Ledová růže aneb o pohár starosty města

Pozvánka
na 7. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se koná ve středu
10. února 2016 od 18:00 h v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi
Program jednání:
1. Zpráva kontrolního výboru
2. Změna č. 5 rozpočtu města
v roce 2015 – informace
3. Schválení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva města
4. Schválení podání žádosti o dotaci na
přístavbu budovy Senior-domu Soběslav
5. Různé

Plesová sezona v Soběslavi pokračuje…
· Pátek 12. února
SPOLEČENSKÝ PLES
· Pátek 26. února
STAROČESKÝ BÁL
· Neděle 28. února
KARNEVAL PRO DĚTI
· Pátek 11. března
SPORTOVNÍ PLES

ZÁPISY DĚTÍ do základních škol v Soběslavi
pro školní rok 2016/2017 budou probíhat v měsíci únoru.
(Více informací na str. 11)

Z nabídky akcí vybíráme:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V SOBĚSLAVI, P. J. Hamberger: „Touto cestou cestou bych rád poděkoval všem, kdo jste koledníky přijali a přispěli podle
svých možností. Děkuji také organizátorům sbírky, MěÚ Soběslav a především malým koledníkům a jejich doprovodu.“ (celý příspěvek na str. 5)
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 12. ledna 2016
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 1/001/2016

Rada města se za přítomnosti kronikářky paní
Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky města.
Rada města schvaluje paní Marii Klimešové
odměnu za pečlivé a velmi pěkné vedení kroniky města včetně příloh ve výši dle zápisu
z jednání.

 Usnesení č. 1/002/2016

Rada města souhlasí s realizací přístavby budovy Senior-domu Soběslav (přístavba jednoho patra) dle návrhu zpracovaného Ing.
Jiřím Nedorostem – ateliér Proprojekt, spol.
s r. o., České Budějovice. Odhadované investiční náklady přístavby včetně vybavení jsou
ve výši cca 25 mil. Kč + DPH.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit podání žádosti o dotaci z programu
Ministerstva práce a sociálních věcí – Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, podprogram 113 313 Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče,
ve výši 30 mil. Kč na přístavbu budovy
Senior-domu Soběslav.

 Usnesení č. 1/003/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva města dle
NV č. 352/2015 Sb., kterým se mění NV
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev, ve znění pozdějších

Kalendář akcí na rok 2016
Redakce Hlásky se obrací na
všechny spolky, neziskové organizace a sdružení, která chtějí
zveřejnit termíny pořádání svých akcí v kalendáři kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2016 v Soběslavi a okolí, aby
potřebné údaje sdělily pí I. Klečatské
nejpozději do 19.2.2016, tel. 381 508 132,
e-mailem klecatska@musobeslav.cz.
Poskytnuté informace budou efektivně využity, neboť kalendář budeme distribuovat i
do dalších měst v kraji a poslouží tak k rozvoji cestovního ruchu v našem městě a
k bezplatné prezentaci vašich akcí.

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I, II. patro
č. dveří 318 - JUDr. Stanislav Hroch
Středa 17. 2. a 2. 3. 2016 od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.
Tel. 777 794 871

předpisů, v následující výši:
člen RM – 2.036 Kč, člen ZM – 703 Kč,
předseda výboru/komise – 1.663 Kč,
člen výboru/komise – 1.471 Kč s platností
od 1. 3. 2016. Tyto odměny se nesčítají.

 Usnesení č. 1/004/2016

Rada města ukládá realizovat usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 16. prosince 2015.

 Usnesení č. 1/005/2016

Rada města stanovuje program 7. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 10. února 2016 od 18 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, následujícím způsobem:
- Zpráva kontrolního výboru
- Změna č. 5 rozpočtu města
v roce 2015 – informace
- Schválení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města
- Schválení podání žádosti o dotaci
na přístavbu budovy Senior-domu Soběslav
- Různé

 Usnesení č. 1/006/2016

Rada města v návaznosti na usnesení ZM
č. 6/040/2015 schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2015, kterým se upravují položky jednotlivých kapitol rozpočtu města v roce 2015 dle
skutečného plnění k 31. 12. 2015.

 Usnesení č. 1/007/2016

Rada města bere na vědomí informace z jednání redakční rady měsíčníku Hláska, která
se konala 18. 11. 2015 a 9. 12. 2015.

 Usnesení č. 1/008/2016

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 2.500 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2016 společnosti I MY,
Soběslav, na částečnou úhradu nákladů akce

únor 2016
Hračkofest, která se uskuteční 30. ledna
2016 od 10:00 hod. do 21:00 hod. v Kulturním domě města Soběslavi.

 Usnesení č. 1/009/2016

Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a investory
kanalizace paní Gabrielou Krejčovou, Strunkovice nad Blanicí, p. Miroslavem Šafránkem, České Budějovice, p. Janem Čápem,
Praha, a p. Jiřím Čápem, Chlebov, na bezúplatný převod kanalizace DN 250 PP SN 10
v délce 77,50 m na pozemcích p. č. 573,
578/2, 579/1, 579/9, 579/17, 579/21, 579/22,
579/23, 579/25, vše v k. ú. Chlebov, do majetku města.

 Usnesení č. 1/010/2016

Rada města souhlasí s uzavřením servisní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Zdeněk Vedral – ELKOM, Soběslav, na zajištění pravidelného servisu městského kamerového dohlížecího systému. Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností
od 1. 1. 2016.

 Usnesení č. 1/011/2016

a) Rada města bere na vědomí inspekční
zprávu České školní inspekce, Jihočeský inspektorát České Budějovice, z inspekce provedené v Mateřské škole Duha Soběslav ve
dnech 25.–27. 11. 2015.
b) Rada města stanovuje plat ředitelce MŠ
Duha Mgr. Aleně Krejčové ve výši dle zápisu
z jednání s účinností od 1. 1. 2016.

 Usnesení č. 1/012/2016

Rada města souhlasí s použitím znaku města
v obrazové příloze vědecké publikace „Klíč ke
znakům měst České republiky“ ve studentské
práci p. Petra Houzara, studenta Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že v době od 1.12.2015 do 19.2.2016 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 pí Klečatské, II. patro, č. dv. 305. Tiskopisy jsou rovněž k dispozici
na stránkách www.musobeslav.cz.
poř. č. účel půjčky
max. lhůta splatnosti
úrok
horní hranice půjčky
1.
půdní nástavba při vzniku1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na l byt
2.
půdní vestavba při vzniku 1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na 1 byt
3.
zateplení obvodového pláště
5 let
3%
do 80.000 Kč
domu staršího 10 let
4.
vybudování WC, koupelny nebo
4 roky
3%
do 50.000 Kč na l byt
sprch. koutu a jejich rekonstrukce
5.
zrušení septiku
3 roky
3%
do 20.000 Kč
6.
rekonstrukce stávajícího otopného
4 roky
3%
do 60.000 Kč
systému, přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly
7.
opravy střech domů nejméně
5 let
3%
do 80.000 Kč
v rozsahu výměny střešní krytiny
8.
výměna oken
5 let
3%
do 80.000 Kč
K žádosti je třeba přiložit:
· doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 3 měsíců)
· stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti stavby
· projektovou dokumentaci nebo přesný popis úprav, které nevyžadují stavební povolení
· čestné prohlášení žadatele
· čestné prohlášení ručitele
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ROZPOČET MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROK 2016 (tis. Kč)
PŘÍJMY
Daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost
Daň z příjmu fyz. osob - samostatně výdělečná činnost
Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Ekologické poplatky
Místní poplatky celkem
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatky za rekreační pobyt
poplatky za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
odvod z loterií a her
odvod z provozu výher. hracích přístrojů
poplatek za zkoušky OZ žadatelů o řidič. oprávnění
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Daňové příjmy celkem
Splátky půjček
Lesnictví - nájem z pozemků
Rybníky - nájem
Vodní hospodářství -nájem zařízení
Informační středisko, propagace města
Cestovní ruch - koupaliště - nájem
Stavebnictví, služby - sankční platby, náhrady
Doprava - sankční platby, náhrady, prodej
Školství - odvod z odpisů, nájmy
Kultura - odvod z odpisů, noviny, nájem
TV a zájmová činnost - nájmy
Zdravotnictví - nájmy
Místní hospodářství - nájmy,náhrady
Životní prostředí - odpady - tržby, náhrady
Sociální služby - nájem , odvod z odpisů
Městská policie - sankční platby, náhrady
Městský úřad - tržby, sankční platby, náhrady
Finanční operace, ostatní příjmy (úroky z účtů a vkladů)
Nekapitálové příjmy z vlastní činnosti celkem
Kapitálové příjmy z vlastní činnosti celkem
Místní hospodářství - prodej pozemků
Dotace a převody celkem
neinvestiční dotace v rámci souhrnného vztahu
ostatní neinvestiční dotace a převody
neinvestiční dotace od obcí
investiční dotace (lesní hospodářské osnovy)
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE BĚŽNÉ
Ozdrav. hospodářských zvířat (útulky, deratizace)
Zemědělství a lesnictví
Informační středisko, propagace města
Cestovní ruch (koupaliště - opravy, ostatní)
Doprava
silnice (opravy, materiál, studie, dopr.značení)
oprava dřevěného mostu přes Černovický potok
chodníky,veřejná prostranství (opravy, materiál, služby)
ostatní
Vodní hospodářství
pitná voda (oprava vodovodu a studní, výměna vodoměrů)
odpadní vody (oprava kanalizace, ČOV, studie, služby)
rybníky
Školství
Mateřská škola Duha
Mateřská škola Nerudova ulice
Základní škola Komenského ul.
Základní škola tř. Dr. E. Beneše
oprava fasády - ZŠ Komenského
opravy škol. budov ostatní

Celkem v tom:
16000
450
1800
16300
2000
34700
20
8520
3900
230
70
400
70
230
3000
620
4500
6000
90290
460
1000
605
4540
200
96
30
30
918
1431
55
780
6409
1700
125
355
800
300
19834
8000
8000
16300
14845
1188
60
207
134424
200
1100
300
400
4650
2000
450
2100
100
3000
300
2400
300
15584
2184
2000
3600
4500
2500
500

ostatní školství, rezerva
Kultura
kulturní akce (festival, slavnosti)
památky a ost. předměty kult. hodnoty
místní rozhlas
noviny Soběslavská hláska
Kulturní dům
sbor pro občanskézáležitosti a ostatní kultura
Sport a zájmová činnost
TJ Spartak - údržba sportovišť
TJ Spartak - ztrátovost zimního stadionu
TJ Spartak - rozvoj mládežnického sportu
ostatní sportovní činnost, opravy sportovišť
zájmová čin. dětí a dospělých, dětská hřiště, ostatní
Zdravotnictví (poliklinika, LSPP)
Komunální služby celkem
bytové hospodářství
nebytové prostory
zásobování teplem, kotelny
Správa města - veřejné služby
veřejné osvětlení
ostatní (geod. práce, inž. sítě, územní plán, daně )
hřbitov
Životní prostředí,veřejná zeleň
odpady
veřejná zeleň, vzhled obce
Sociální služby
Senior-dům - příspěvek
Rolnička - opravy, příspěvek na činnost
ostatní výdaje soc. služeb
Živelní ohrožení - ochrana obyvatelstva
Městská policie
Požární ochrana
Zastupitelstvo města a městský úřad
Finanční operace, ostatní výdaje
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
Lesní hospodářství - lesní hosp. plán + souvis. služby
Cestovní ruch, koupaliště
Doprava - silnice, chodníky, parkoviště
v tom: komunikace a chodníky - inž. sítě Svákov
výstavba parkovišť (Wilsonova, KD)
rekonstrukce silnic
Vodní hospodářství - pitná voda, odpadní vody, rybníky
v tom: kanalizace-inž. sítě Svákov
vodovod - inž. sítě Svákov
Školství (modernizace, zateplení, kotelna ZŠ E.B.)
Sportoviště, hřiště (rozšíření a úprava zázemí sp. haly)
Místní hospodářství celkem
v tom: půjčky z fondu rozvoje bydlení
bytové hospodářství (rekonstrukce 109/I - vlastní podíl)
- kryto fondem rozvoje bydlení
nebytové prostory - rekonstrukce domu 58/II (Špejchar)
veřejné osvětlení (včetně sídl. Svákov)
hřbitov (kolumbární stěny)
inženýrské sítě (Svákov - plyn, elekřina)
územní plán
územní rozvoj
revitalizace jižní strany náměstí
výkup pozemků
Životní prostředí, protipovod. opatření
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP, kamer. systém
Požární ochrana
Místní správa
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ
Saldo příjmy - výdaje
Použití prostředků z běžných účtů

3
300
11900
150
4500
100
500
6350
300
3100
650
950
200
250
1050
100
15100
100
500
200
12100
500
1500
200
6000
5500
500
2200
1810
340
50
30
2600
150
34000
3000
103414
210
200
7300
6000
800
500
5600
4500
1100
1200
6000
19000
600
500
2000
600
200
1200
200
200
12000
1500
200
100
100
800
40710
144124
-9700
9700
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Investiční akce v Soběslavi v roce 2016
Vážení čtenáři, v Hlásce č. 1 /2016 jsme vám přinesli informaci
z 28. schůze Rady města Soběslavi, usnesení č. 28/293/2015, že rada
města souhlasí s realizací investičních akcí (komunikace, chodníky,
parkoviště, kanalizace, stavby a ostatní) v roce 2016 dle návrhu předloženého místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským. Pana
místostarostu jsem požádala o bližší seznámení s výběrem a realizací
jednotlivých plánovaných investičních akcí.
Vážený pane místostarosto, v plánu investičních akcí na letošní rok uvádíte komunikace, chodníky, parkoviště, kanalizace a další. O které konkrétní akce se bude jednat? Která z akcí a její realizace v roce 2016 je
z Vašeho pohledu nejdůležitější?
Co se týká komunikací, dojde k rekonstrukci povrchu v ulici Luční, nově
bude vybudována komunikace a chodník v ulici Na Brousku. Samozřejmě proběhnou opravy komunikací po zimním období a opravy nezpevněných povrchů. Výměna chodníků se bude týkat ulice Luční a Bechyňské,
nejprve v severní části a později na protější straně. Finančně a časově nejnáročnější bude rekonstrukce jižní strany náměstí Republiky. Z dalších
akcí bych uvedl rozšíření a opravu zázemí sportovní haly, kde budou vyměněny staré rozvody tepla a vody a vzniknou dvě nové šatny a bufet.
Dále oprava fasády na Základní škole Komenského, výměna kotlů v Základní škole E. Beneše a vybudování čističky odpadních vod v Chlebově.
I v letošním roce bude město pokračovat v opravě památkových objektů
na svém území v rozsahu cca 5 milionů korun. Výhledově připravujeme
rozšíření kapacity Senior-domu, nyní je zpracovávána projektová dokumentace potřebná pro získání dotace. Toto by byly nejdůležitější a finančně nejnáročnější akce.
Mohl byste čtenářům Hlásky přiblížit, jak probíhá výběr a zařazení konkrétní investiční akce do seznamu plánovaných akcí – kde a jak se toto
projednává a rozhoduje o tom, co se bude realizovat, kdo dává podněty?
Město monitorujeme v průběhu celého roku a snažíme se vytipovat, co se
týká chodníků a komunikací, nejproblémovější místa. To probíhá ve spolupráci se stavebním úřadem a jeho pracovníky. Náměty mohou přicházet i
od členů rady města a zastupitelstva. Zpracování návrhu investičních akcí
mám na starosti já a konzultuji ho se stavebním technikem města panem Jiřím Weberem. Důležitá je funkce stavební komise, která předložený návrh
projedná, případně doplní, a poté doporučí ke schválení radě města.
Mohou se také občané Soběslavi zapojit do tohoto mechanismu? Jakým způsobem? Přicházejí občané s vlastními návrhy?Jak je jim vycházeno vstříc?

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Michal Šípal
Anna Břízová
Ela Malachová
Nathalie Hronová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
František Fišer
Růžena Housková
Bohumil Koudelka
Stanislav Širůček
Marie Ondřejová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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Samozřejmě že do plánu zařazujeme i akce na základě podnětů občanů a
snažíme se vyslyšet jejich požadavky. Všichni občané by chtěli mít ve své
ulici nový povrch a před svými domy nové chodníky, ale není možné realizovat vše v průběhu jednoho roku. Myslím si, že zatím se nám daří postupovat od těch nejkritičtějších míst, která v Soběslavi máme.
Jaký je plánovaný rozpočet na investiční akce v letošním roce?
Počítáte s možností využití dotací a v jaké míře?
V letošním roce bylo naplánováno na investiční akce zhruba 65 milionů
korun. Z vlastních zdrojů bychom měli čerpat zhruba 50 milionů korun,
na větší investiční akce sledujeme vypsané dotační programy. Asi nejzásadnější je dotační program na výstavbu čističky odpadních vod v Chlebově, kde žádáme o dotaci na ministerstvu zemědělství, dále jsme podali
žádosti o dotace na Jihočeský kraj a žádáme o dotaci MŠMT na rekonstrukci sportovní haly.
Časový plán prací v průběhu roku?
Stavební práce jsou závislé na povětrnostních podmínkách. Chtěli bychom začít rekonstrukcí chodníků na přelomu března a dubna. Jako první
bude probíhat výměna chodníku v ulici Luční a výstavba komunikace Na
Brousku. Velice důležitou informací pro občany je termín rekonstrukce
jižní strany náměstí Republiky – práce by měly začít v měsíci červnu a dokončeny mají být v září.
Jakým způsobem probíhá výběr firmy, která bude danou investiční akci
realizovat?
Všechny investiční akce podléhají výběrovým řízením, která budou vypsána na začátku února. Jsou oslovovány firmy ze Soběslavi a z blízkého okolí.
Kde se mohou občané Soběslavi o připravovaných investičních akcích
blíže dozvědět, případně na koho se mohou obrátit s dotazy?
Investiční akce jsou uveřejňovány na webových stránkách města Soběslavi www.musobeslav.cz. V záložce Rozpočty města, v sekci Plány investic, je uveden podrobný rozpis plánovaných investic a oprav na rok 2016.
S veškerými dotazy se mohou občané obracet přímo na mě (kancelář místostarosty města v budově MěÚ čp. 59, 2. poschodí, č. dv. 301, tel. č.
381 508 124) nebo na investičního technika města pana Jiřího Webera
(budova MěÚ čp. 55, 1. poschodí, č. dv. 111, tel. č. 381 508 155). Všemi
dotazy a připomínkami občanů se budeme zcela určitě zabývat.
Rozhovor s místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským
připravila za redakci Hlásky Ing. Marie Lustová

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád nikdy nezapomene.
Dne 19. 2. 2016 uplynou 3 roky, co nás
všechny navždy opustila naše milovaná,
drahá manželka, maminka,babička a prababička paní MARIE BENEDIKOVÁ.
Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají
manžel Josef, dcera Jana s rodinou, vnučka
Martina s rodinou a vnuk Aleš.

Dne 31. 1. 2016
uplynuly 3 roky, co nás
navždy opustil náš
drahý otec, dědeček
a pradědeček pan
Bohumír Dvořák.
S láskou stále vzpomínají dcera a syn s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

„Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.“
Dne 11. 2. 2016 tomu
bude 20 smutných let, co
nás navždy opustila naše
maminka a babička, paní Hana Horká.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Hana a syn Zdeňek s rodinami.

Odešel jediný na světě,
jež nikdy nezradil.
Na něj zůstává ta největší vzpomínka.
Dne 11. 2. 2016 uplyne 16 let, co nás navždy
opustil po dlouhé a těžké nemoci náš drahý
manžel, tatínek a dědeček pan JAROSLAV
RATAJ. S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Vlasta, syn Jiří s manželkou
Zdeňkou, vnuk Jiří s rodinou a vnuk Miroslav s rodinou.

únor 2016
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Poděkování
za Tříkrálovou sbírku

Římskokatolická farnost Soběslav tímto
děkuje Správě lesů města Soběslavi a
Správě města Soběslavi za vánoční stromky určené pro vánoční výzdobu kostela
sv. Petra a Pavla a za jejich ne příliš snadný transport. Daru a pomoci si velmi vážíme.
P. Jan Hamberger

V sobotu 9. ledna 2016 se v Soběslavi, Hlavatcích, Želči a Debrníku uskutečnila Tříkrálová sbírka. Již počtvrté jsme v ulicích našeho
města měli možnost potkat téměř 40 koledníků
a jejich doprovod. Tříkrálová sbírka je největší
celorepublikovou sbírkou, jejíž výtěžek bývá
rozdělen a věnován na konkrétní potřeby. Při
této sbírce se v Soběslavi a okolních vesnicích
vybralo 82 979 Kč. Jedna třetina bude určena
Charitě ČR (pomoc lidem v nouzi, humanitární
pomoc atd.). Dvě třetiny budou navráceny a použity pro místní účely. Tyto dvě třetiny budou v
letošním roce rozděleny - polovina bude určena
sdružení I MY (organizace, která pomáhá rodinám s dětmi s postižením), druhá polovina bude
věnována Domácímu hospici Jordán v Táboře.
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kdo
jste koledníky přijali a přispěli podle svých
možností. Děkuji také organizátorům sbírky,
MěÚ Soběslav a především malým koledníkům
a jejich doprovodu.
P. Jan Hamberger, administrátor farnosti

Tříkrálová sbírka v Nedvědicích přispěla
na pořízení nového zvonu pro kostel sv. Mikuláše částkou 3.008 Kč.
Všem, kdo přispěli, velice děkujeme.
Gábina Procházková, Nedvědice

Novoroční ohňostroj se líbil
V letošním roce byl změněn čas novoročního ohňostroje do podvečerních hodin Nového roku.
Změna času byla iniciovaná radou města a ukázala se jako velice přínosná. Zcela zaplněné náměstí
Republiky toho bylo jasným důkazem. Ohňostroj zhlédlo široké spektrum občanů našeho města. Následné ohlasy i bouřlivý potlesk přímo po skončení akce vyjádřily spokojenost všech návštěvníků.
Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města

Registrační značky na přání
Registrační značku na přání (RZP) lze přidělit na základě podání
žádosti vlastníka nebo provozovatele vozidla se souhlasem vlastníka. RZP se přidělí pokud:
a) neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující
k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu,
b) není již přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována
a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená,
ztracená nebo zničená a
c) splňuje požadavky na formu a strukturu RZP.
Forma a provedení RZP:
· RZP může kombinovat velká písmena latinské abecedy a arabské
číslice, nebo použít pouze arabské číslice (nelze použít pouze velká písmena latinské abecedy),
· počet znaků v registrační značce na přání je: a) 5 pro mopedy,

b) 7 pro motocykly a za c) 8 pro ostatní vozidla,

· pro RZP je možné použít libovolné latinské písmeno nebo arab-

skou číslici (bez diakritiky) na jakékoliv pozici, nelze použít písmena G, CH, O, Q a W.
Správní poplatky:
1. vydání jedné tabulky RZP
5 000,- Kč,
2. vydání tab. RZ s RZ již přidělenou 600,- Kč,
3. rezervace RZP při změně vlastníka 300,- Kč,
4. rezervace RZP v ostat. případech
500,- Kč
Lhůta pro vydání RZP je 15 dní od zaplacení správního poplatku
a od vydání rozhodnutí o přidělení RZP. Maximální možná doba rezervace RZP je 90 dní.
Ing. J. Kosová, vedoucí ODVV MěÚ Soběslav
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Tak jaké že byly Vánoce 2015?
Hned v prvním lednovém týdnu 2016 jsem se napříč profesí, věkem i pohlavím zeptala našich občanů „Jak jste prožili, teď už musím říci, loňský
advent a Vánoce?“
Hana Čížková, důchodkyně – o adventu jsem vyzdobila celý dům i okolí domu. V zahradě jsme postavili keramický betlém, na který se chodily dívat i
děti ze škol. Na sídlišti u Nového rybníka máme již
třetím rokem krásnou tradici, zpívání koled u stromku se svařákem a dobrůtkami, kdy se sejdou sousedé, zpívá se, povídá a je příjemná atmosféra.
Vánoce trávíme v kruhu těch nejmilejších, v rodině
a s přáteli. Nechybí návštěva koncertů, půlnoční mše a procházky.
Milena Stránská - vedoucí prodejny COOP TIP
na náměstí - lidé si k nám chodili nakoupit čerstvé
pečivo a hlavně saláty, večky, sýry a salámy na
obložené chlebíčky. V období od 18. do 31.12.
jsme prodali více jak 1.000 kg bramborového a
vlašského salátu. Dobře se prodávaly i zdobené
perníčky, dárkové balíky i vánoční květiny. Naší
velkou výhodou je stálý kolektiv prodavaček, lidé
nám důvěřují a stoupá i důvěra v české potraviny.
Adéla Štefanová, 8 let, žákyně 3. třídy - Vánoce
byly moc krásné, od Ježíška jsem dostala mobil,
sprchový gel, šátek, knížky a spoustu krásných
dárků. Koukala jsem se na pohádky. S rodiči jsme
byli na Pradědu a tam nás čekalo překvapení, protože tam byl sníh a tady nebyl. Klouzali jsme
z kopce dolů a hodně jsme se při tom nasmáli.
Alena Lohonková – vedoucí sestra lékařské pohotovostní služby - letošní sváteční dny proběhly
bez dramatických událostí. Ošetřili jsme několik
„přepapaných“ pacientů. S rybí kostí v krku nepřišel nikdo, asi se spíše jedí řízky vepřové nebo
kuřecí. Ani silvestrovské oslavy nezanechaly
vážnější úrazy pouze zlomený kotník a vykloubené rameno. Až na nový rok se začaly objevovat
hlavně u dětí virózy, angíny, záněty průdušek.
Mgr. Ivana Bernatová – Relax Fitness – před i
mezi Vánocemi chodilo lidí málo, asi všichni
pekli.Tradičně přišli rodiče s dětmi, aby si s nimi
alespoň na konci roku zasportovali. Prostory si na
půl dne pronajaly i firmy pro své zaměstnance a
ukončily tak rok 2015 sportem.
Josef Rypáček - majitel Hospůdky V Růžku – návštěvnost o Vánocích byla letos větší, něž jiná léta.
Hned po Štědrém dnu přišli lidé na rybí řízek se salátem. Pro zahřátí byl letos oblíbený horký punč, který
předčil loňský pečený čaj. Lidé k nám chodili na oběd
i na večeři.
P. Mgr. Jan Hamberger, římskokatolický farář
– pro nás křesťany začínají Vánoce v období adventu. Jsem rád, že se nám je daří v klidu prožívat
po liturgické stránce s těmi, kteří přijdou do kostela. Pro mne jsou Vánoce především v kostele,
potom doma s rodiči a s rodinou mé sestry a s rodinou, kterou tvoří ti, co přijdou do kostela, to je
také moje rodina. Advent a Vánoce v Soběslavi
jsou vždy moc hezké.

Mgr. Petr Valeš – ředitel kulturního domu – kulturní program v době adventu a Vánoc nepřipravujeme sami. Chtěl bych vyzvednout všechny
ostatní, kteří koncerty, přednášky, trhy, výstavy i
další akce připravovali v souběhu s námi. Nabídka
byla opravdu široká a každý si vybral to, co má rád.
Bohatá návštěvnost byla jak v KDMS, tak v kině.
Kino v roce 2015 navštívilo téměř 20.000 diváků.
Npor. Mgr. Martin Máca – vedoucí oddělení
Policie ČR - období adventu a vánočních svátků
až do Nového roku 2016 bylo z pohledu trestné
činnosti v Soběslavi poklidné. Neřešili jsme žádné mimořádnosti.
Pavel Panský, důchodce, Chlebov – Vánoce jsme
strávili v kruhu rodiny s vnoučaty. To bylo moc
hezké. Byl jsem se také podívat v našem lese, a
tam jsem zjistil, že nám někdo uřezal 5 patnáctiletých smrčků na vánoční stromky, a tím je zcela
zničil. To nás s manželkou mrzelo. Ale něco veselejšího. Před Vánocemi jsem hrál na harmoniku
na vánočních posezeních, lidé si zazpívali, posmáli, a byla příjemná nálada.
Růžena Nováková, důchodkyně, Nedvědice –
Vánoce jsem prožila v kruhu své rodiny. Špatně
chodím, tak jsem přijímala návštěvy, přátele, neteře, rodinu. Před Štědrým dnem jsme instalovali
na pomník mého zesnulého muže fotku. Bylo to
pro mne hodně vzpomínkové. Bylo to dílem
smutné a dílem veselé. Měla jsem radost, že fotka
na pomníku už je, a zároveň mi bylo smutno, že
tu manžel se mnou není. Vánoce jsem prožila i duchovně v kostele.
Mgr. Michal Pánek - TJ Spartak – největší zájem ze
strany občanů města byl o veřejné bruslení, a to díky
zimě nezimě, která byla. Bruslit v Soběslavi byl i herec Ivan Trojan s rodinou a líbilo se mu. Ostatní
sportoviště byla obsazena skalními sportovci. Někdo
chtěl ještě uhladit sportovní rest z roku 2015, tak přišel mezi svátky. Naopak někteří pravidelní sportovci
odpočívali.
MUDr. Stanislav Štěpán – zubní lékař – ordinoval jsem do vánočních svátků, a pak i do Silvestra.
Pomoc od bolesti zubů vyhledalo celkem 7 pacientů, poslední byl 31.12.2015 v 10 hodin. Pacienti byli nejen ze Soběslavi, ale i z přilehlého
okolí. Jedna pacientka si mne našla i přes zamčenou polikliniku, přijela výtahem.
Ing. Zina Petrásková - ředitelka Senior-domu –
o adventu vyzdobíme celý dům i okolí, probíhá u
nás spousta koncertů. Vánoce tráví někteří naši
klienti v Senior-domě, protože, jak říkají „Vždyť
tady jsme doma“. Některé, kterým to zdravotní
stav dovolí, si berou rodiny domů. My naopak pro
rodinné příslušníky děláme i štědrovečerní večeři,
takže naši klienti prožili se svými nejbližšími
Štědrý večer u nás. Sestřičky se svátečně oblékly,
vzaly si vánoční náušničky, a panovala opravdová vánoční idylka.
Za redakci Hlásky Věra Hanzalová
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Pozvánka do KD
· Pondělí 15. února v 19.30 hod.

BÁJEČNÁ ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA
František Nedvěd a Josef Náhlovský
Zábavný pořad – těšte se na vtipné vyprávění
a písničky! Vstupné 250 Kč

Program KD Soběslav – únor 2016
Pravidelné akce:
· Pondělí LOUTKAŘI.......................................................................................................17.00
· Úterý

DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci!).......................................................16.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .....................................18.00
ARGENTINSKÉ TANGO ...............................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“ ...........................................20.00

· Středa

SENIOR KLUB.................................................................................................13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ........................................................15.30

Připravujeme na JARO:
· Středa 16. března v 19.30 hod.

· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866) ..............................................18.00
· Pátek

SOBĚSLAVSKÁ CHASA................................................................................18.00

·

Další program:
· Sobota

30. 1. I MY, o.p.s., HRAČKOFEST, velký sál ..................................10.00 - 21.00

· Středa

3. 2. Agentura DAP, SŮL NAD ZLATO, divadelní představení ..................9.30
pro ZŠ a MŠ, velký sál

·

· Pondělí

8. 2. Prodejní akce, velký sál .............................................................10.00 - 16.00

·

· Úterý

9. 2. Agentura Sem Tam Fór, POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ, divadelní představení
pro ZŠ, velký sál

·

· Středa

10. 2. ZASTUPITELSTVO MĚSTA, malý sál.............................................18.00

· Čtvrtek 11. 2.
· Pátek

ASTRÁL................................................................................................17.00

PETRA JANŮ se skupinou AMSTERDAM
– KONCERT!
Pondělí 25. dubna v 19.00 hod.
4TET – IV. VERZE – KONCERT
Jiří Škorpík, David Uličník, Jiří Korn a Dušan
Kolár
„ŠLÁGR“ KONCERTY
Neděle 17. dubna v 19.00 hod.
Malá muzika Nauše Pepíka
Neděle 29. května v 15.00 hod.
Progres - Kapela z Čerenian !
Středa 11. května v 19.00 hod.
Čechovo prozatímně osvobozené divadlo
DÍVČÍ VÁLKA
Kultovní komedie F.R. Čecha!

12. 2. SPOLEČENSKÝ PLES, hraje Fordance Orchestra.............................20.00
a Cimbálovka z Milotic, velký sál

· Pondělí 15. 2

BÁJEČNÁ ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA .......................................19.30
František Nedvěd a Josef Náhlovský - zábavný pořad, velký sál

Pantheon Production, CHLAP NA ZABITÍ, divadelní představení ....19.30
hrají: F. Blažek, M. Vladyka, J. Šmíd, B. Stanková, M. Slaný a M. Šimáček, velký sál

Kulturní dům města Soběslavi
12. února 2016

26. 2. STAROČESKÝ BÁL, hrají Božejáci, velký sál ..................................19.30

HLAVNÍ SÁL
20.00
Zahájení společenského večera
Taneční orchestr
FORDANCE ORCHESTRA
České Budějovice
20.10
Show profi latinskoamerické
tance TK Marendi
23.30
Leona Machálková,
hlavní host plesu

· Čtvrtek 18. 2.
· Pátek

· Neděle 28. 2.

DĚTSKÝ KARNEVAL, velký a malý sál ...........................................15.00

· Pátek - sobota 4. 3. - 5. 3. KREATIV
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

01.00
Tombola
KRB
21.00
Cimbálová muzika z Milovic
MALÝ SÁL
Ochutnávka moravských vín
„Vinotéka U černého kocoura a zeleného
stromu“
Slosovatelné vstupenky. Popůlnoční řízečky
na každý stůl. Exkluzivní moravská vína.
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MUSLIMOVÉ V ČECHÁCH - čeho
se bojíme my a čeho čeští muslimové?
Setkání a debata s Emirem Omičem,
muslimem z Bosny žijícím v Praze.

6. 3. 2016 od 17 h, malý sál KDMS
ÚNOROVÉ PŘEDNÁŠKOVÉ VEČERY
Srdečně zveme na dvojici únorových přednášek konaných Rožmberském domě:
· Ve středu 10. 2. v 17:00 se v rámci cyklu
„Od Tábora až na konec světa“ vydáme do
Jižní Ameriky a navážeme na loňské putování Pavla Bezděčky po peruánských Andách:
PERU – DIVOKÁ KRÁSA NÁRODNÍHO
PARKU MANÚ
Přednášet budou tentokrát oba manželé –
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. a Pavel
Bezděčka (zoologové z Muzea Vysočiny
v Jihlavě) a my se s nimi vydáme do tropického deštného pralesa.
· Historicko-vlastivědný cyklus
„Staré a nové zvěsti“
v úterý 23. 2. od 17:00
nabízí přednášku doc. PhDr. Petra Hlaváčka,
Ph.D. (historik na Collegium Europaeum Filozofické fakulty UK & Filosofického ústavu
AV ČR v Praze), který představí pozapomenutého soběslavského rodáka:
Jan Papoušek ze Soběslavi aneb labyrintem
české reformace. Česká reformace představuje významný náboženský, politický a intelektuální fenomén evropských dějin přelomu
středověku a novověku. Hlavním vzdělávacím centrem tehdy většinové české utrakvistické církve byla pražská univerzita, díky níž
byla Praha důležitým ohniskem celoevropského intelektuálního kvasu. Mezi jejími představiteli byly též osobnosti v mnohém ohledu
kontroverzní, přičemž jednou z nich byl i soběslavský rodák Jan Papoušek, rektor univerzity a později katolický probošt litoměřický.
Na přednášky Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

Předplatné KDMS - Jaro 2016
· Čtvrtek 18. února

Pantheon Production
Francis Weber
CHLAP NA ZABITÍ
Tady by se tak krásně vraždilo, kdyby se vedle
nesebevraždilo...
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha.
Autor komedie Chlap na zabití je slavný francouzský dramatik, herec, režisér, scénárista a
producent Francis Veber.
Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Jaroslav Šmíd, Betka Stanková, Michal Slaný a
Milan Šimáček
· Čtvrtek 24. března

Divadlo v Rytířské - Francis Weber
KONDOMEDIE
Jak snadno lze změnit pohled na druhého člověka a jak rychle se šíří a nabalují „zaručené“informace.
Renomovaný francouzský autor Francis Veber,
který je mimo jiné podepsán pod jedním z největších komediálních hitů Blbec k večeři, tentokrát napsal skvělou společenskou komedii, která
si velice chytře pohrává s lidskými předsudky
(nejen na pracovišti). Ve sledu zábavných scén a
vypointovaných dialogů předvádí, jak snadno lze
změnit pohled na druhého člověka, jak rychle se

Zprávy z knihovny
Statistika nuda je?
Ale víte, že v roce 2015...
… navštívilo soběslavskou knihovnu přímo
nebo on-line celkem 56 048 návštěvníků?
… navštěvovalo knihovnu 1 348 registrovaných
čtenářů, z toho 412 dětí do 15 let?
… se v knihovně k veřejnému internetu
připojilo 3 331 uživatelů?
… se u nás konalo 189 kulturních, vzdělávacích
a jiných akcí, na které přišlo 4 561 hostů?
… si čtenáři půjčili celkem 49 265 knih
a 23 235 časopisů?
… zakoupila městská knihovna 858 nových
knih?
… knihovní fond obsahoval 29 546 dokumentů,
z toho 18 514 knih beletrie a 11 032 svazků
naučné literatury?
Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se na setkávání i v letošním roce!

Výstava
V únoru a březnu budou patřit prostory knihovny Senior-domu Soběslav. Na výstavě „Jak
se žije v Senior-domě“ budete moci obdivovat
fotografie a výrobky jeho klientů. Vernisáž
s hudebním vystoupením proběhne v úterý
9. února v 15 hodin. Výstava potrvá do konce
března. Jste srdečně zváni!

šíří a nabalují „zaručené“ informace. A ukazuje,
že často vše závisí hlavně na tom, jak dobře dokážeme hrát svou veřejnou roli.
Hrají: Jaromír Nosek, Jan Vlasák, Miroslav
Etzler, Máša Málková, Petr Motloch a Martin
Kraus
· DUBEN

Divadlo Palace - Patrick Haudecoeur
S NEBO BEZ?
Není to snadné, když se v divadelním souboru
sejdou charaktery, které by byly nesnesitelné i
samostatně…
Hybnerová měla pod palcem i scénu a kostýmy.
A nejen na tom svém se pořádně vyřádila!
V prostorově výrazném kostýmu značně zmohutněla a leckdo by si ji spletl s korpulentní Halinou Pawlowskou!
Hrají: Vanda Hybnerová, Jakub Žáček, Vojtěch Záveský, Richard Trsťan, Lucia Kašiarová a Tomáš Grúz
Změna programu vyhrazena!
Začátky představení vždy v 19.30 hodin!
Cena předplatného 820 Kč
Informace: Kulturní dům města Soběslavi, Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
tel. 381 524 261, 724 378 898
e-mail: jarka.palasova@seznam.cz
www.kdms.cz

Přednáška
JAK VYZRÁT NA NOVOROČNÍ
PŘEDSEVZETÍ?
Přijměte pozvání na povídání právě o předsevzetích a nemusí být zrovna novoroční. Proč
se nám nedaří je dodržovat? A má tedy vůbec
význam si nějaká dávat? Nebo plánovat? Mnoho lidí odpoví, že neplánují. Proč taky? Je lepší
nic neplánovat a žít jen tak ze dne na den. Možná je to pohodlnější. Nicméně lidé, kteří plánují,
jsou o 70% úspěšnější. Co vy na to? Plánovat a
dávat si předsevzetí nebo ne? Přijďte si udělat
svůj názor do soběslavské knihovny.
Na setkání s Vámi se těší NLP kouč a terapeut Alena Ben Ali.
Čtvrtek 18. února v 17 hodin.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
SEMINÁŘ VÍTA HRUŠKY
„SNY V SOBĚSLAVI“
Jakým způsobem sny noci mohou doplnit
sny Vašeho skutečného života?
Středa 2. března od 17 hodin.

Sobotní provoz
Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů,
proto je vždy jednu sobotu v měsíci knihovna
otevřena. V únoru to bude sobota 6. února od
9,00 do 12,00 hodin.
Alena Fremrová

únor 2016
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Výstava v knihovně
V úterý 12. 1. 2016 v 17.00 hod jsem měla tu čest zahájit výstavu obrázků
své dlouholeté kamarádky paní Alenky Maškové ze Soběslavi.
Málokdo ví, že Alenka je původně zdravotnice, která ve věku 50+ let začala
podnikat v Soběslavi. Prolomila mýtus retro kytek v něco opravdu krásného a trochu i uměleckého. Každý si vzpomene na karafiáty v pytlíku nebo ve výjimečném
případě frézie v pytlíku před rokem 1989.
Od roku 1993 si každý soběslavský občan spojil krásně uvázanou květinu s
paní Maškovou.
Po odchodu do důchodu, kdy ještě několik let přesluhovala, začala studovat
univerzitu třetího věku, obor výtvarné umění. Před dvěma lety začala sama malovat jen tak pro radost a pro sebe. Když jsem viděla to množství, které dokáže pilně
se svou devadesátiletou paní učitelkou Melicharovou z Klenovic namalovat,
myšlenka uspořádat jí výstavu na sebe nenechala dlouho čekat. Spolu s další kamarádkou paní Monikou Štěchovou a vedoucí knihovny paní Alenou Fremrovou,
které tímto patří náš dík, se mohl nápad uskutečnit.

Autorka obrázků se to však dozvěděla, až když bylo všechno zařízeno. To, že
má svou první výstavu obrazů, dostala od nás k Vánocům a též opožděně ke kulatým narozeninám. V době oněch narozenin totiž ještě nebylo dostatek děl k prezentaci. Znám Alenku, drží se hesla, že je lepší shořet než vyhasnout, a je to
člověk, který se nebojí změn. Do 12. 1. 2016 bylo vše připraveno a nainstalováno.
Příjemná atmosféra, příjemní lidé, krásné obrazy a kouzelné prostory k vystavení, to je letošní leden v naší knihovně. Myslím, že tato díla by každý, kdo si je
přišel prohlédnout, mohl s klidem mít ve svém domově.
Pro mě samotnou bylo největším překvapením vernisáže ohodnocení své žačky Alenky o generaci starší, pozitivní paní Melicharovou, která se fyzicky zúčastnila a promluvila. Obě ženy dokazují, že pokud má senior zájem a koníček,
zapomíná stárnout. Poděkování patří i paní Věře Hanzalové za básničku Pro mou
malířku.
S úsměvnou větou, že v životě je to jako s jízdou na kole - chceš -li udržet rovnováhu, musíš být stále v pohybu - byla výstava oficiálně zahájena. Kdo jste se
přišel podívat, mohl jste posoudit sám. Opravdu nikdy není pozdě začít, chce to
jen odvahu.
Marcela Hánová
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MŠ Nerudova
Vánoční nadílka
Vánoční nadílku pro děti opět zpestřila firma Motor
Jikov České Budějovice. Ani letos nezapomněla v čase
předvánočním navštívit naši mateřskou školu a předat
dětem dárečky v podobě nových stavebnic, výtvarných
potřeb a ovoce. Děti měly ze všeho obrovskou radost, a tak na oplátku
předvedly hudební pásmo plné vánočních písní a koled.
Vedení MŠ Nerudova děkuje firmě Motor Jikov za vánoční nadílku
pro děti a těší se na další spolupráci.

Pohádka „O mrazíku Ferdovi“
Kouzelná hudební pohádka „O mrazíku Ferdovi“ v podání studentů
soběslavského gymnázia, pod vedením profesorky Mgr. Radky Duškové
zanechala v čase předvánočním v očích našich nejmenších i nás dospělých obrovský zážitek. Děti tak zhlédly hudební pohádku, během které
poznávaly různé hudební nástroje, varhany, violončelo, příčnou flétnu či
kytaru. Celý děj byl proložen hranými a zpívanými koledami. Velké díky
a obdiv patří paní profesorce Mgr. Radce Duškové a všem učinkujícím.

Vánoční koncerty
Každým rokem nás navštěvuje žesťový kvartet pod vedením pana L. Blehy. Nebylo
tomu ani jinak 15. 1. 2015, kdy
zazněly v naší mateřské škole
vánoční melodie, koledy české
i německé. Dětem byly představeny hudební nástroje, jako
je trubka, pozoun a bas. Na závěr vystoupení si děti společně
zazpívaly s našimi hudebníky vánoční koledy. Vedení MŠ Nerudova děkuje všem za krásný, ojedinělý hudební zážitek – jmenovitě p. L. Blehovi,
B. Čapkovi, L. Šenovi a J. Balounovi. Jsme rádi, že si na naše nejmenší
udělají vždy chviličku času a připraví pro ně zajímavý program.

Duhové okénko
E-Twinning V loňském školním roce se naše škola
zapojila do projektu k 10. výročí založení e-Twinningu.
Do tohoto projektu se mohly přihlásit nejen mateřské
školy, ale i základní a střední školy z celé republiky. Cílem hry bylo zábavnou formou propagovat aktivitu
e-Twinning, seznámit učitele a žáky s prostředím e-Twinningu, motivovat učitele k využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce a zároveň zvýšit povědomí o bezpečnosti využívání internetu a
sociálních sítí. Ale především – bavit se a hrát si. Cílem bylo splnit 10
úkolů. Náš tým DUHÁČCI pozdravil ostatní účastníky narozeninovou
písničkou, pomocí krátkého videa jsme představili naši školu, společný
e-Twinning day jsme slavili s balonky, hudbou, různými soutěžemi a také
jsme si tak trochu zamlsali. Zábavy bylo hodně a my tak hravě zvládli
všech 10 úkolů a získali 10 virtuálních odznáčků. Koncem roku hra skončila a naši DUHÁČCI se mohou těšit z drobných dárečků. A my se budeme těšit na další spolupráci na nějakém zajímavém projektu.
Hurá sníh! V novém roce se nám konečně ukázala zima v celé své bílé
kráse. Děti byly ve svém živlu, bobovaly, dělaly ve sněhu andílky, na zahradě stavěly sněhuláky, zkrátka užily si sněhové radovánky naplno, i
když jen krátce.
Škola už je za dveřmi. Měsíc leden připomíná předškolákům, že se pomalu, ale jistě blíží čas, kdy se stanou velkými školáky. Jako každý rok se
vydali na návštěvu do obou základních škol, pozdravit letošní prvňáčky a
třeba si i vyzkoušet, jaké to je sedět ve školní lavici. Naším záměrem a cí-

6. leden – den Tří králů
Každým rokem se naši předškoláci ze třídy sluníčkové a měsíčkové
promění do podoby králů. Ptáte se, co to vlastně znamená? Stříháme papírové koruny, malujeme barvami a učíme se začáteční písmena Tří králů –
Kašpar, Melichar, Baltazar a vyprávíme si o nich legendu. Ustrojíme se
do bílých plášťů, nasadíme „královské koruny“ a putování začíná.
Píseň „My Tří králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme vám. Štěstí,
zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka...“ zněla v naší mateřské
škole ve všech třídách.
Tří králové přišli na návštěvu, a že v mateřské škole opravdu byli, jsme
se přesvědčili na dveřích tříd, kde bylo bílou křídou napsáno K + M + B.
Největším zážitkem pro děti byla návštěva ZŠ E.Beneše. Překvapili jsme
nejen děti v prvních třídách, ale i paní učitelky, které nás mile přivítaly.
Zazpívali jsme píseň a popřáli šťastný nový rok. Další návštěva bude před
zápisem do prvních tříd.
Kolektiv MŠ Nerudova
lem je, co nejlépe připravit děti pro vstup do základní školy, a proto jsme
letos s dětmi zahájili projekt ,,Kuliferda“. Tento projekt je určen cílové
skupině dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Obsahuje různá cvičení a úkoly pro rozvoj gramotností v tomto období. Cíle jsou konkretizovány do potřebné podoby a vzdělávací nabídka se přizpůsobuje
potřebám dětí.
MŠ DUHA
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Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2016/2017
ZŠ E. Beneše:
Pondělí 08.02.2016 od 13.00 do 16.30 hodin
Úterý 09.02.2016 od 13.00 do 16.30 hodin
ZŠ Komenského:
Pondělí 08.02.2016 od 14.00 do 17.00 hodin
Úterý 09.02.2016 od 14.00 do 17.00 hodin
Zapsány budou děti, které do 31.8.2016 dosáhnou věku šesti let.
Zápis se týká i dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky pro šk. rok 2015/2016.
Zákonný zástupce u zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní
pojišťovny dítěte.
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ZŠ E. BENEŠE
Vánoční jarmark
Stejně jako minulý rok proběhl i
letos na naší škole vánoční jarmark. Konal se dne 18. 12. a zúčastnily se ho téměř všechny třídy 1. stupně. V brzké době se
žáci a učitelé mohou těšit na velikonoční jarmark, na němž budou přivítáni rodiče i příbuzní
našich žáků.

Zápis do 1. ročníku základní školy praktické se bude konat v úterý 9. února 2016
od 14 do 15.30 hodin v budově Střední školy řemeslné a Základní školy Soběslav
v budově na Školním náměstí 56.
Týká se dětí narozených od 1.9.2009 do 31.8.2010 a dětí s odloženou školní docházkou.
Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
U zápisu je nutné předložit doporučení poradenského zařízení.
Zápis do Mateřské školy a Základní školy speciální Diakonie ČCE Rolnička, Soběslav
a den otevřených dveří pro veřejnost se koná ve čtvrtek 11. února 2016 od 8.00 do 16.00 hod.
v budově školy - Mrázkova ul. č.p. 700.
Zapisovány budou děti a žáci do:
1. Speciální třídy mateřské školy – děti se specifickými vzdělávacími potřebami – smyslově postižené,
s vadami řeči, mentálně i tělesně postižené, děti s kombinovanými vadami, zdravotně oslabené, …
2. Přípravného stupně základní školy speciální – děti od pěti let věku s těžkým zdravotním postižením
3. Základní školy speciální

ZŠ Komenského
Setkání se Šárkou Kašpárkovou
Úterý 12. 1. 2016 bylo pro žáky i učitele naší
školy výjimečné. Přijela nás navštívit Šárka Kašpárková, bronzová medailistka z olympijských
her v trojskoku, a další osobnosti z olympijského
víceboje.
Po úvodním uvítání a představení následovala rozcvička. Pak už děti z prvního stupně plnily
jednotlivé disciplíny olympijského víceboje.
Vyzkoušely si hod basketbalovým míčem, skok
z místa, ohebnost, sedy lehy. Jejich výkony byly
zapisovány, a děti tak mohly sledovat, zda se
v jednotlivých disciplínách zlepšují. Když se
všichni vystřídali, posilněni obědem, čekali na
besedu s Šárkou Kašpárkovou. Na plátně mohli
vidět její olympijský trojskok a také, jak soutěžila v pořadu „Stardance“. Poté následovaly
všetečné dotazy nejen na Šárčinu sportovní ka-

SKLÁDÁME BÁSNĚ,
MÁME SE KRÁSNĚ!!!
Sníh na tváři pěkně štípe,
taťka z toho pěkně sípe.
Konečně už bude zima,
to mě zase čeká rýma.
Jája
Je už zima, mráz,
sníh už zase trefil nás.
Vánoce jsou za námi,
rampouchy jsou na stráni.
A to je všechno, konec básně,
ať se mají všichni krásně.
Honza T.
Už je zima,
řádí rýma.
Z venku ozývá se smích,
protože je všude sníh.
Verča
ŽÁCI 5. A, ZŠ E. Beneše Soběslav

riéru, ale i na její osobní život. Během celé akce
probíhala autogramiáda se všemi zúčastněnými,
kteří byli velmi vstřícní a trpěliví. Děti si celý
den náležitě užívaly. Doufáme, že se nám v budoucnu podaří takový den ještě někdy zopakovat.
Mgr. Jan Holas

Krajské kolo florbalu
Celkem sedm okresních vítězů florbalových
turnajů mladších žáků si v úterý 12. 1. zahrálo
v Českém Krumlově o krajského šampiona.
Mezi tyto týmy se probojovalo i naše chlapecké
mužstvo. Každý tým sehrál šest zápasů každý
s každým. Klukům vůbec nevyšel vstup do turnaje, a po dvou smolných prohrách tak téměř přišli
o možnost celkového vítězství. To je však vyburcovalo a v dalším průběhu turnaje již nenašli přemožitele. S turnajem se tak rozloučili krásným
třetím místem. Již postup do krajských kol byl
pro hochy velkým vítězstvím, které okořenili vý-

Sestava: Petrásek, Máca, Štětina, Kraus,
Vácha, Nejedlý, Žák, Zíka, Valeš
borným třetím místem v krajské konkurenci.
Chlapcům gratulujeme.
Vladimír Máca
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Krajské zlato mladších žákyň ZŠ Komenského ve florbalu
Dne 11. 1. 2016 Strakonice pořádaly krajské kolo ve florbalu v kategorii mladších žákyň.
Celkem pět týmů bojovalo o postup do dalšího kola této soutěže. Naše
dívky měly hned na úvodní zápas těžké soupeřky, a to ZŠ Fantova Kaplice. Prohrávaly ještě v poslední minutě 0:1, když se naší nejlepší střelkyni,
Kateřině Hesové, podařilo tři vteřiny před koncem zápasu vyrovnat. Další
dva zápasy probíhaly v naší režii, neboť jsme porazili ZŠ Dukelská Strakonice 3:0 a ZŠ Třeboň 4:0. Závěrečné střetnutí se ZŠ Podhůrecká Č. Budějovice bylo do poslední chvíle napínavé, protože jsme potřebovaly
remizovat. To se nám podařilo opět až v poslední minutě. Bylo to velice
vypjaté utkání, ale na konci nás čekalo zlato a postup! Všem dívkám
děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
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Základní školy v Soběslavi využívají
vzdělávací projekt FRAUS
Nakladatelství FRAUS je největším učebnicovým nakladatelstvím
u nás. Patří také mezi největší propagátory interaktivní výuky a zavádění
nových výukových metod do škol v ČR. V produkci nakladatelství najdete i učebnice, které vycházejí vstříc školám se zájmem o alternativní postupy při výuce.
Soběslavské základní školy přijaly v roce 2011 nabídku od nakladatelství FRAUS na jedinečný vzdělávací projekt. Staly se tak Partnerskou
školou nakladatelství se všemi výhodami s tím spojenými. Díky finanční
podpoře soběslavské firmy Rašelina a.s. a Města Soběslav se podařilo získat pro obě školy školní superlicenci k využití počítačových programů
FlexLearn pro jednotlivé předměty 6. – 9. ročníků. Kvalitně zpracovaný
obsah učebních materiálů pro učitele i žáky je zárukou poskytnutí kvalitního vzdělání všem žákům II. stupně. Mohou tedy používat nejen klasické
tištěné učebnice nakladatelství FRAUS, které se v průběhu pěti let obměňují za nové verze, tak především i elektronické interaktivní učebnice.
Tyto tzv. i-učebnice jsou obohaceny o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové i internetové odkazy a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů a křížovek. Kromě toho obsahují
množství obrazového materiálu a interaktivních cvičení k prohloubení
učiva zábavnou formou.

Na zkušenosti s projektem a jeho hodnocením
jsme se zeptali ředitelů obou základních škol v Soběslavi

Sestava: Markéta Svobodová, Kateřina Hesová, Denisa Tupá, Lenka Novotná, Barbora Sladovníková, Alena Ondřejová, Michaela Hybšová, Sára Mgr. Jan Holas, Základní škola Komenského
T. Montoto, Adéla Geierová, Kristýna Hybšová, Šárka Drunecká a ZuzaPoužívání těchto učebnic je velkým přínosem jak pro žáky, tak pro školu.
na Cihlářová. Ilona Klimešová
Žáci získali nové učebnice, které nahradily staré opotřebované, mají možnost snadného přístupu k elektronickým učebnicím, kdykoli se připojí
MOTOR JIKOV daroval základním
k internetu. Výhodou těchto elektronických učebnic je, že jsou pravidelně
školám materiál a nářadí na výuku
aktualizovány. V některých předmětech používáme také jiné učebnice,
„Paráda, to je úplně vynikající dar,“ pochvaloval si ředitel Základní které probírané učivo doplňují. Zároveň došlo ke značným finančním
školy E. Beneše v Soběslavi Vlastimil Říha materiál pro výuku předmětu úsporám, protože s financováním nám pomáhaly po celou dobu trvání
pracovní činnosti, který darovala jako každoročně společnost MOTOR smlouvy Město Soběslav a firma Rašelina a.s. Každý z nich hradil jednu
JIKOV GROUP dvěma soběslavským základním školám.
třetinu nákladů, kterým za tuto pomoc velice děkujeme. Poslední třetinu
„Jedná se o jednu z částí našeho systému podpory technického vzděláplatila naše škola.
vání. Snažíme se tak přispět školám, aby mohly zlepšit úroveň pracovních
Naší snahou bude tuto dobrou spolupráci prodloužit jak s firmou
činností a děti si více vyzkoušely řemeslné práce,“ vysvětlila ředitelka
rozvoje lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová.
Rašelina a.s., Městem Soběslav, tak s nakladatelstvím FRAUS s.r.o.
Složení zásilek, které školy obdržely, si určili sami pedagogové. „Le- ve prospěch našich žáků.
tos jsme díky grantu pořídili nářadí za dvě stě tisíc korun, takže jsme si
jako dar od MOTORU JIKOV přáli materiál,“ sdělil ředitel Základní ško- Mgr. Vlastimil Říha, Základní škola E. Beneše
ly E. Beneše Soběslav Vlastimil Říha. „Musíme jinak materiál nakupovat
z peněz na pomůcky a těch, jak si dovedete představit, nikdy není dost. Za Učitelé vítají možnost promítnutí i-učebnice na interaktivní tabuli, která
dar jsme velice vděční, navíc je vše již ve formě polotovarů, například prk- je instalovaná v každé třídě II. stupně. Na zvětšeném obrázku či textu snána jsou ohoblovaná, takže učitel už je může žákům rovnou rozdat a nemusí ze žáky upozorní na důležité detaily. Zajímavými kvízy či křížovkami
ztrácet čas přípravou. Naprosto ideální,“ pochvaloval si ředitel školy, kte- hned ověří, zda žáci probírané učivo chápou. Pro oživení výuky a lepší
rý nezapřel svou původní aprobaci právě na pracovní činnosti. „Takříkajíc představu žáků využívají vyučující krátká videa a animace probíraných
dílnaři jsme tu na škole dokonce čtyři, což je trochu rarita,“ dodal se smíjevů nebo vlastní materiály a odkazy, které si do i-učebnice vloží.
chem. Pracovní činnosti má v osnově soběslavská základní škola od šesté
Podobně pracují i žáci na svých domácích počítačích, na kterých mají
do osmé třídy.
stažené
žákovské interaktivní učebnice. Nemusejí nosit tištěné učebnice
Druhá zásilka obsahující kromě materiálu i nářadí putovala do Základní školy Komenského v Soběslavi. S jejím vyložením pomáhal i sedmák domů každý den, přesto si mohou procvičovat probírané učivo na svém
Tomáš Petrásek. „Táta pracuje v MOTORU JIKOV jako technolog. Já počítači či tabletu nebo si ověřit své znalosti a pochopení učební látky tesještě nejsem úplně rozhodnutý, co budu dělat, ale asi bych zkusil stejnou tem v i-učebnici.
práci jako dělá táta,“ podotkl Tomáš Petrásek. „Společně s dětmi nyní vyDoufáme v pokračování tohoto projektu i v budoucnosti, abyrábíme pergolu na zahradu, takže se nám pochopitelně materiál i nářadí
chom
i s pomocí těchto učebních materiálů vyučovali žáky efektivvelice hodí,“ podotkl zástupce ředitele školy Josef Novotný.
(redakce)
Mgr. Marek Prášil, MOTOR JIKOV Group a.s. něji a zajímavěji.
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Zprávičky z hudební školičky
ZUŠ v Soběslavi má už
dlouhou dobu dobrý zvuk a
je usazena pevně v povědomí naší kulturní veřejnosti.
Také v období adventu jsme mohli vyslechnout
několik zajímavých koncertů a nás těší, že účast
na těchto akcích byla hojná a naši příznivci si
tak mohli dopřát malé příjemné pozastavení
v celoročním shonu, vždyť většinou na koncertech účinkovala naše nejmladší umělecká generace - naše děti. Poznaly tak radost nejen
z úspěchu, ale i radost z dávání toho, co se pro
tuto příležitost naučily - pro obohacení svých
nejbližších a přátel. A tento zájem o hudbu nám
snad dává i do budoucna naději, že česká hudební tradice se pomalu (po letech menšího zaujetí
pro něco tak podivného, jako je „vážná“ hudba,
pěstovaná v hudebce!) dostává zpět mezi zájmové činnosti vnímané rovnocenně např. se
sportem či počítačovými kroužky. A že je tomu
tak právem, svědčí i podpora rodičů, mnohdy
též bývalých žáčků některé ze „zušek“ a dnes
třeba pravidelně docházejících do některého
z pěveckých sborů, které také často a rády účinkují při různých příležitostech, a to nejen v Soběslavi.
A tady je „malá přehlídka“ akcí, které jsme
uskutečnili.
„Děti dětem aneb koledy
v různých úpravách“
Dne 16. prosince 2015 se uskutečnil jeden z
mnoha koncertů ZUŠ. Tentokráte se konal v knihovně v Soběslavi. Název koncertu „Děti dětem
aneb koledy v různých úpravách“ měl symbolicky vyjádřit, že je určen především dětem onkologického oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích. Druhá část názvu vyjadřovala téma koncertu. Zazněly koledy od různých autorů a
v různém nástrojovém obsazení. Na klavír zahráli žáci ze třídy paní učitelky Martiny Pechové, na
flétny a kytaru žáci ze tříd paní učitelky Ivy Hovorkové a Jindřišky Hrochové. Po koncertě následovalo malé občerstvení, na jehož přípravě se
podíleli i někteří z rodičů.
Myšlenka uskutečnit tento koncert za účelem pomoci druhým měla ukázat, že pomáhat
může každý, a to možnostmi, které má. Touto cestou bych proto ráda poděkovala nejen dětem, které
se na koncert musely připravit, ale i vám, rodiče,
že jste si našli čas přijít podpořit své děti a přispět
na dobrou věc. Velký dík patří také KD Soběslav,
že nám umožnil zrealizovat koncert v knihovně,
dále paní A. Fremrové, D. Šlajsové a A. Poslušné
za jejich vstřícnost, ochotu a za vytvoření příjemného prostředí.
Martina Pechová

Pro pěvecký sbor Melodico byla tato akce
zcela ojedinělá, poprvé zpíval spolu s tak výjimečným orchestrem. A všechny nadchl i dirigent Jiří Sycha se svým dokonalým smyslem
pro přesné, ale současně gestem i úsměvem
odlehčené vedení obou těles.
V pondělí 21. 12. 2015 se uskutečnil adventní koncert ZUŠ v kostele ČCE. Zahráli a zazpívali žáci ze tříd R. Duškové, B. Fördösové,
M. Nováka a M. Pechové. Všem sólistům i sboristům se jejich vystoupení mimořádně vydařila. V závěru koncertu se spojily oba pěvecké
sbory ZUŠ (Melodico a přípravný sbor Malé
Melodico) při provedení tří částí skladby Kouzlo chrámu současného českého skladatele Petra
Vacka pro sbor, varhany a lovecké nástroje. Na
lesnice skvěle zahrály sestry Fördösovy.
Za zodpovědnou podzimní přípravu i výborné výkony při všech adventních koncertech patří všem členkám sboru velký dík!
Radka Dušková

oo

Adventní, vánoční a tříkrálový čas ve flétnové třídě byl vloni mimořádně aktivní. Členky
souboru zobcových fléten Pohroma a také nově
vzniklého komorního souboru příčných fléten
již od září pracovaly na přípravě programu na
vánoční koncerty. Kromě samostatného flétnového repertoáru jsme společně s kytarovým
souborem a s komorním pěveckým sborem
Anonym Voice nastudovali také vánoční písně
A. V. Michny z Otradovic a pastorely J. J. Ryby,
jehož výročí (250 let od narození a 200 let od
úmrtí) jsme si v roce 2015 připomněli. Nezapomněli jsme ani na nejznámější skladbu tohoto
rožmitálského kantora a při uvedení části jeho
České vánoční mše “Hej, mistře” (koncert
v KDMS 14. prosince) flétny v orchestru samozřejmě nechyběly. Nacvičenými skladbami pak
již jen “zbylo” potěšit publikum a věřím, že radosti jsme rozdali na našem “vánočním turné”
opravdu hodně - ať již na koncertech v kultur-

oo

Na sklonku loňského léta byly soběslavské
sbory osloveny ke spolupráci s komorním orchestrem Bolech. A tak jsme během podzimu postupně nacvičili kompletní sborové party České
mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby.
V sobotu 19. 12. 2015 se v Divadle I. Olbrachta v Táboře uskutečnil první ze dvou slavnostních vánočních koncertů, na kterém společně
zazpívaly sbory Anonym Voice, Melodico ze
ZUŠ a někteří členové chrámového sboru.

Večer s J. J. Rybou v KD
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ním domě či soběslavských kostelech, ve skalickém kostele či na zámku v Myslkovicích. Ale
ani nejmenší adepti flétnové hry nezaháleli.
Svoje koledování předvedli již počátkem adventu spolu s kolegy kytaristy na koncertě v sále
naší školy a společně s několika staršími spolužáky si zamuzicírovali také na tradičním vánočním flétnovém “mini jam session”, které se
uskutečnilo 22. prosince. Samozřejmě kromě
hraní jsme si zamlsali cukroví a vzájemně sdíleli své radosti i starosti, ale hlavně těšení na nadcházející sváteční dny.
Iva Hovorková

oo

Ale Vánocemi naše hudební „hodování“ neskončilo, ještě po Novém roce jsme nabídli
„ochutnávku“ v podobě Tříkrálového koncertu,
který v půvabném gotickém kostele sv. Víta
uskutečnili opět žáci a učitelé ZUŠ Soběslav,
pěvecký sbor Anonym Voice a také studenti a
učitelé varhanního oddělení z českobudějovické konzervatoře. Ani zima neodradila návštěvníky koncertu od poslechu hudby od baroka po
současnost, a tak věříme, že se koncerty staly
pro mnohé z vás vítanou součástí kultury tohoto
starobylého historického města.
Miroslava Svobodová

oo

Myšlenku paní učitelky Martiny Pechové a
jejích žáků darovat výtěžek svého koncertu onkologickému oddělení v českobudějovické nemocnici podpořili i další učitelé a jejich žáci a
pěvecký sbor Anonym Voice. Malým pacientům předali dárek v celkové výši 15 000 Kč,
částku 2 600 Kč věnovali soběslavskému sdružení I MY.
Chtěla bych poděkovat všem žákům, učitelům, pěveckému sboru, ale zejména těm, kteří
na koncertech přispěli do kasičky, zapomenout
nesmím na ty, kteří bezplatně poskytli prostory
ke společnému koncertování: evangelickému
faráři R. Dračkovi, katolickému faráři
J. Hambergerovi a řediteli KD P. Valešovi.
Irena Molíková
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ORDINAČNÍ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
· MUDr. Moutvičková Alena

tel. 381 522 630
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
8 - 13
Út
—
13 - 18
St, Čt, Pá 8 - 13
Pro objednané denně kromě úterý 12 - 13
· MUDr. Staňková Hana

tel. 381 524 189
Tř. Dr. Edvarda Beneše 279/II
Po, St, Pá 7 - 12
Út
7 - 12 ordinace Dírná
Čt
7 - 12
13 - 18
· MUDr. Němejc Milan

tel. 381 524 216
Komenského 5/I
Po
7 - 8,30
Út, Čt
7 - 11,30
St
7 - 8,30
Pá
7 - 12

11 - 18
11 - 16

· MUDr. Menglerová Hana

tel. 381 524 185
Kostelní 42/I
Po
—
Út
7,30 - 12
St
—
Čt
7,30 - 12
Pá
—

11,30 - 16
11,30 - 18
11 - 15

· MUDr. Vítková Zdeňka

tel. 381 521 394
Lustigova 403/III
Po
7,30 - 12
Út, Čt, Pá 7,30 - 12
St
7,30 - 12

12,30 - 15
13 - 18

· MUDr. Tučková Veronika

tel. 381 212 609
Zátkova 535/II
Po
8 - 14
Út
—
13 - 18
St
8 - 13
Čt
8 - 13
Pá
8 - 12
Po, St, Čt 7,30 - 8,15 odběry biolog. mat.
Návštěvy po tel. domluvě
Odpolední ordinace - přednostně obj. pacienti
ZUBNÍ LÉKAŘ

13 - 15
13 - 16,30
13 - 15
13 - 15
13 - 14,30

· MUDr. Havrlant Pavel

tel. 381 523 103
Po
7 - 11,30
Út
7 - 11,30
St operační den
Čt
7 - 11,30
Pá
7 - 13

· MUDr. Bejblík Václav

tel. 381 521 418

Po
Út
St, Čt
Pá

LÉKAŘŮ

7 - 12
7 - 13
7 - 12
7 - 12

13 - 16
13 - 14,30
13 - 14,30

12,30 - 17

V

SOBĚSLAVI

Pá

7 - 8 odběry
8 - 9 nem.
9 - 11 kontroly
+ 15 - 18 sněžení bradavic
(zdravotní sestra Hánová)

12,30 - 15

ODBORNÍ LÉKAŘI
Poliklinika Soběslav

Dentální hygiena
· Radka Hronová, DiS.

tel. 724 313 018
Po
7 - 12
Út
7 - 13
St, Čt
7 - 12
Pá
7 - 12
Nebo po tel. domluvě

12,30 - 17
12,30 - 15

· MUDr. Vodička Jan

Jirsíkova 36/I
tel. 381 524 654
Po
7,15 - 11,30
Út
7,15 - 11,30
St, Pá
7,15 - 13,00
Čt
7,15 - 11,30

13 - 15,00
13 - 16,30
13 - 15,30

tel. 381 521 400
Lustigova 403/III
Po, Út
8 - 15
St
8 - 17
Čt
8 - 16
Pá
8 - 14
Polední přestávka 12 - 12,45

tel. 381 522 057
Po - St
6,30 - 14
Čt
7 - 13
Pá
8 - 13

14 - 15 admin.
13 - 14 admin.

· MUDr. Kuchař Ladislav

Út

tel. 381 210 664
8 - 12

· MUDr. Musil Petr

tel. 381 254 432
Út
14 - 17 SONO

· MUDr. Kočišková Blanka

tel. 381 210 664
Po
8 - 14
St
8 - 16
Čt
8 - 14

CHIRURGICKÁ AMBULANCE

· MUDr. Les Roman

tel. 739 577 573
Zátkova 535/II
Po, Út
7,30 - 12
St
7,30 - 12,30
Čt
7,30 - 12
Pá
7,30 - 10,30

DIABETOLOGIE
· ResTrial, s.r.o. - MUDr. Kališová Estera

INTERNA, ULTRAZVUK

· MUDr. Klimtová Radomila

· MUDr. Kolář Josef

13 - 15,30
13 - 13,30

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI
A DOROST
· MUDr. Zrůbková Jana

tel. 381 521 022, mobil 603 434 044
Mrázkova 489/III
Po
7 - 12 nem.
Út
7 - 9 nem.
9 - 10 očkov.
14 - 18 nem.
St
7 - 10 nem.
10 - 12 poradna
14 - 18 prevence 5 - 19 let
Čt
7 - 10 nem.
13 - 14 nem.
14 - 16 poradna kojenci
Pá
7 - 12 nem.
· MUDr. Fialová Yvetta

· MUDr. Štěpán Stanislav

tel. 381 524 186
Po
7,15 - 11,30
Út
7,15 - 11,30
St
7,15 - 11,30
Čt
7,15 - 11,30
Pá
7,15 - 11,30

HODINY
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tel. 381 521 237
Rašínova 152/II
Po
7 - 8 odběry
8 - 11 nem.
11 - 12 kontroly
13 - 15 prevence 15 - 16 nem.
Út
7 - 8 odběry 8 - 9 nem.
9 - 9,30 kontroly
9,30 - 12,30 návšť. 13 - 15,30 preven.
15,30 - 16 nem.
St
7 - 8 odběry 8 - 9 nem.
9 - 10,30 kontroly 10,30 - 12,30 návšť.
13 - 14 prevence
14 - 14,30 nem. 14,30 - 15 konzul.
Čt
7 - 8 odběry 8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly
10,30 - 14,30 návšť.
14,30 - 17 prev. 17 - 18 nem.

tel. 381 524 180
Po - St
7 - 13
Polední přestávka od 11,15

· MUDr. Horažďovský Pavel

tel. 381 524 180
Čt - Pá
7 - 13
Polední přestávka od 11,15

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
· Kolářová Jitka - tel. 603 334 372

Út

7 - 13

· RTG - Procházková Věra d.s.

tel. 381 210 221
Po, St, Pá 7 - 13
Út
7 - 14
Čt
7 - 15
Polední přestávka od 11,15
ORTOPEDIE

· MUDr. Šmrha Lubomír

tel. 381 521 894, mobil 604 861 564
Út
7,30 - 13
Čt
7,30 - 15
Pá
7,30 - 13
OČNÍ

· MUDr. Pavla Dohnalová

tel. 734 620 646
nám. Republiky 56/25
Po
7,30 - 13,30
Út
7,30 - 14,00 perimetrie
St
7,30 - 16,00
Čt
7,30 - 14,00
Pá
7,30 - 12,00 perimetrie
Ambulance optometrie
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ORDINAČNÍ

HODINY

UŠNÍ - NOSNÍ - KRČNÍ

· Optika D + P s.r.o.

tel. 381 523 160, 731 173 073
Komenského 25/I
Bc. Dana Pěčková DiS., Růžena Domová
Po - Pá
8 - 12
13 - 17
NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
· MUDr. Luňáčková Hana

tel. 722 639 367
Po a Čt 8 - 14
příprava ord. 7 - 8
administrativa 14 - 15
(po oba dny po předchozím objednání)
ŽENSKÉ ODDĚLENÍ
· MUDr. Kříž Lubomír, s.r.o.

tel. 381 523 115
Po
7 - 11
Út
7 - 12
St
—
Čt
7 - 12
Pá
7 - 12
Odběry krve 7 - 10

LÉKAŘŮ

13 - 17
13 - 17

· MUDr. Bronislav Hošek

tel. 381 521 393
Sídliště Svákov – naproti PENNYMarketu
Po
—
13 - 18
Út
7 - 14
St
—
13 - 16
Čt
7 - 12
13 - 18
Pá
7 - 13
So
8 - 12 vždy první sobota v měsíci

SOBĚSLAVI

· tel. 381 521 238

tel. 381 521 238
Po a St
7 - 13

tísňové volání 155

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
· d.s. Šimáková Jindra

tel. 381 521 414
Po - Čt
7 - 15
Pá
7 - 11,30

Po - Čt
Pá
So, Ne, svátky

18 - 22
15 - 22
8 - 22

LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
· Mgr. Štěpánová Helena

tel. 381 521 155

REHABILITACE
· MUDr. Tomášková Markéta

tel. 602 606 099
8 - 13 (po předchozím objednání)

KLINICKÁ LABORATOŘ TÁBOR
· Odběrní místo Soběslav

(BIOCHEMIE, HEMATOLOGIE)
tel. 381 521 896
odběrní doba Po - Pá 6,30 – 8.30
SOUKROMÁ ZUBNÍ LABORATOŘ
· vedoucí laborantka Bínová Milena

tel. 381 523 205
Po - Čt
7 - 11,30
Pá
7 - 12

V

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

· MUDr. Voštová Jarmila

Út

15

12 - 16

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Zajišťuje dispečink Nemocnice Tábor, a.s.
tel. 381 608 301

RC Sobík - program na únor 2016
PONDĚLÍ
(8.30 - 11.30 možnost HLÍDÁNÍ po dohodě)
17.00 - 18.00
TANEČKY 3-6let
ÚTERÝ
9.00 - 9.30
POHYBOVÉ HRÁTKY I.
rodiče a děti
9.45 - 11.30
VOLNÁ HERNA
ČTVRTEK
9.00 - 9.30
PÍSNIČKA, rodiče a děti
9.45 - 11.30
VOLNÁ HERNA
PÁTEK
9.00 - 9.30
ŠIKOVNÉ RUČIČKY I.
rodiče a děti
9.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA
Během jarních prázdnin od 15. 2. do 19. 2. 2016 bude
program RC Sobík omezen – otevírací dobu sledujte
v RC Sobík a na našich stránkách.

Akce RC Sobík ÚNOR 2016
· 5. 2. 15.00 - 23.00

ZÁJEZD NA MUZIKÁL „MÝDLOVÝ PRINC“
do Divadla Broadway (info v RC Sobík nebo na FB)
Z Vánoční herny RC Sobík
· 8.00 - 12.00
PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ (termín bude upřesněn, rezervace v RC)
· 28. 2. 15.00 - 18.00

KARNEVAL RC SOBÍK: „Velká šmoulí party“ v KD Soběslav – zábavný program a soutěže,
dětský koutek, Šmoulí stezka, Šmoulí fotoateliér, losování šťastné masky, vstupenky na místě
Spolek RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav, tel: 728 318 857, 777 933 219
FACEBOOK „Spolek Rodičovské centrum Sobík“, www.rc-sobik.webnode.cz

Po - Pá
So

7,30 - 17
7,30 - 11

LÉKÁRNA PETRA VOKA
· PHARMED CZ s.r.o.

tel. 381 523 440

Po - Pá
So

7,00 - 17,30
7,30 - 11,30

LÉKÁRNA SVÁKOV
· PHARMED CZ s.r.o.

tel. 381 521 389

Po, Út, Pá
St
Čt
So

8 - 16,30
8 - 15
8 - 18
8 - 11 vždy první sobota v měsíci

Změny ordinačních hodin v průběhu roku nejsou vyloučeny.
Neseďte sami doma, přijďte mezi nás!
Doba strávená péčí o malé dítě je nejkrásnější
období v životě ženy. Mnoho maminek to ale
někdy vnímá trochu jinak. Mají pocit izolace,
vyčlenění z kolektivu a jednotvárnost svého
poslání. Několik let strávených doma s malým dítětem ženy mnohdy izoluje od běžné
komunikace s dospělými lidmi a omezuje jejich sociální kontakty. Je dobře, že zde v tomto ohledu působí Rodičovské centrum Sobík.
Sobík je dnes oblíbeným a vyhledávaným
místem pro maminky a jejich děti především
v předškolkovém věku. Sobík je pro nás jedna
z možností setkávání a trávení volného času
aktivně, příjemně a tvůrčím způsobem.
Máme zde pocit, že aktivní a tvůrčí trávení
času s dětmi v kolektivu je lepší než sedět
doma. Pro děti je zde možnost setkat se se
svými vrstevníky a naučit se s nimi vycházet.
Díky bohatému programu a především velkorysým prostorám v herně se mohou děti a rodiče setkávat několikrát týdně. Díky
rozmanitým hrám a písničkám děti rozvíjí
svou slovní zásobu a trénují paměť. Hraním si
s rozličnými hračkami a jednoduchými hudebními nástroji získávají manuální zručnost
a vypilují jemnou motoriku. My maminky se
do programu aktivně zapojujeme a pomáháme dětem objevovat nové věci. Ve velice příjemné atmosféře se navozují i nová přátelství.
Proto přijďte mezi nás, těšíme se na vás.
Michaela Pimperová, Kateřina Kudláčková,
Alena Petrů, Lenka Mullender, Anna Mettanelli, Jitka Klimentová, Martina Filipová
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MICHAL BYSTROV v Rolničce
Na únorový koncert v Rolničce přijede básník, novinář, muzikant, skladatel
a překladatel Michal Bystrov.
Hraje na kytaru a foukací harmoniku. O jeho básničkách jde pomluva, že by
potřebovaly zhudebnit, a o písničkách, že by se lépe četly jako básně.
Michal Bystrov studoval (marně, zato dvakrát!) bohemistiku na FF UK. Pod vedením učitele
a muzikanta Jiřího Šlupky Svěráka absolvoval VOŠ při Konzervatoři Jaroslava Ježka (hudebně
dramatický obor).
Elévoval v Českém rozhlase, kde také později
nakrátko zakotvil. V devatenácti začal psát o
hudbě do Lidových novin – spolupráce, která
přes různé výkyvy trvala až do roku 2014. Zároveň spisoval básně, skládal písně a překládal. Už
od puberty Michal Bystrov muzicíruje, sám i
s bandou jemu podobných. Jeho písničky kolují
z ručky do ručky a jsou dostupné na serverech
Soundcloud a Bandzone.
Před lety stál s kamarádem Janem Řepkou
u vzniku akce Karlínský Open Mic (později Vinohradský Open Mic, nyní Open Mic Potrvá).
Od roku 2010 pravidelně koncertuje se sdružením Osamělých písničkářů. Kromě vlastní
tvorby a zhudebňování českých básníků píše i texty pro jiné interprety.
Z druhé strany, tedy z pozice hudebního publicisty, se muzikou zaobíral jak v řadě českých periodik (LN, HN, Deník, Respekt, Reflex), tak jako průvodce rozhlasovými pořady a poslechovými
večery.
Přijďte si tohoto písničkáře poslechnout v pátek 26. února od 19.30 hodin do čajovny
Rolnička. Více na www.michalbystrov.cz
Martina Plátová

Bezplatná služba
pro rodiny
Začal nový rok – opět nová předsevzetí, přání, obavy i naděje. Jaký ten rok 2016 bude?
Všichni si moc přejeme hlavně zdraví… ano, je
to to nejdůležitější, co v životě potřebujeme.
Buďme ale i k sobě milejší, tolerantnější – mějme se rádi. Budeme tak šťastnější a pak i každou
překážku snadněji překonáme.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
za přízeň a podporu, kterou jste nám v roce 2015
projevili, a popřát vše nejlepší a hodně zdraví do
nového roku 2016.
V únoru a v březnu 2016 bychom chtěli
všechny pozvat do městské knihovny na výstavu fotografií a výrobků pod názvem „Jak se žije
v Senior–domě“, která bude zahájena vernisáží ,
v úterý 9. 2. 2016 od 15.00 hodin.
Výrobky vyrábějí naši klienti v dílně v rámci
ergoterapie. Pracují s látkami, vlnou, rounem.
Chceme požádat, pokud máte doma nějaký takovýto nepotřebný „materiál“, v Senior-domě ho
rádi přijmeme a budeme za něj velice vděčni. My
s našimi výrobky uděláme naproti tomu radost
Chlapec má vývojovou vadu a nemluví. Poradky- dětem, které nás navštěvují a připravují program
ně z I MY hledá spolu s rodiči cesty k rozvoji mo- pro zpestření našeho života v Senior-domě. Routoriky a komunikace
no může být i z nepotřebných dek - předem děkuTrápíte se, nevíte si rady?
jeme.
Nám Nový rok začal Tříkrálovým koncerPopovídání si s psycholožkou Vám může dát
nový pohled, umožní najít řešení, získat odstup tem, který pro nás připravil sbor Anonym voice.
Bylo to jako vždy krásné přivítání nového roku,
od problému. PhDr. Jitka Balcarová pomáhá řeale zároveň jsme ukončili rok 2015 koledami,
šit problémy ve vztazích, školní, výchovné i které jsme si společně zazpívali. Hned 6. ledna
osobnostní. Dlouhodobě spolupracuje s naší or- za námi přijela zvířátka ze ZOO Dvorec u Boroganizací a provází rodiny v náročných chvílích. van. Přivezli nám ukázat dvě zvířátka – surikatu
Každé první úterý (nejbl. 2. února) nabízí v So- a seriemu rudozubou. Nejen, že jsme obě zvířátka obdivovali z blízkosti, seriema dokonce
běslavi konzultace i široké veřejnosti. Schůzku
chodila mezi námi a dozvěděli jsme se o nich i
(v budově České pošty v Soběslavi, v 1. patře si mnoho zajímavého.
domluvte na imy@imy-sdruzeni.cz nebo tel.
Za Senior-dům v Soběslavi
Ing. Zina Petrásková, Mgr. Lada Haplová
775 727 382.
Klára Csirková
„Máte obavy o své dítě? Nejste si jisti jeho vývojem? Máte
pocit, že je něco “jinak”? Jsme tu pro Vás a Vaše
děťátko. Proto, abychom probrali, co Vás tíží,
abychom Vás podpořili a při opožděném vývoji
dítěte doporučili osvědčené odborníky, hračky,
pomůcky, terapie a techniky.
Můžete zavolat, napsat a nezávazně sdílet své
pochybnosti. Telefon: 775 104 920, e-mail:
rana.pece@imy-sdruzeni.cz, www.imy-sdruzeni.cz
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Diakonie Rolnička děkuje
sponzorům a dárcům
Upřímně děkujeme všem dárcům a
sponzorům, kteří v roce 2015 finančně i věcně podpořili činnost našeho
střediska. Projevené důvěry si velice
vážíme a je pro nás závazkem k poskytování služeb dětem i dospělým klientům
s mentálním postižením na co nejlepší úrovni.
AGENTURA CYKLISTIKA s.r.o.
ALFAHAUS s.r.o.
Atelier 24 spol. s r.o.
ARMED STORE s.r.o.
Aslan CZ s. r. o
Autoškola - Motoškola Petr Sluka
Barekol Čejkov s.r.o.
Briklis spol. s.r.o
COMETT PLUS spol. s.r.o.
Delikomat, s.r.o.
E. ON Česká republika a.s.
ELKOM Zdeněk Vedral
FONTEA a.s.
Fair Credit International, SE
GK Dvořáček geodetická kancelář
HOCHTIEF CZ a.s.
Isolit - Bravo, spol. s r.o.
Ivet.cz s.r.o.
JARUŠEK, STRAKOVÁ and PARTNERS
K.O.K. spol s r.o.
Kafe Bar Havana
KALAS SPORTSWEAR s.r.o.
Kostnický dům s.r.o.
KOVOSVIT MAS a.s.
Medicco s.r.o.
Mirage Distribution s.r.o.
ORION knihy - hudba s.r.o.
PK Servis technické součásti s.r.o.
PRO-METAL s.r.o
Party Rental
Pekařství Cais s.r.o.
Rašelina a.s.
Röchling Engineering Plastics, s.r.o.
RUDI a.s.
Společnost přátel hasičů Tábora a Kostnice
Snášel Petr Silniční nákladní doprava
Stáj na Dobré Vodě o.s.
ŠVARC - Prodej nábytku
Švehla Ladislav- INSTALACE SERVIS
Tarotex s.r.o.
TEPO-LD s.r.o.
Vialit Soběslav s.r.o.
VSP DATA a.s.
ZO ČZS Budislav
Děkujeme za podporu také všem individuálním dárcům a členům Kruhu přátel Rolničky.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali pracovníkům
Senior-domu v Soběslavi, a to zejména paní
ředitelce a celému vedení, zdravotnickému
personálu, sociálním pracovnicím, a v neposlední řadě také zaměstnancům kuchyně pod
vedením paní vedoucí a všem ostatním za jejich celoroční obětavou práci a vytvoření
překrásné vánoční atmosféry. Přejeme všem
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
v novém roce.
Obyvatelé Senior-domu Soběslav
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ANONYM VOICE a jeho
ohlédnutí se za rokem 2015
Jaký vlastně byl? Náročný, krásný, možná
výjimečný. Celkem 21 různých koncertů a vystoupení.
Nejemotivnější? „Zmizelí sousedé“ – odhalování pamětní desky obětem holocaustu na
místě, kde dříve stávala židovská synagoga.
Nejpůsobivější? To musí posoudit naši posluchači!
Nejoriginálnější? Vlastně všechny, protože
při každém koncertu spoluúčinkovali jiní muzikanti s jinými úpravami doprovodů!
Všechny koncerty však měly jedno společné: vždy přinést sobě i našim příznivcům dobrou náladu, radost, potřebu dělat něco pro druhé,
abychom se na sebe dívali šťastnýma očima.
Na závěr ohlédnutí patří poděkování; všem
členům sboru za píli a trpělivost při mnoha společných hodinách zkoušek, vedoucí sboru Ireně
Molíkové za výběr repertoáru a vytrvalost,
všem výborným muzikantům, kteří naše vystoupení doprovázeli - Bohdana Fördösová, Míra
Hošman, a naposledy i flétnistkám ze soběslavské „zušky“ spolu s paní učitelkou Ivou Hovorkovou, které obohatily naše adventní a vánoční
koncerty. Skvělý výkon podal na koncertech
nový člen sboru, Vojta Ženíšek, který nás bravurně doprovázel na klavír.
Částkou 5 000 Kč z výtěžku koncertů se sbor
připojil k žákům a pedagogům ZUŠ a tuto hotovost věnoval dětské onkologii v Českých Budějovicích.
Budeme rádi, pokud nám, milí posluchači,
zachováte věrnost a přejeme Vám do nového
roku hodně štěstí, zdraví a vzájemné úcty!
Pro zájemce o novinky - máme nové webové
stránky: http://www.anonymvoice.wz.cz
Za Anonym Voice tiskový mluvčí Mirek Čížek

Folklórní soubor Soběslavská chasa
mladá si Vás dovoluje pozvat na

STAROČESKÝ BÁL
pátek 26. 2. 2016 od 19 h
Kulturní dům
města Soběslavi
K poslechu a tanci hraje
kapela Božejáci, vstupné 120 Kč

Vlastenecko-dobročinná
sdružená obec baráčníků
Soběslav

nové webové stránky:
www.baracnicisobeslav.cz
historie, aktuality, fotogalerie

Silvestrovský pochod soběslavských sokolek
Již popáté, tedy téměř „jubilejně“, jsme se
vydaly, my, členky Sokola, na silvestrovský pochod zimní krajinou.
Splnily jsme si tak svůj loňský slib, že tradiční okruh kolem Nového rybníka absolvujeme
znovu.
Vítala nás sváteční silvestrovská nálada,
jako by i sama příroda chtěla slavit s námi. Zimní krajina, jindy bíle zasněžená, se tento den ani
trochu nepodobala obvyklým obrazům z přírody. Slunce posílalo vesele své paprsky na
všechny, kteří se rozhodli tento čas strávit jinak
než u plného stolu či u televize.
Malá skupinka osmi sokolek se tradičně sešla u pavilonku a pokračovala po hrázi rybníka,
u jejíhož konce zapózovala k vyhotovení společné fotografie, a vydala se proti proudu Černovického potoka směrem k Vápence. Počasí
nám přálo a navzdory studenému větru jsme se
těšily krásnými průhledy na rybník i na potok.
Na konci rybníka u břízek se letos neproháněli

O živém betlému v Soběslavi
Každoročně si všichni, co Živý betlém chystáme, večer před vystoupením telefonujeme a
tak trochu propadáme beznaději, kolik úkolů je
před námi a jak to vlastně celé dopadne. Zda
představení klapne, zda všichni uslyší a uvidí a
zda nebude lidem vadit, že není průvod nebo
velbloud. Někdy si dokonce pomyslíme, jestli
by nebylo jednodušší být doma s rodinou a
chystat Vánoce pro sebe a pro své blízké. Prací
na přípravách je opravdu hodně, a lidí, potažmo
dobrovolníků, kteří betlém chystají je mnoho.
Když jsem spočítala, kolik nás celkem hraje,
zpívá, prodává, zvučí, nosí, chystá a organizuje,
vyšlo mi číslo 50. Jakmile ale letošní příběh tehdejších „uprchlíků“ Marie a Josefa začal a nastoupili římští vojáci, únava a nejistota zmizela.
A nyní už se těšíme, co přinese náš soběslavský
Živý betlém v r. 2016.
Děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli na
Živém betlému 2015. Děkuji, že myslíte na ostatní a přišli jste nám pomoct. Je to jistě jedna z
cest k tomu, aby nám v Soběslavi bylo hezky.
Závěrem děkuji všem návštěvníkům, kteří si
s námi přišli připomenout starý vánoční příběh.
Kdyby se mezi vámi našel kdokoliv, kdo by
chtěl pomoct v r. 2016, neváhejte a ozvěte se mi.
Děkuji. Renata Gargulová, tel. 777 327 382.

lyžaři, jen suchá tráva žalovala na podivnou
zimu bez sněhu.
Cesta nás dále vedla blátivou pěšinou podél
potoka až k lesíku Libouš. Tam se naše kroky
stočily na kopec k tradiční zastávce a posezení u
Mochomůrky. Ta byla k našemu úžasu slavnostně vyzdobena papírovými barevnými řetězy. I ona jako by se chtěla zapojit do
neopakovatelné atmosféry dnešního dne. Na
chvíli jsme se zde zastavily, abychom si oddechly. Pro umocnění slavnostní silvestrovské
nálady nám sestra Marie Kinkorová přednesla
báseň Hany Veselé Rodné město.
Ještě naposled jsme se potěšily pohledem na
zimní panorama Soběslavi s Novým rybníkem,
popřály si do nového roku hodně zdraví a rozběhly se k domovu na teplý čaj.
Akce se nám líbila a příští rok se poslední
den sejdeme, jak doufám, ve větším počtu opět.
„Ať žije tradiční sokolský silvestrovský pochod 2016!“
Věra Čapková, jednatelka T. J. Sokol Soběslav

Informace z DDM
· V sobotu 13. 2. 2016

pořádáme od 9.00 do 11.00
Tvořivou dílnu, tentokrát
zaměřenou na ubrouskovou techniku.
Zájemci si mohou vyrobit pomocí dřevěných
špachtlí a ubrousků obrázek na zeď nebo rozvrh do školy. Přihlášky předem (nejpozději
do 11. 2.) v DDM nebo na tel. 381 522 013.
Cena: (materiál) 50 Kč, členové zájmových
kroužků 40 Kč.

· Ve středu 17. 2. 2016 (jarní prázdniny) po-

řádáme exkurzi do Prahy, do sídla České
televize na Kavčích horách.
Bližší informace a přihlášky v DDM.
Cena: (doprava, vstupné) 350 Kč, členové
zájmových kroužků DDM 300 Kč.

POZOR!
Dětem od třetí třídy ZŠ nabízíme nový zájmový kroužek Netradiční sporty, zaměřený na
základy frisbee ultimate, diskgolf, ringo, korfbal a pohyb v přírodě (turistika a orientační
běh).
Zájemci se mohou hlásit v DDM, předpokládaný den schůzek ve středu od 15.00 do 17.00
hodin. Zahájení (informační schůzka) ve středu
24. února. Zápisné do zájmového kroužku je
stanoveno na 300 Kč do konce školního roku.
Jaroslava Kohoutová
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Městská poprava
(fejeton)
Všichni ji známe. Ať už jezdíme po Praze električkou nebo v Brně šalinó, v Budějovicích trolejbusem a v Táboře „normobusem“. Odehrávají se
v ní příběhy našich všedních životů, setkání radostná i ta méně radostná – například s revizorem
v tu nejmíň vhodnou chvíli. Městská doprava je
velmi rozšířenou formou přepravy z bodu A třeba
až do Z a odtud znovu do A. To ale neznamená, že
je formou oblíbenou. Aspoň u mě tomu tak není.
Své prvotní zkušenosti s ní bych datovala skoro až na počátek mého života. „Emhádéčkem“
projíždím všechny etapy svého bytí a ještě nějakou
dobu tomu tak bude. Znám všechny revizory a dokážu je rozpoznat na sto honů. Občas se ale naskytnou chvíle, kdy mi městská doprava připomíná
spíše popravu. Popravu mého soukromí a osobního prostoru. Stává se tak v okamžicích, kdy je bus
naplněn k prasknutí. Maminky s kočárky – věčné
téma autobusových rozepří, dorostenci s hlasitou
hudbou a nechutí pouštět staré lidi si sednout, staří lidé s hlasitým klábosením a oblibou v pomlouvání dorostenců. Když člověk nastoupí do
takového panoptika, má chuť z něho okamžitě zmizet. Pozdě. Dveře se zavírají a nezbývá nic jiného,
než se modlit, že za volantem sedí osoba, jejíž předešlé zaměstnání spočívalo v kamionové přepravě
čínského porcelánu a opatrnost na silnici z těchto
dob u ní přetrvala. Škoda jen, že bůh městské dopravy je už asi starý muž, a tak by potřeboval silnější naslouchátko, aby mé modlitby vyslyšel.
Těchto katastrofických příběhů s hromadnou
dopravou mám na celý román. Výsledek je ale
vždy stejný. Znechuceně vystoupím v cíli své cesty,
překontroluji, zda vlastním svou svatou trojici –
mobil, peněženku a klíče - a zapřísáhnu se, že už
nikdy nic podobného nehodlám absolvovat. Pak si
ale uvědomím, že na přepravu soukromým tryskovým letadlem mi chybí už „jen“ to tryskové letadlo
a pilot, a proto musím svou přísahu změnit. Nehodlám nic podobného absolvovat – alespoň do
příštího dne…
Kateřina Horehleďová
Gymnázium Soběslav 6. B

Sbor dobrovolných hasičů Vesce
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES,
který se bude konat 5. 2. 2016 od 20 h
v kulturním domě ve Vescích.

Program KD Veselí nad Lužnicí
· Úterý 2. února

KONCERT DUO JAMAHA
Velký sál KD od 19 hodin, vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč.
· Pátek 5. února
FARNÍ PLES
Velký sál KD od 20 hodin, vstupné 220 Kč.
· Neděle 7. února
MAŠKARNÍ PLES
Pro děvčata a chlapce do 10 let.
Shromáždění masek od 14:30 hodin. Začátek
programu v 15 hodin.
Velký sál KD, vstupné 40 Kč.
· Středa 24. února
PARTIČKA
Improvizační show s neotřelým humorem,
kterou dobře znáte z televizní obrazovky.
O tom Vás přesvědčí Richard Genzer, Ondra
Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela, Marián Čurko a Dano Dangl a nebo také nějaký
speciální host…

·

·

·
·
·

Velký sál KD od 17:30 a od 20 hodin,
vstupné 430 Kč.
Sobota 27. února
SPORTOVNÍ PLES
Hraje skupina Las Vegas, bohatá tombola,
občerstvení. Velký sál od 20 hodin. Vstupné
250 Kč. Vstupenky možno zakoupit v KD.
Sobota 5. března
ATMO MUSIC + SEBASTIAN
Liberecký hudební projekt ATMO music a
popový zpěvák, kytarista a textař Sebastian
Navrátil.
Velký sál KD od 20 hodin. Uspořádání sálu
k stání. Vstupné v předprodeji 200 Kč, na
místě 230 Kč.
Pátek 18.3. – SPOLEKTIV
Pátek 15.4. – PARKÁN
Úterý 26.4.
MARCEL ZMOŽEK + MZ Band
KD Veselí nad Lužnicí

PŘEDPLATNÉ JARO 2016 – KULTURNÍ DŮM VESELÍ N. LUŽNICÍ
· Středa 16. března

Slawomir Mrožek - SMLOUVA
Divadlo v Rytířské Praha
Hrají: Miroslav Etzler a Karel Zima.
· Duben – termín bude upřesněn
E. Boček - POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Hrají: Anna Polívková, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Libor Hruška, Denisa Pfauserová, Kristýna Hrušínská, Martin Sitta, Jitka
Sedláčková, Petr Pelzer, Michal Kern.
· Čtvrtek 19. května
Ray Cooney/John Chapman - DO LOŽNICE
VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
Hrají: Mahulena Bočanová/Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas/Martin
Zounar, Monika Absolonová/Adéla Gondíková/Kateřina Lojdová, Jana Birgusová/San-

dra Černodrinská, Filip Tomska, Zbyšek
Pantůček/Martin Sobotka, Ivana Andrlová/Olga Želenská, Jana Zenáhlíková/Vlasta
Žehrová.
Začátky představení vždy v 19:30 hodin, změna
programu vyhrazena.
Cena předplatného 880 Kč.
Prosíme držitele předplatenek PODZIM 2016,
aby si svá místa rezervovali do 12. února, po
tomto datu budou uvolněna pro ostatní zájemce.
Prodej jednotlivých představení bude zahájen 1.
března, rezervace předplatného i jednotlivých
představení jsou možné již nyní.
Tel. 381 581 155,
e-mail: dramaturgie@kd-veseli.cz,
bližší informace na www.kd-veseli.cz.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR – ÚNOR 2016
·

·

K poslechu a tanci hraje
skupina MIX Františka Vaňka.
Připravena je bohatá tombola.
·

Podobizna, předsíň duše
Rozsáhlá kolekce portrétního umění, jež
zakotvila v Obrazárně Špejchar Želeč, je příležitostí seznámit se s vývojem tohoto žánru
u nás v období 19. a 20. století. Mistrovsky
pojednaná díla v klasickém stylu potěší návštěvníky stejně jako některé práce v duchu
expresivní či fauvistické malby. Výstava
bude instalována v Želči celý rok, ale pouze
v jedné třetině celého prostoru. Na březen je
už plánována vernisáž díla Václava Mezery
z Týna nad Vltavou současně s dílem Jiřího
Ščerbakova, královéhradeckého malíře.
Otevřeno je denně mimo pondělí od 10.00 do
17.00 hod.
Petr Šmidrkal
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·

·

·

Úterý 2.
19.00 velký sál
SHIRLEY VALENTINE
Jedinečná one women show se S. Stašovou.
Středa 3.
17.30 res. kav.
Návraty a Nenávraty
U příležitosti Dne holocaustu. Literárně hudební vzpomínka na osvobození koncentračního tábora v Osvětimi je sestavena ze
studentských prací ze soutěže „Osvětim návraty“ vypsané Terezínskou iniciativou.
Středa 10.
19.00 malý sál
MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
Hrají: O. Brett, T. Vilišová, S. Krupanská, L.
Melnik, M. Haroková
Čtvrtek 11.
19.00 malý sál
342. Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na
konec světa
ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE
COMPOSTELA
Neděle 14.
19.00 velký sál
ZABIJÁK JOE
Hrají: T. Vilhelmová/ I. Jirešová, I. Chmela,
M. Taclík, I. Lupták, A. Fialová
Čtvrtek 18.
19.00 malý sál
Kruh přátel hudby
XIII. KONCERT MLADÝCH
PĚVECKÝCH TALENTŮ
Lucie Vagenknechtová – soprán, Kateřina
Hloušková – mezzosoprán, Peter Paleček – bas

·

Pátek 19.
19.00 malý sál
MALINA BROTHERS/ koncert

·

Neděle 21.
19.00 malý sál
KRÁLOVNY
Hrají: V. Hartlová, I. Plíhalová, V. Fialová

·

Pondělí 22.
19.00 malý sál
VRAŽEDNÝ PÁTEK
Ve vlastní režii hraje Jakub Zindulka se svým
otcem Stanislavem Zindulkou.

·

Úterý 23.
19.00 velký sál
SEŽEŇTE MOZARTA!
Hrají: J. Jiráň, J. Korn, J. Synková, R. Janál,
O. Navrátil, R. Rychlá, K. Kikinčuková, P.
Nová, M. Kořínek a další.

·

Středa 24.
18.00!!! malý sál
KAFE A CIGÁRKO/ Marie Doležalová

·

Pátek 26.
19.00 velký sál
VESELKA Ladislava Kubeše

·

Neděle 28.
14.30 velký sál
Přijďte s dětmi do divadla
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

·

Pondělí 29.
19.00 velký sál
LHÁŘI - hrají: V. Kopta, R. Štabrňák/ V. Záveský, J. Šulcová, M. Vašinka/ Č. Gebouský,
V. Křížová/ S. Vrbická, D. Bambas/ R. Klučko, A. Kulovaná/ D. Choděrová, R. Víznerová
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MLADÝ TALENT BMX
Na hřišti (skate-parku) cestou ke hřbitovu, je
často živo. Když je počasí jen trochu příznivé,
scházejí se tu děti i dospívající a namísto vysedávání u počítačů nebo bezcílného poflakování,
sportují. Společně trénují na koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích a BMX-kolech.
To jsou ta divná kola, která mají nepochopitelně
nízko sedačku. A když na nich chlapci jezdí, zdá
se, že jsou jim nějak malá.
Šestnáctiletý Tomáš Havlík tráví většinu
svého volného času právě na skate-parku.
Trénuje Free Style BMX, tedy skákání na
umělých překážkách s malým kolem. O jeho
koníčku jsme si povídali na přelomu roku.
JAKÉ BYLY TVOJE ZAČÁTKY SKÁKÁNÍ
NA BMX-KOLE?
Jezdit na BMX jsem začal před třemi lety, ve
svých 13. S kamarády jsme se začínali učit triky
(skoky) na rampách (překážkách) na skate-parku u hřbitova. Scházelo se nás tam hodně domácích i přespolních kluků od 8 do 20 let. Aby naše
tréninky byly účinnější a bezpečnější, bylo potřeba původní park upravit. Proto jsme společně,
s pomocí rodičů, o jeho modernizaci požádali na
MÚ Soběslav. Díky vstřícnosti města a spolupráci pana místostarosty byly zakoupeny a in-
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stalovány dvě nové rampy. Od té doby se park
začal využívat ještě více.
JAK SES TRIKY UČIL?
Pozoroval jsem starší kluky a zkoušel je napodobovat. Hledal jsem videa o BMX kolech na
internetu a podle nich trénoval nové triky. Ty
jsem opakoval stále dokola a snažil se je zdokonalovat. Velkou zkušeností pro mě byly prázdninové BMX kempy ve Stráži pod Ralskem.
Měl jsem možnost trénovat na mnoha různých
překážkách s měkkým doskokem, a to pod vedením profesionálních instruktorů. Týdenní pobyty byly zakončeny závody účastníků.
Díky těmto zkušenostem, radám profesionálních jezdců a podpoře rodičů jsem si začal věřit
a v roce 2014 se přihlásil do svého prvního
opravdového závodu s mezinárodní účastí Bike
Hall Contest v Trutnově.

Tomáš Havlík (vlevo)- vícemistr v kategorii amatérů na Mistrovství ČR v hliněných skocích 2015
jsem poprvé startoval jako profesionál. Dostal
jsem se do finále a obsadil 10. místo.

JAKÝ BYL TVŮJ PRVNÍ ÚSPĚCH?

CO PRO TEBE ZNAMENÁ BMX?

Velmi důležitá pro mě byla loňská soutěž Benjamin v Pardubicích, kde se hledají mladé talenty.
Zajezdil jsem si na nejlepším parku v republice a
v kategorii do 16i let jsem obsadil 4. místo.

Překonávání sám sebe, občasné pády a spoustu
potu, zkušenosti, ale hlavně zábavu a volnost,
poznávání nových míst a přátel. Zkrátka životní
styl. BMX věnuji každou volnou chvíli. Pořád
trénuji doma v Soběslavi, ale když to jde, jezdíme s kamarády na parky do Prahy a Jindřichova
Hradce. Na uzavřeném prostoru pod dohledem
městské policie je tam lepší zázemí a také více
překážek. Teď v zimě jezdím do krytých hal
v Pardubicích, rakouském Linci a slovenských
Šuranech.

JAK TAKOVÝ ZÁVOD BMX PROBÍHÁ?
Každý závod je rozdělen na kategorii profesionální a amatérskou. Amatéři jsou jezdci různého věku. Profesionální kategorii jezdí spíše
starší kluci, často i skoro třicetiletí členové nějakého týmu, podporovaní sponzory. Každý
jezdec má na předvedení své jízdy časový limit, většinou 1 minutu. Několikačlenná porota
bodově hodnotí náročnost i provedení triků a
celkový dojem z jízdy.
CO POVAŽUJEŠ ZA SVŮJ NEJVĚTŠÍ
ÚSPĚCH?
Určitě 2. místo v kategorii amatérů na Mistrovství ČR v hliněných skocích 2015 a současné
získání zvláštní ceny za nejlepší trik. Na podzim
jsem se zúčastnil mezinárodního závodu Junkride Indoor JAM v Šuranech na Slovensku, kde

A TVOJE PLÁNY?
Chci se dál zlepšovat, závodit a podpořit iniciativu jihočeských jezdců o vybudování krytého
parku v našem kraji. Chci ukázat mladším, že
soběslavský skate-park je tu pro všechny, kdo
chtějí tento báječný sport vyzkoušet. V nejbližší době bych se chtěl zúčastnit nějakého dalšího
mezinárodního závodu, například v Polsku. Nic
z toho by však nešlo bez velké podpory mé rodiny i kamarádů.
Markéta Lotterová
členka redakční rady Hlásky

Silvestrovský běh 2015 – generálka na jubilejní 30. ročník
Letošní, tedy loňský „Silvestrovský běh
ulicemi města Soběslavi“ se utíkal po devětadvacáté. Měl všechny přednosti předcházejících ročníků a k tomu další přidanou
hodnotu. Organizátoři jej pojali jako generálku na příští 30. ročník.
Sv. Petr ukončil v hodině téměř dvanácté velikonoční Vánoce a připravil silvestrovskou atmosféru včetně mrazivého počasí. Silnice
zůstaly suché, ale vlhký noční vzduch nepříjemně zalézal pod termotrička i běžecké kalhoty.
Náhlá změna neodradila 62 aktivních účastníků
běhu a několik desítek diváků. Ti při rozdělování startovních čísel na náměstí u sochy M. J.
Husa ocenili nejen nový chodník, ale i osvětlený
pořadatelský stan a přehledněji upravený
prostor cíle.
Borci šesti výkonnostních kategorií se vydali na 2015 metrů krátkou trať přesně o půlnoci
30. prosince 2015 a nejrychlejší z nich protrhl
cílovou pásku v 00:07:02 hod. posledního dne
roku. Byl jím soběslavský Dominik Doležal

z kategorie M1, kterého na stupně vítězů doprovodili rovněž soběslavští Jakub Skála (7:09
min.) a David Dvořák (7:13). Starší kategorii
M2 letos vévodil tradiční sběratel cenných kovů
Jan Habara z Veselí nad Lužnicí (7:11) před Jiřím Divišem z Č. Budějovic (7:29) a Lubošem
Polišenským ze Soběslavi (7:36). A medailisty
nejstarší kategorie M3 byli Jaroslav Novák,
Soběslav (7:57), Jan Pán, Nová Ves (8:11) a
František Pavlíček, Soběslav (9:02).
Nejkrásnější stupně vítězů letos vytvořily
Anna Koubová ze Zvěrotic (8:12), Kristýna Kožíšková z Českých Budějovic (8:51) a Pavlína
Zemanová z Chýnova (8:52). Nejlepšími atlety
dětské kategorie pak byli Radim Semerád z Prahy (8:01), Zdeněk Masář ze Soběslavi (8:02) a
Karel Jandejsek z Prahy (8:07). Závěrečnou pózu
pro fotografy zaujala na pódiu pod mistrem Janem družstva Batolat (13:24) a Turistek (17:50).
Běžecký závod zařazený tradičně do oficiální
termínové listiny běhů ČR se uskutečnil především díky téměř dvěma desítkám dobrovolných

pořadatelů. Za medaile originální výroby, diplomy a věcné ceny v celkové hodnotě cca 10.000
Kč patří dík sponzorům, kterými byli:
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.
Město Soběslav
Intersport Tábor
Komerční banka České Budějovice
Quo Tábor
Prodejna Pepino Soběslav
Mary Kay, Barbara Dobiášová
Oříšek, zdravá výživa Tábor
Autoškola Petr Sluka
Automotoklub Soběslav
Fitness OC Slunce Tábor
Kouzelné weby
Dort pro vítěze upekla opět paní Dvořáková
ze Soběslavi.
Za poskytnuté zázemí pro organizátory a
běžce děkujeme tradičně hospůdce „V Růžku“.
Díky všem za rostoucí přízeň našemu běhu a
těšíme se s vámi za rok u 30. ročníku.
Za partu pořadatelů Petr Čáp
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Florbalová 1. liga žen - Jižanky na severu
O víkendu 9. a 10. ledna se ženská čast
florbalového oddílu Banes Florbal Soběslav
vydala směrem na sever republiky, aby zde
odehrála první letošní zápasy. V sobotu Soběslav prohrála v Jaroměři 5:2, ale v neděli
to již naše ženy napravily a v těžkém utkání
zvítězily nad Dobruškou 7:6.
· TJ Sokol Jaroměř - Banes Florbal Soběslav
5:2
Zápas s TJ Sokol Jaroměř se zpočátku vyvíjel
zcela normálně. Oba dva týmy hrály na balonku
vcelku vyrovnaně, ale domácím se hned od samého začátku utkání dařilo více v koncovce.
Zato soběslavským hráčkám se zakončit nedařilo
vůbec. První třetina tedy skončila jednoznačným
vítězstvím Jaroměře 4:0. Druhá část hry již byla
vyrovnaná jak herně, tak i počtem vstřelených
branek - 1:1. V poslední třetině se soběslavským
ještě podařilo skóre poupravit jednou brankou.
Soběslav tedy na svého prvního soupeře ze severu nestačila a prohrála 2:5.
Zajímavostí, a dalo by se říci i kuriozitou, tohoto zápasu byl počet vyloučení. Celkem se vylučovalo hned dvanáctkrát! Hráčkám oběma
týmů rozdali rozhodčí dohromady 28 trestných
minut! K vidění byla i červená karta za nesportovní chování, kterou obdržela jaroměřská Marie Kajmarová. Jak je zřejmé z množství
udělených trestů, dvojice sudích Martin Volf a
Lenka Jansová byla velmi choulostivá a rozhodovala přísně, přesto právě těmto dvěma rozhodčím unikl faul vysokou holí, kdy byla
zasažena soběslavská hráčka Táňa Bínová do
obličeje tak, že došlo ke krvavému zranění.
Branky družstva Banes Florbal Soběslav:
23:09 Markéta Kabešová (Monika Matoušková), 58:02 Markéta Kabešová (Táňa Bínová)

· FBC Dobruška - Banes Florbal Soběslav
6:7
Utkání s Dobruškou připomínalo spíše přetahovanou, protože skóre bylo po celou dobu
utkání velmi těsné. Držet balon a kombinovat se
ale přece jen dařilo více ženám ze Soběslavi.
Družstvo Dobrušky zvolilo taktiku nahazování
na bránu a čekání na příležitost, Soběslav se
snažila naopak tvořit a hrát florbal. Jak je ale vidět, obě tyto taktiky měly ve finále téměř
totožný výsledek.
I v nedělním zápase bylo k vidění udělení červené karty za nesportovní chování. Tentokrát
červenou dostala hráčka z Dobrušky Nikola
Marková. Následovala tedy desetiminutová soběslavská přesilová hra pět na čtyři. Během této
dlouhé přesilovky se hráčkám ze Soběslavi podařilo skórovat pouze jedenkrát, a to ještě šlo o
náhodné odražení míčku od nohy protihráčky tedy vlastní gól soupeřek. To je skoro až trestuhodné... Každopádně štěstí stálo při Jihočeškách
a ty po nárčoném víkendu přivezly tři body za
jednu výhru. V tabulce 1. ligy žen se tak momentálně nacházejí na 10. místě z celkového počtu
sedmnácti družstev.
Branky družstva Banes Florbal Soběslav:
04:02 Klára Dudová (Tereza Nováková), 07:02
Markéta Kabešová, 18:51 Táňa Bínová (Tereza
Nováková), 31:51 Irena Řezníčková, 32:24
Táňa Bínová (Markéta Kabešová), 39:35 Monika Matoušková (Tereza Nováková), 49:02 Jitka
Růžičková (vlastní branka)
Více čtěte na:
https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/elitni/prv
ni-liga-zen , www.florbal-sobeslav.net
a také na facebookové stránce Florbal Soběslav.
Jana Pavlíková

Krasobruslařky fotomodelkami
Rádi bychom poděkovali všem našim členkám a členovi za skvělý
výkon na našem vánočním vystoupení, které se všem velmi podařilo.
Děti předvedly své volné i skupinové jízdy na známé vánoční písně či
koledy. Diváci na ledu shlédli andílky, bruslící vánoční stromeček či
naše malé ledové vločky. Všichni příznivci krasobruslení se už nyní mohou těšit na další vystoupení
našeho klubu, které se uskuteční v březnu, o přesném termínu vás budeme informovat v příštím čísle. Děti od klubu dostaly za svoji píli a snahu dáreček ve formě profesionálního focení od paní fotografky Veroniky Martinové. Děvčata si zkusila,
jaké je to stát se na chvíli
fotomodelkou. Překrásné
fotky budete moci co nejdříve shlédnout na našem
webu www.krasobruslenisobeslav.cz.
Další významnou akcí
v našem klubu jsou soběslavské závody, již třetí
ročník „Ledové růže aneb
o pohár starosty města
Soběslav“. Závody budou
probíhat po celou neděli
06.03.2016 a jste srdečně
zváni.
KK Soběslav
Z vánočního vystoupení - andílci

Kuželky
Devátý a desátý leden byl ve znamení Mistrovství okresu v kuželkách. Spartak Soběslav měl
i svá zastoupení v pěti kategoriích. Muži, ženy, seniorky a dorostenci hráli na kuželně v Táboře, senioři v Chýnově. Mile všechny překvapil nový
člen oddílu dorostenec TOMÁŠ KAZDA, který
na svém prvním velkém závodě získal bronzovou
medaili. Překvapením byl i postup na Mistrovství
Jihočeského kraje HANKY PROKEŠOVÉ, která
obsadila páté místo a bude Spartak reprezentovat
ve Slavonicích. Zlatou medaili získala v seniorkách ALENA DUDOVÁ, která svým výkonem
582 zastínila i muže. O postup na MČR pojede
bojovat na kuželnu do Českých Budějovic. Nezklamali ani muži-senioři. I když žádný nepostoupil, všichni čtyři skončili v první desítce.
Pavel Němec

Medailisté Tomáš Kazda a Alena Dudová

PARTA VOLEJBALISTŮ HLEDÁ
NOVÉ SPOLUHRÁČE.
Hrajeme každé pondělí od 20.00 h.
Tel. 728 891 500 večer.

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ
ÚNOR 2016
6. 2.

14.00 - 15.45

7. 2.

14.00 - 15.45

13. 2.

14.00 - 15.45

14. 2.

10.00 - 11.45

14.00 - 15.45

15. 2.

10.00 - 11.45

14.00 - 15.45

16. 2.

10.00 - 11.45

14.00 - 15.45

17. 2.

10.00 - 11.45

14.00 - 15.45

18. 2.

10.00 - 11.45

14.00 - 15.45

19. 2.

10.00 - 11.45

14.00 - 15.45

20. 2.

14.00 - 15.45

21. 2.

14.00 - 15.45

27. 2.

14.00 - 15.45

28. 2.

14.00 - 15.45
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HOKEJ V SOBĚSLAVI
Třetí třetina byla opět pohromou
· TJ Hluboká nad Vltavou Knights – OLH
Spartak Soběslav
6:1 (2:1, 0:0, 4:0)
Branky a asistence: 2. Černý (Masnička), 17.
Moudrý (Oulík, Žlůva), 42. Oulík (Masnička),
46. Masnička (Hejda), 48. Masnička (Dušek,
Hejda), 60. Maurenz (Troup) – 13. Schejbal (L.
Karpíšek, Máca)
Vyloučení: 9:8, navíc Moudrý (HLU) 5 minut +
do konce, využití: 2:0, v oslabení: 1:0
Sestava: Křiklán – Smíšek, Sládek, L. Karpíšek, M. Karpíšek, Rybák, Jansa – Hák, Žákovský, Smrž, Schejbal, Máca, Píha, Horáček,
Chalupský, Kučera
Komentář: Po prohrané první třetině si ve druhém dějství vynutil Spartak v podzámčí převahu, kterou však nedokázal gólově vyjádřit.
Vstup do závěrečné třetiny se nám vůbec nevyvedl, domácí přidali během 8 minut tři branky
do naší svatyně a utkání pak v poklidu dovedli
ke tříbodovému zisku.

Muži zaskočili Radomyšl,
od Otavy vezeme 3 body
· TJ Sokol Radomyšl – OLH Spartak Soběslav
2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky a asistence: 31. Koupal (Koutenský),
58. Stropnický (D. Mazanec, Jungbauer) – 12.
Smrž (Hák, Sládek), 26. Smrž (Hák, Duda), 44.
Schejbal (Sládek), 60. Schejbal (Vild)
Vyloučení: 6:8, navíc Gába (RAD) 5 minut +
do konce, využití: 1:3, v oslabení: 0:0
Sestava: Křiklán – Smíšek, Sládek, L. Karpíšek, Vild, Rybák, Jansa – Hák, Schejbal, Smrž,
Chalupský, Máca, Píha, Petržílka, Horáček, Kučera, Slavík
Komentář: Naši hokejisté splnili do puntíku
stanovenou taktiku a z horkého píseckého ledu
si vezou důležité 3 body po dvou trefách Miloše
Schejbala a Jirky Smrže, které je vracejí do hry
o účast v osmičce pro play off. Za velmi dobře
hrající obranou odvedl výborný výkon brankář
Martin Křiklán, který byl základním stavebním
kamenem dnešního bodového zisku.

Spartak přestřílel hosty ze Šumavy
· OLH Spartak Soběslav – HC Vimperk
8:4 (2:0, 4:3, 2:1)
Branky a asistence: 8. Vild (Kučera), 16. Kučera (Žákovský), 27. Smrž (Hák), 29. Schejbal
(Smrž), 32. Smrž (Žákovský), 33. Žákovský
(Vild), 57. Máca (Vild), 59. Jansa (Žákovský) –
21. Sitter, 26. Bojar (Krejsa), 38. Hail (Král,
Paule), 58. Lang

ROZPIS UTKÁNÍ ZS
6. 2. – 10:00 h
4. třídy - HC Tábor
· 13. 2. – 10:00 h
DOROST - HC Klatovy
· 20. 2. – 10:00 h
4. třídy - Black Wings Linz
· 21. 2. – 9:30 h
MŽ, SŽ - HC Klatovy
·

Momentka z utkání s Vimperkem na soběslavském ledu
Sestava: Křiklán – Vild, Smíšek, Rybák, Jansa,
L. Karpíšek, Slavík – Hák, Schejbal, Smrž, Morong, Máca, Píha, Kučera, Žákovský, Petržílka
Komentář: Divácky atraktivní utkání s mnoha
brankami bylo k vidění na ZS v Soběslavi. Domácí se snaží vrátit do hry o play off, proto nemohli brát jiný než tříbodový výsledek.
V úvodu utkání nás několikrát podržel Martin
Křiklán, ale poté jsme se dostali ke slovu my a
dvěma brankami stanovili skóre 1. třetiny na
2:0. V úvodu druhé třtiny hosté sice bleskově
snížili, ale nám se podařilo kontrovat další brankou v síti Vimperka. Spartak si svoje vedení hlídal a dovedl zápas bez velkých problémů ke
kýženému 3-bodovému zisku.

Spartak zlomil Jiskru v nájezdech
· OLH Spartak Soběslav – TJ Jiskra Humpolec
6:5 SN (2:2, 3:1, 0:2)
Branky a asistence: 8. Hák (Žákovský, Smrž),
19. Schejbal (Vild, Hák), 35. Hák (Smíšek, Žá-

kovský), 36. Žákovský (Vild, Smíšek), 40. Hák
(Žákovský, Vild), rozhodující nájezd Žákovský
– 1. M. Hynek (Hubata), 14. Brychta (D. Hřeben), 29. M. Jelínek, 49. T. Dvořák (D. Hřeben,
Brychta), 50. Komůrka (L. Kavka).
Vyloučení: 6:10, využití 4:1, v oslabení 0:1
Sestava: Křiklán – Smíšek, Vild, L. Karpíšek,
M. Karpíšek, Rybák, Jansa – Hák, Schejbal,
Smrž, Píha, Máca, Morong, Kučera, Žákovský,
Petržílka
Komentář: Domácí rychle prohrávali, ale z nepříznivého vývoje se oklepali a úvodní dějství
skončilo remízou. Druhou třetinu jsme vyhráli
celkem jasně 3:1 a vypadalo to na další tříbodový zápas. Bohužel jsme dovolili hostům ve třetí
třetině vyrovnat a o bodu navíc rozhodovala loterie samostatných nájezdů, kterou zvládl lépe
Spartak a připsal si další, tentokrát dvoubodový
zisk na své konto.
David Čížek

Zprávy FK Rašelina Soběslav
Přípravu mužů záhájilo 26 hráčů včetně hráčů "B" mužstva výběhem na letiště dne 9.1.2016. Do
přípravy se nezapojili zatím P. Janoušek, Novák, O. Hromada, kvůli zranění. Po zranění začal trénovat J. Polišenský, A. Maršík. Přípravu absolvují Madar Kardašova Řečice, Dvořák Kamenice nad
Lipou, Chotovinský Chýnov, o dalších posilách se jedná. Tréninky probíhají třikrát týdně, v pondělí
na ovále na hřišti, ve středu ve sportovní hale a v pátek v Relaxu a postupně přejdeme na odlehčovací
hřiště za řeku.Další zprávy a rozpisy utkání na www. fksobeslav.cz.
Přátelské zápasy a turnaj
Co

Den

Datum

Utkání

Začátek

Kde

PZ

So

30.1.

Soběslav

TJ Tatran Lomnice nad Luž.

09,00

St. Hlína

PZ

Ne

7.2.

Soběslav

TJ Lo. Veselí nad Luž.

11,00

St. Hlína

PZ

So .

PZ

Čt

13.2.

TJ Jisk. Třeboň

Soběslav

11,00

Třeboň

18.2.

Soběslav

TJ Slavoj Ledenice

16,00

Borovany

PZ

So

20.2.

Soběslav

FC Velešín

16,00

Hluboká

TU

So

27.2.

Soběslav

TJ Slov. Kamenice nad Lip.

12,00

Kamenice

PZ

So

5.3.

Soběslav

FK J.Hradec 1910

13,00

St. Hlína

PZ

Ne

13.3.

Soběslav

SK Dobra Voda

11,00

St. Hlína

Březen 2016 - mistrovské zápasy
Kolo

Den

Datum

Utkání

Začátek

Kdo

17.

So

19.3.

Soběslav

Želeč

15,00

Muži “A”

18.

Ne

27.3.

Jankov

Soběslav

15,00

Muži “A”

Za FK Rašelina Soběslav Maršík František
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Okénko Soběslavských chovatelů

Policejní zápisník
 NP dne 9. 12. 2015 po vypáčení zámku
dveří řidiče u NA Avia, zaparkovaného
v ul. Protifašistických bojovníků v Soběslavi vnikl do kabiny vozidla, kde odcizil
“ledvinku” v hodnotě 100,-Kč s obsahem
finanční hotovosti nejméně 28.000,-Kč.

 M. S. dne 17. 12. 2015 v Soběslavi v Grill
baru dosud nezjištěným způsobem fyzicky napadl J. V., čímž mu způsobil otřes
mozku, zlomeninu nosu, zhmoždění a hematom pravé očnice (lícní kosti) a poškození chrupu.

 NP dne 17. 12. 2015 se pokusil vloupat
vchodovými dveřmi do novinového stánku na sídl. Míru v Soběslavi, čímž způsobil škodu ve výši 4500,- Kč..

 Dne 21. 12. 2015 NP ve sklepních prostorách v panelovém domě na adrese sídl.
Svákov v Soběslavi se nezjištěným způsobem vloupal do sklepní kóje, odkud odcizil dámské horské kolo zn. Genysis
v hodnotě 12.000,- Kč.
OOP Soběslav

Z činnosti hasičů:
události PS Soběslav
15.12. 2015 – 15.1. 2016
 20.12. Odstranění následků dopravní
 22.12.
 25.12.
 26.12.
 29.12.
 30.12.
 31.12.
 1.1.
 2.1.
 4.1.
 14.1.
 14.1.
 14.1.
 15.1.

nehody dvou osobních automobilů
u obce Horusice.
Odstranění následků dopravní
nehody nákladního a osobního
automobilu v Soběslavi.
Odchyt zvířete v Dráchově.
Odstranění následků dopravní
nehody dvou osobních automobilů
u obce Horusice.
Požár osobního automobilu u obce
Zlukov.
Otevření bytu v Soběslavi,
ulice Na Svépomoci.
Odstranění následků dopravní
nehody osobního automobilu
u obce Borkovice.
Požár kotelny rodinného domu
v Myslkovicích.
Požár přístřešku rodinného domu
v Kardašově Řečici.
Odstranění následků dopravní
nehody dvou osobních automobilů
u obce Myslkovice.
Odstranění uniklých provozních
látek na vozovku po technické
závadě na os. automobilu v Soběslavi.
Odstranění následků dopravní
nehody osobního automobilu
u obce Hlavatce.
Odstranění následků dopravní
nehody osobního automobilu
u obce Ústrašice.
Otevření bytu v Soběslavi.
Bc. Libor Šmahlík

únor 2016

V prosinci reprezentovali naši organizaci drůbežáři ve slovenské Nitře a uzavřeli tak chovatelskou sezonu 2015, která byla pro naše členy velice úspěšná. Ukázala, že chovatelství v Soběslavi
má vysokou úroveň. Toto se potvrdilo i v Nitře, kde př. Kočica získal čestnou cenu za husy landenské a husy pekingské. Př. Benešová potvrdila kvalitu svých chovů a obdržela čestnou cenu za
kachnu bílou zakrslou. Tímto gratulujeme za pěkné výsledky.
V neděli 14. února 2016 bude od 9 hodin výroční členská schůze, kde proběhne vyhodnocení
loňského roku a začne příprava říjnové výstavy.
Zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy a to 7. února 2016 od 7 hodin k příjemnému
nákupu drobného zvířectva, zahrádkářských, chovatelských potřeb, krmiv a k posezení u dobrého občerstvení. Samozřejmostí je výkup exotického ptactva a výkup králičích kožek. Novinkou je prodej
domácích uzenářských výrobků, které je možno nejen ochutnat, ale i nakoupit.
M. Nechutný, ZO ČSCH Soběslav

Nezaměstnanost na Soběslavsku ve 4. čtvrtletí 2015
Ve 4. čtvrtletí 2015 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k nárůstu podílu nezaměstnaných
osob (z hodnoty 5,89 % ve 3. čtvrtletí 2015) na 6,52%. K 31. 12. 2015 bylo v evidenci ÚP 570 nezaměstnaných, z toho bylo 277 žen, což je 48,6% z celkového počtu uchazečů a 38,6% uchazečů je
starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 43,51%. V evidenci delší
než 6 měsíců je více než polovina uchazečů (51,58%). V rámci mikroregionů okresu Tábor má Soběslavsko druhý nejvyšší podíl počtu nezaměstnaných osob – nejvyšší podíl nezaměstnaných osob
je na Veselsku (7,09%). Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na Mladovožicku (5,1%).
K 31. 12. 2015 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 75 volných pracovních míst. Na jedno pracovní místo tak připadá 7,6 uchazečů o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů je největší zájem o
provozní dělníky, pracovníky v oblasti ostrahy, řidiče nákladních automobilů a o technické profese
(např. seřizovač, obsluha CNC, svářeč).
Název obce

Budislav
Dírná
Dráchov
Hlavatce
Chotěmice
Katov
Klenovice
Komárov
Mezná
Myslkovice
Přehořov
Roudná
Sedlečko u Sob.
Skalice
Soběslav
Třebějice
Tučapy
Vesce
Vlastiboř
Zvěrotice
Mikroregion
Soběslavsko

Počet
obyvatel ve
věku 15-64
let

Podíl
nezaměstnaných
osob k 31. 12. 2014
v%

Počet
uchazečů

Počet
dosažitel.
uchazečů

Podíl
nezaměstnaných osob
k 31. 12. 2015
v%

253

5,95

20

20

7,91

253

8,71

18

17

6,72

149

5,77

11

10

6,71

237

6,94

16

16

6,75

82

10,13

10

10

12,20

47

6,00

1

1

2,13

401

5,97

27

26

6,48

81

8,97

3

3

3,70

64

16,39

10

10

15,63

265

9,52

21

20

7,55

241

5,88

14

14

5,81

350

8,26

18

18

5,14

93

6,59

3

3

3,23
5,17

329

6,06

17

17

4558

7,50

311

307

6,74

40

13,95

3

3

7,50

507

8,35

35

34

6,71

189

8,29

10

10

5,29

192

8,37

11

11

5,73

272

5,64

11

11

4,04

8603

7,51

570

561

6,52

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku, je v obci Mezná (15,63%), nejnižší podíl nezaměstnaných osob
na Soběslavsku je naopak v obci Katov (2,13%). Budislav, Dráchov, Chotěmice a Klenovice jsou
obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti, u ostatních obcí
došlo k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková, vedoucí oddělení kontaktního pracoviště v Soběslavi, Úřad práce ČR
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Koupě:

· Koupím garáž na Moskvě. Tel. 602 442 806
· Koupím obrazy českých a jihočeských malířů, staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké předměty šavle, tesáky, helmy,
odznaky, uniformy a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré věci – hodiny, sklo, nábytek…. Tel: 722 777 672.
Prodej:

· Prodám dům po opravě v Soběslavi, 4 byty tržně pronajato, čistý měsíční výnos 11.000 Kč.
Cena 1.500.000 Kč. Tel. 603 442 274
Ostatní:

· Pronajmu malý byt v Soběslavi
5.500 Kč/měsíc celkem. Tel. 603 442 474
· Hledám 2 brigádníky do výkrmu kachen na
přistýlání slámy od zač. března 2016. Informace na tel. 602 443 482
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VÝKUP KOŽEK
Pondělí 1. února 2016
u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 hod.
Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec
bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi
/naproti pekárně/
v sobotu 6. 2. a 5. 3 2016 od 9 hodin.

Cena inzerce:
1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH. Plošná inzer2
ce: 8 Kč/cm + DPH. Zvláštní grafická úprava
(logo): 50 Kč
Při opakování poskytujeme slevu 10%

INZERUJTE VE SVÝCH NOVINÁCH

ŠTRÚDLOVÁNÍ
Soběslavská pekárna zve účastníky
do soutěže o nejlepší domácí štrúdl.
Místo konání soutěže:

Restaurace U Černé kočky
Protifašistických bojovníků 139
Soběslav
Termín:

12. března 2016 od 10 hod.

Podmínky soutěže:
1) Soutěžící dodá nerozkrájený štrúdl v délce minimálně 40 cm,
a to do 10 hod. dne 12. 3. 2016.
2) Později dodaný štrúdl nebude zařazen do soutěže.
3) Štrúdl bude vyroben z českých surovin.
4) Štrúdl nebude vyroben z jakéhokoli polotovaru.
5) Každý soutěžící může předložit pouze jeden štrúdl.
6) Vítěz soutěže poskytne společnosti Soběslavská pekárna
recepturu
Hodnocení:
Hodnocení provede pětičlenná hodnotitelská komise
jmenovaná jednatelem společnosti.
Hodnocení bude anonymní.
Ceny:
1. místo
1000 Kč
2. místo
700 Kč
3. místo
400 Kč
Přihlášky: Přihlášky účastníků zasílejte na e-mail:
peta.bohemia@seznam.cz
a to do 15. 2. 2016.
V přihlášce uveďte jméno soutěžícího, telefon, e-mail, druh
těsta, druh náplně.
Maximální počet účastníků je 25.
Výběr účastníků bude proveden do 20. 2. 2016, kdy vybraní
účastníci obdrží také detailní dispozice soutěže.
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Na adrese T.O.D.O.K. spol. s r.o.
Klenovice 154
nabízíme k pronájmu 2 kanceláře
(možno i jednotlivě)
o rozlohách 12,4 m² a 15,4 m².
Sociální zařízení, PC a telefonní
přípojky vč. WIFI.

Telefonní kontakt - Ivo Boucník
602 403 453

www.musobeslav.cz

únor 2016
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169
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Hledám šikovnou
a spolehlivou švadlenu
na hlavní nebo vedlejší
pracovní poměr.
Kontakt : 777 021 192

únor 2016
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 1,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků i nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších velikostí,
společenské šaty,
pánské obleky “SLIM“
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel. 723 512 899
ČT 17 – 19 h jinak po tel. domluvě.

www.pujcovna-monika.cz

POSKYTOVÁNÍ
technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383
www.libor-dvorak.webnode.cz
· Údržba nemovitostí, spínání zdiva
· Stavební zámečnictví
· Zámečnické práce
· Svářečské práce

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
KONTAKTY NA NÁS

Využijte inzerci ve svých novinách - e-mail: hlaska@musobeslav.cz

www.musobeslav.cz
e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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Uzávěrka příštího čísla 15. 2., pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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