Dočtete se v tomto čísle:
VESELÉ VÁNOCE!
Přejeme Vám klidné
prožití vánočních
svátků a vše nejlepší
do roku 2018.
redakce
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VÝBĚR Z AKCÍ NA PROSINEC
Výstavy:
S čím jsme si hráli v minulém století – výstava retro hraček, městská knihovna,
do 31. 12.
Ve znamení ikon a lidových tradic – slavnostní zahájení výstavy 4. 12.
od 17 h, Smrčkův dům, více na str. 13

UPOZORNĚNÍ
PŘEDPLATITELŮM
Redakce Soběslavské hlásky děkuje svým čtenářům za přízeň, kterou jí věnovali po celý tento rok,
a zároveň nabízí všem zájemcům předplatné na rok
2018. Složenky obdrží všichni letošní předplatitelé
s prosincovým číslem. Žádáme jejich uhrazení do
10. 12. 2017. Případní noví zájemci se mohou přihlásit v redakci.

ZMĚNA TERMÍNŮ
UZÁVĚRKY PŘÍSPĚVKŮ
Upozorňujeme všechny inzerenty a přispěvatele
do lednového čísla Soběslavské hlásky na změnu uzávěrky inzerce na 5. 12. 2017 a uzávěrky
příspěvků na 10. 12. 2017. Příspěvky zaslané po
uzávěrce již nebudou otištěny.

Akce v Soběslavi:
1. 12.

Mikulášská besídka – odpoledne plné her a zábavy pro děti, sál DDM,
15.30 h

1. 12.

Pavel Helan – koncert moravského písničkáře, kostel sv. Petra a Pavla,
18 h

3. 12.

Nedělní trhy, areál chovatelů, 7 – 11 h

3. 12.

Kuba a tři čerti – Divadelní soubor Tábor uvádí pohádku s mikulášskou
nadílkou, KDMS, 15 h

4. 12.

Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí Republiky s Rádiem Blaník, jako host vystoupí Štěpán Kojan ze skupiny KEKS, 15 h

5. 12.

Čertování s Chasou – mikulášská obchůzka ulicemi města

8. 12.

Zvonkový průvod – zahájení v DDM v 16 h, odkud vyjde průvod městem ke stromečku na náměstí, koledy, nadílka pro děti

9. 12.

Vánoční jarmark Rolničky – nám. Republiky, 8.30 – 12 h

13. 12.

Česko zpívá koledy – nám. Republiky, 18 h

17. 12.

Adventní koncert pěveckého sboru jihočeských učitelek z Českých
Budějovic, kostel sv. Petra a Pavla, 17 h

20. 12.

Vánoční koncert pěveckého sboru Novita – evangelický kostel od 19 h

20. 12.

Vánoční koncert skupin Keltain a Divoké strunky (ZUŠ) – velký sál
KDMS, 19 h

23. 12.

Živý betlém – začátek akce u kostela sv. Víta, lidé si budou moci odnést domů betlémské světlo, 16.30 h

24. 12.

Vánoční mše pro děti s dětskou scénkou, kostel sv. Petra a Pavla od 16 h

24. 12.

Půlnoční mše – vystoupí Chrámový sbor Soběslav, kostel sv. Petra a
Pavla od 22 h

25. 12.

Slavnost Narození Páně – Chrámový sbor Soběslav, kostel sv. Petra a
Pavla od 9.30 h

25. 12.

Vánoční vytrubování – Soběslavský žesťový orchestr, nám. Republiky
od 14 h

25. 12.

Vánoční diskotéka v KDMS s DJ Pekárnou, 21 h

28. 12.

Vánoční koncert pěveckého sboru Anonym Voice a skupiny Flow
Track, evangelický kostel, 19 h

30. 12.

Silvestrovský běh ulicemi města – 31. ročník nočního závodu ulicemi
Soběslavi, program od 21 h, hlavní závod dospělých od 24 h

1. 1. 2018 Novoroční ohňostroj, náměstí Republiky, 18 h

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU ČD
Od 10. 12. vejde v platnost nový jízdní řád ČD.
Změny jsou na webových stránkách www.cd.cz zavedeny již od listopadu tohoto roku (po zadání jakéhokoliv data po 10. 12.)
redakce

16. zasedání

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SOBĚSLAVI
se bude konat
19. 12. 2017 od 17 h
v malém sále KDMS

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 6. 12. a 20. 12.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
20. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 31. října 2017

• Ing. Lubor Tomanec – Čevak, a. s.
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
• Jan Pehe – člen ZM
• Ing. Václav Fučík – Čevak, a. s.

Usnesení č. 20/307/2017

Usnesení č. 20/313/2017

Rada města schvaluje s účinností od 1. 11.
2017 plat jednateli Správy města Soběslavi,
s. r. o., p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli
KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy
lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru
Matoušovi a paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, dle návrhu
předloženého starostou města Ing. Jindřichem
Bláhou.

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek na akci „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“, které se uskuteční 8. 11. 2017, a pro posouzení a hodnocení
nabídek této veřejné zakázky, které se uskuteční
13. 11. 2017, v následujícím složení:

Usnesení č. 20/308/2017
Rada města v návaznosti na nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje s účinností od 1. 11. 2017 plat řediteli ZŠ
Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli ZŠ
E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, ředitelce
MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce
MŠ Nerudova Bc. Evě Kuklové dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 20/309/2017
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a Universal
Solutions, s. r. o., Písek, na kompletní administraci projektu „Rybník Nový u Soběslavi
– posílení přirozené funkce krajiny“ za částku
97.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 20/310/2017
RM souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi městem Soběslav a Fondem dalšího
vzdělávání, Praha, v souvislosti s realizací projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.
Usnesení č. 20/311/2017
Rada města souhlasí na návrh bytové komise
s přenecháním městského bytu velikosti 2+1
na adrese Soběslav, Soběslav I, náměstí Republiky čp. 102, do nájmu Davidu Brožovi
a s přenecháním městského bytu velikosti 1+kk
na adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda
Beneše čp. 58/32, do nájmu Františku Červenkovi.
Usnesení č. 20/312/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy a změna užívání budovy ČOV Soběslav na pozemku p.
č. 2168/12“, který se uskuteční 13. 11. 2017
v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Zdeněk Vránek – člen ZM

členové:
• Ludmila Zbytovská – členka RM
• Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
• Kamil Modl – člen ZM
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
• Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ
• Mgr. Alena Krejčová – členka RM
Usnesení č. 20/314/2017
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu,
výsledcích a organizačním zajištění voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v Soběslavi, které se uskutečnily ve dnech 20.
– 21. 10. 2017.

USNESENÍ
21. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 14. listopadu 2017
Usnesení č. 21/315/2017
Rada města se seznámila s návrhy dispozice bistra na hradním nádvoří a úprav parku
u kulturního domu zpracovanými architektonickým studiem Mooza, Praha.
Rada města pověřuje ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše zajištěním zapracování přijatých připomínek z jednání RM do uvedených návrhů.
Usnesení č. 21/316/2017
Rada města schvaluje ceny vodného a stočného
pro rok 2018 dle návrhu předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města
– firmou ČEVAK, a. s., České Budějovice.
Ceny pro rok 2018: vodné – 36,83 Kč/m3
+ DPH, stočné – 23,26 Kč/m3 + DPH. Vodné
+ stočné činí celkem 60,09 Kč + DPH.
Usnesení č. 21/317/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva města dle NV
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupi-

telstev územních samosprávných celků, dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ
Ing. Radkem Bryllem.
Usnesení č. 21/318/2017
Rada města projednala studii Posouzení parkování v centru města Soběslavi zpracovanou
ČVUT Praha, Fakulta dopravní, a pověřuje
místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského zajištěním zapracování přijatých připomínek z jednání RM do uvedené studie.
Usnesení č. 21/319/2017
Rada města projednala rozvoj dětských hřišť
v Soběslavi a pověřuje místostarostu města
Mgr. Vladimíra Drachovského přípravou realizace obnovy hřišť v roce 2018.
Usnesení č. 21/320/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 23
ke smlouvě o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne 18. 12.
1995 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se
stanovuje cena za likvidaci komunálních odpadů v roce 2018 na částku 3.804.340 Kč + DPH.
Usnesení č. 21/321/2017
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské
a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2018
následujícím způsobem:
• týdenní svoz popelové nádoby 110 l …
2.700 Kč,
• sezonní svoz popelové nádoby 110 l …
1.190 Kč,
• týdenní svoz popelové nádoby 240 l ...
5.400 Kč,
• týdenní svoz kontejneru 1100 l …
17.990 Kč,
• sezonní svoz kontejneru 1100 l …
8.990 Kč.
• Ceny jsou stejné jako v roce 2017 a jsou
uvedeny včetně DPH.
Usnesení č. 21/322/2017
Rada města se seznámila s posudkem zdravotního a statického stavu dvou lip u kostela
sv. Petra a Pavla pro objektivní zhodnocení jejich provozní bezpečnosti zpracovaným
Ing. Petrem Fukou, Stádlec. Rada města ukládá
tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi uvedený
posudek zveřejnit.
Usnesení č. 21/323/2017
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu města
na rok 2017 ve výši 35.000 Kč organizaci Prevent 99, z. ú., Strakonice, na úhradu části nákladů spojených se zajišťováním protidrogové
prevence v Soběslavi.
Usnesení č. 21/324/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků p. č. 1268 o výměře
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4 844 m2, p. č. 1299 o výměře 7 913 m2, p. č.
1378 o výměře 3 055 m2, vše v k. ú. Zvěrotice, od Jany Fišerové, Zvěrotice.
Usnesení č. 21/325/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „ČOV Soběslav – obnova čerpací stanice“, který se uskuteční 27. 11. 2017 v 13:00
hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Jan Pehe – člen ZM
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
• Zdeněk Vránek – člen ZM
• MUDr. Jan Chabr – člen ZM

• Mgr. Petr Lintner – člen RM
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
• Marcela Hánová – členka ZM
• Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Usnesení č. 21/328/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky:
„Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“, které se uskutečnilo
13. 11. 2017 v Českých Budějovicích. Vítězem výběrového řízení se stala firma HYDRO&KOV, s. r. o., Třeboň, za cenu 28.888.888
Kč + DPH.
Usnesení č. 21/329/2017

Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Vánočního jarmarku Rolničky“ v sobotu
9. 12. 2017 od 8:30 hod. do 12:00 hod. na náměstí Republiky v Soběslavi.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2017 mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, kterým se vypořádávají více a méně
práce a posouvá termín dokončení stavebních
prací z 31. 10. 2017 do 30. 11. 2017 v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy sokolovny
Soběslav“.

Usnesení č. 21/327/2017

Usnesení č. 21/330/2017

Usnesení č. 21/326/2017

Rada města jmenuje komisi pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy
– 5. etapa“ v následujícím složení:

Rada města souhlasí s konáním tradičního Silvestrovského běhu ulicemi města v noci z 30.
na 31. 12. 2017.

členové:

Rada města revokuje své usnesení č.
18/279/2017 b) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, na dodáv-

• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Kamil Modl – člen ZM

Usnesení č. 21/331/2017

ku a montáž oken a dveří do provozní budovy
na ČOV Soběslav za cenu 189.253 Kč + DPH.
Usnesení č. 21/332/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Stavební úpravy
a změna užívání budovy ČOV Soběslav na
pozemku p. č. 2168/12“, které se uskutečnilo
13. 11. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Staveko-Servis, s. r. o., Tábor, za cenu
1.158.579,48 Kč + DPH.
Usnesení č. 21/333/2017
Rada města pověřuje místostarostu města Mgr.
Vladimíra Drachovského zajištěním tradičního novoročního ohňostroje, který se uskuteční
1. 1. 2018 v 18:00 hod. na náměstí Republiky
v Soběslavi.

Vstupní bránu do nádvoří Soběslavského hradu
zdobí nové dveře. Opravena byla také fasáda
čelní stěny.

SOBĚSLAVSKO POSTIHLA VICHŘICE
V neděli 29. 10. se celá Česká republika potýkala s vichřicí Herwart, která škody napáchala
i na Soběslavsku.
V Soběslavi se některé rodiny ocitly bez proudu cca od 10. hodiny ranní do 12. hodiny odpolední. Problémy měli také někteří poskytovatelé
internetu. Průjezd aut po Mrázkově ulici zatarasila bříza, která spadla přes cestu. V areálu
mateřské školy DUHA silný vítr vyvrátil strom.
U křižovatky ulic tř. Dr. E. Beneše a Žižkova
se zlomila borovice a další borovice se vyvrátila u křižovatky ulic Nová a Jiráskova. Vichřice napáchala škody také na kostelech sv. Petra
a Pavla a sv. Víta, kde shodila tašky a plechy
ze střechy. V ulici Na Pískách poškodila střechu
domu čp. 119.
Na celém území Jihočeského kraje řešily jednotky požární ochrany celkem 804 událostí.
Na likvidaci následků se mimo jednotky profesionálních hasičů ze stanice Soběslav podílelo
i mnoho jednotek dobrovolných hasičů obcí,
a to Veselí n/L, Soběslavi, Plané n/L, Tábora, Tučap, Přehořova, Žíšova, Svin a Roudné.
„Ve dnech 29.10. – 31. 10. vyjížděly jednotky
požární ochrany k likvidaci popadaných stromů
na území ORP Soběslav k celkem 32 událostem.
Počet událostí neodpovídá počtu odstraněných

stromů, protože na místech událostí se ve většině případů nacházelo několik popadaných,
nalomených nebo nebezpečně nakloněných
stromů, které bylo třeba odstranit. Hasiči byli
přednostně vysíláni OPIS k událostem, kde hrozilo bezprostřední ohrožení zdraví osob nebo
majetku. Mimo jiné byli povoláni i k zásahu
na zajištění uvolněné střechy čerpací stanice
v Soběslavi nebo zasahovali u požáru garáže
v obci Kundratice. Podle míst zásahů se dá říci,
že větrnou vichřicí bylo zasaženo celé území
ORP Soběslav.“ Sdělil redakci Libor Šmahlík,
velitel požární stanice Soběslav. Správa města Soběslavi pak likvidovala vzniklé škody
do 3. listopadu. Vichřice zasáhla také lesy
v okolí města Soběslavi. „Padlé stromy na že-

lezniční trať a hlavní silnice odstranili hasiči
ještě v noci z neděle na pondělí. Polomy z lesních a dalších přístupových cest odstraňovali
pracovníci Správy lesů města Soběslavi v následujících dnech. Bylo třeba zprovoznit cesty ke
Svákovu, v oblasti Klenovické pískovny, v okolí
Nového rybníka, Libouše, Rybovy Lhoty a Dráchova. Hned následující den po vichřici jsme
likvidovali kmeny padlé u dálnice, aby správa
dálnice mohla oplocení a svodidla co nejdříve
opravit,“ sdělil redakci Petr Matouš, jednatel
Správy lesů města Soběslavi a zároveň varoval
občany:
„ Síla větru poškodila nejen smrkové porosty,
ale dokázala vyvrátit či zlomit i borovice a listnáče včetně dubů, které jsou jinak větru poměrně odolné. Poškozeny jsou řádově stovky stromů
a k pádu stromů může dojít i nyní. Mohou mít
utrhané kořeny nebo se opírat o okolní kmeny.
Poryv větru nebo déšť pak způsobí jejich pád.
Nechceme jít cestou zákazu vstupu do lesů, ale
každý návštěvník lesa by měl mít zdravý rozum
a zodpovědnost. Je třeba se dívat kolem sebe,
a pokud si nejsem zcela jist bezpečným průchodem, zvolit raději jinou cestu. Zvláště, když
s sebou máme děti.“
-min-
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V ŘÍJNU SE KONALO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Dne 25. 10. od 16 hodin se na městském úřadě konalo veřejné projednání dětských hřišť.
O jednom z nejdiskutovanějších témat
v Soběslavi debatovali místostarosta města
Vladimír Drachovský spolu s členkou RM
a ředitelkou MŠ DUHA Alenou Krejčovou,
Jiřím Kubešem z firmy Dřevovýroba Václav
Vaněk s.r.o. a některými soběslavskými občany,
kteří se akce zúčastnili.

Již dříve město Soběslav zadalo passport, který
se zabýval tím, kolik lokalit s dětskými hřišti
by mělo v Soběslavi zůstat a jaké cílové skupiny do nich dochází. To bylo předmětem
i tohoto jednání. „Zajímá nás, jestli navržené
lokality (které by měly být předmětem řešení
nových hřišť) zůstanou tak, jak byly navrženy, nebo jestli ze strany veřejnosti nevzejdou
náměty, které nás budou inspirovat k rozšíření jejich počtu nebo výběru jiné lokality.
Pak je pro nás důležité, které věkové skupiny
do dané lokality dochází,“ uvedla na setkání Alena Krejčová. Dále zdůraznila, že dětská hřiště musí odpovídat normám, musí mít
patřičné dopadové plochy a musí být ošetřeny
bezpečnostními předpisy, které s tím souvisí.
Jsou ale i herní prvky, které tyto náležitos-

ti nevyžadují a mohou být doplňkem lokality,
která je určená k odpočinku. Dle Jiřího Kubeše
je při tvorbě kvalitních dětských hřišť potřeba
přihlédnout k faktu, že starší děti mají jiné potřeby než ty malé. Na rozdíl od starších se malé
děti nemohou bez doprovodu snadno přesouvat
z jedné lokality do druhé. Na všech hřištích
v Soběslavi by proto měly mít příležitost si hrát.
Herní prvky pro starší děti zpravidla vyžadují dopadovou plochu, malé děti ji mít nemusí.
Výběr herních prvků je ale náročný i z toho pohledu, že se obecně těžko zabraňuje tomu, aby
starší děti využívaly herní prvky určené pro hraní dětí malých. Alena Krejčová uvedla, že lokality pro starší cílovou skupinu mnohdy vyžadují
větší prostor (například pro herní lanové prvky,
které jsou dnes trendy) a hřiště by měla obsahovat
i herní prvky pro malé děti, které jsou vyrobené
z přírodních materiálů. Zájem je o zařazení prvků, které budou rozvíjet představivost, motoriku a jiné schopnosti dětí.
Na herní prvky je vhodné také pohlížet z pohledu obyvatel, kteří je běžně neužívají. Vhodný
by byl například výběr lanových prvků, které
nevydávají tolik hluku a nebudou rušit místní obyvatele. Dále je potřeba k hřištím přihlížet z pohledu Správy města Soběslavi, která
je udržuje. Lépe udržovatelné jsou prvky s dopadovou plochou. Pokud na místě chybí, rychleji
se prostor vydupe a zůstává pouze hlína. Zmíněno bylo také ošetření výskytu nedopalků cigaret
nebo lahví od alkoholu a jiného odpadu v prostorách dětských hřišť, například oplocením
a kvalitním provozním řádem.
Vzniknout by tedy mělo šest větších hřišť, která budou odpovídat potřebám dětí jak malých,
tak velkých a budou situovaná v lokalitách, kde
se nalézá hodně rodin s dětmi. Poté je v Soběslavi řada malých dětských hřišť, přičemž

některá z nich již nevyhovují normám. Někde
se nalézají hřiště blízko sebe (například na Sídlišti Míru) a udržování takových lokalit je pak
velmi nákladné. I proto město zvažuje zrušení
některých z nich.
Během dvou hodin byly postupně prodiskutovány jednotlivé lokality s dětskými hřišti,
k nimž se vyjádřili i posluchači z řad občanů
města. Jedním z nich bylo hřiště na Sídlišti Svákov, které by mělo být dokončeno v nejbližší
době. Diskuze se stočila také k novému hřišti
u DDM. Někteří posluchači se v souvislosti s nepořádkem a psími výkaly přimluvili
za oplocení dětských hřišť (i z pohledu bezpečnosti). Na ta mají různí lidé různé názory
a někomu se oplocení nelíbí i z estetického
hlediska. Možné je ovšem přistoupit i k nějaké
formě ohraničení hřišť, ať již palisádami, lanem
apod.
Požadavky obyvatel budou v návrhu koncepce zohledněny. Více informací o aktuálním
vývoji koncepce přineseme v lednovém čísle
Soběslavské hlásky.
-min-

POMOC OD NADACE ČEZ
V pátek 27. října místostarosta města Mgr.
Vladimír Drachovský slavnostně předal
do užívání rehabilitační přístroj Martinu
Tomanovi, který je trvale upoután na invalidní vozík.
Martin Toman měl možnost si přístroj vyzkoušet již v centru Paraple, kde se dozvěděl, že by si mohl stroj sám opatřit za přispění Nadace ČEZ a projektu „Pomáhej
Pohybem“. Protože nemohl být jako jednotlivec sám žadatelem, obrátil se na město Soběslav, které podalo žádost o dotaci.
Velkou úlohu v projektu sehráli přispěvatelé, kteří podpořili Martina tím, že mu prostřednictvím zaslání SMS zajistili potřebné
body.
Rehabilitační přístroj značky Rotren dovezl Martinu Tomanovi do bytu zástupce
firmy Kalpe s.r.o. a pomohl mu s nasta-

vením a uvedením přístroje do chodu.
Přístroj bude mít pan Toman od města
propůjčen do svého vlastnictví na dobu pěti

let s možností opětovného prodloužení.
Náklady na pořízení 36 475 Kč plně uhradí
již zmíněná Nadace ČEZ.
-min-
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NÁZORY
V souladu se zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
uveřejňujeme na požadavek zastupitele města Soběslavi Martina Kákony doplňující informaci k redakčně zpracovanému článku s názvem „Otiskování
článků v Soběslavské hlásce“, který byl uveřejněn v říjnovém čísle Soběslavské hlásky.

SVOBODA PROJEVU V SOBĚSLAVI
Původní verzi tohoto článku jsem do Hlásky
zaslal v srpnu. Redakce jej nikdy neotiskla, zato
k němu vydala svůj „komentář“ v říjnové Hlásce
(na str. 6). Protože mému sdělení nebyl dán dostatečný prostor, požádal jsem redakci o otištění
této doplňující informace.
Občas se na stránkách těchto novin můžete
setkat s názorem opozičního politika. Článek vždy vyjde se zpožděním a je vždy náležitě okomentován redakcí novin nebo panem
tajemníkem městského úřadu nebo přímo panem starostou, aby nebylo pochyb, jaký názor
si má čtenář udělat. Radnice při tom dbá na to,
aby komentář pana Bláhy nebo pana Brylla, byť
zavádějící nebo přímo nepravdivý, byl vždy konečný a bez možnosti další diskuse.
Občas se také můžete v našem městě setkat s petičním stánkem, jehož cílem je předložení petice

SVOBODA PROJEVU
V SOBĚSLAVI?
Představte si následující situaci: Pořádáte na veřejném prostoru například svatbu, den dětí nebo
rybářské závody. Máte řádně povolen zábor
prostranství, připraveny stánky s občerstvením,
hudbu a pozvané hosty. Uprostřed Vaší akce
se na Vámi vyhrazený prostor dostaví zástupci
politické strany se svým stánkem, vlajkou a začnou rozdávat přítomným hostům své propagační
materiály s logem politické strany. Jako pořadatelé se je chystáte „právem“ vykázat, ale ouha,
ono to tak není, neboť na stánku politické strany
se „krčí“ petiční archy. Tato politická strana zde
totiž provádí výkon petičního práva, který je všemu nadřazen, například za práva menšin nebo
neslučování funkcí u politiků. Pokud je tedy vykážete mimo Vámi vymezený prostor, vystavujete
se žalobě (politická strana má v zádech zkušeného
právníka) a pokud nemáte dostatek pádných argumentů a důkazů, soud prohrajete, i když se to na
první pohled zdá absurdní.
K podobné situaci opakovaně došlo při tradičních
městských slavnostech, které navštívili „Piráti
ze Soběslavi“. Městská policie s pořadateli – pracovníky KDMS, uvedené zástupce politické strany vykázala z vyhrazeného prostoru. Následně
bylo město zažalováno a soud prohrálo.
A tak nezbývá, než abychom se omluvili, jak
po nás zástupce Pirátů požaduje, a smířili se s tím,
že naše „svoboda projevu“ má i tuto tvář.
		

Ing. Jindřich Bláha,
starosta města

občanům v otázkách týkajících se našeho města.
V takovém případě bývá stánek obležen městskou policií, která “dohlíží nad dodržováním
zákona” a nebo pan Valeš před něj postaví
rovnou dodávku. Stává se to v našem městě
opakovaně i přes to, že krajský soud rozhodl
a Nejvyšší správní soud potvrdil, že si městská
policie počíná nezákonně.
Je zřejmé, že se vedení města z rozhodnutí
soudu nepoučilo. Přesto, že právníci města věděli, že jednání města je protizákonné, snažili
se nedávno opět zabránit petici vymyšleným
obviněním z nepovoleného shromažďování.
Tento nový pokus zamítl přímo krajský úřad.
Nepoučil se ani pan starosta, který na zasedání
zastupitelstva města prohlásil, že si příště najme
odborníky… Jakého druhu a za jaké peníze,
to neřekl.

Svoboda projevu je o tom, že každý občan naší
země může projevit svůj názor, pokud tím neohrožuje plynulost dopravy, noční klid, práva
jiných občanů apod. Soběslav je ale výjimkou.
U nás může občan projevit svůj názor pouze
v případě, pokud je shodný s názorem radnice.
Pokud není, napíšou o něm v Hlásce, že “porušuje zákon”, a že se jedná o “zavrženíhodnou
aktivitu”, “nehoráznost” a “duševní výlevy”.
Připusťme, že představitelé města nevěděli,
že porušují zákon. Co ale udělají slušní lidé,
když zjistí, že pochybili? Neměli by se omluvit?
Neměli by informace uvést na pravou míru?
Co jim v tom brání? Máme přeci ústavou zaručenu svobodu projevu.
Ing. Martin Kákona,
zastupitel za Piráty pro Soběslav

JAK SE TVOŘÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ
V říjnovém čísle měsíčníku vyšel redakčně
zpracovaný článek zabývající se tematikou
otiskování článků v Soběslavské hlásce.
Abych neopakovala již zmíněné, pouze uvádím, že redakce se při uveřejňování sdělení
řídí vedle zákona č. 46/2000 Sb. o právech
a povinnostech při vydávání periodického
tisku a o změně některých dalších zákonů
(dále jen tiskový zákon) také Zásadami pro
vydávání zpravodaje Soběslavská hláska.
Ty v žádném z ustanovení neupírají právo
zastupitelům vyjádřit v měsíčníku jejich
názor na aktuální témata (týkající se dění
v Soběslavi).

Co se týče objektivity informací, není nikdy
zaručena tím, že jsou informace čtenářům
podávány jednostranně. Máme-li svobodu projevu, nemělo by přispěvateli vadit,
že je vedle jeho názoru na dané téma uveden i jiný názor, než je ten jeho. Názor
na uveřejněná sdělení si pak musí udělat
každý čtenář sám. Odpověď kritizované
strany tiskový zákon nevylučuje a je rovněž
umožněna Zásadami pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska. Odpověď fyzické
či právnické osoby (za podmínek stanovených tiskovým zákonem) garantuje také tiskový zákon sám.
Z pozice redaktora považuji za vhodné
dále zmínit rozdíl mezi zpravodajstvím
a publicistikou. Publicistické příspěvky vyjadřují subjektivní názory autora, nejsou nestranné a často v novinách mívají emotivní
podtext. Musí být vždy podepsány. Jejich
cílem bývá ovlivnit nebo přesvědčit čtenáře. Naproti tomu zpravodajské příspěvky
mají pouze informativní charakter a mají
obsahovat strohé informace bez názorů autora.

Obecně platí, že všichni přispěvatelé jsou
povinni dodržovat zákony ČR, jejich příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy a na stránkách měsíčníku si nemají řešit
své osobní spory.

Nejen na školení pro redaktory radničních
periodik se dozvíte, že právě takové příspěvky by měly tvořit převážnou většinu
obsahu zpravodaje (kterým Soběslavská
hláska je).
Michaela Nováková, redaktorka
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŮSOBÍ OD ZÁŘÍ I V SOBĚSLAVI
V Soběslavi vzniklo konzultační středisko tzv. Univerzity třetího věku, která vzdělává místní
seniory od letošního září. Cílem
je umožnit všem posluchačům
zájmové vysokoškolské studium
U3V bez ohledu na vzdálenost od
sídel vysokých škol a univerzit,
kde probíhá prezenční seniorské
vzdělávání. Účastníci tak mají
možnost dálkového studia vybraného oboru v konzultačním místě
v blízkosti svého bydliště.
Organizátorem této formy vzdělávání je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
v Praze, která účastníkům nabízí
výběr ze studijních témat, zajišťuje
odborné garanty (přednášející) pro
dané téma, poskytuje videopřednášky a tištěné materiály.
V redakci jsme využili možnost
se osobně zúčastnit jedné z přednášek právě probíhajícího kurzu
České dějiny a jejich souvislosti.
„Účastníci kurzu se schází každých
14 dní právě v konzultačním
středisku, které vzniklo v kulturním domě Národ v Soběslavi,“
vysvětluje Ludmila Zbytovská,
která Univerzitu třetího věku
do Soběslavi přivedla. „Pro tuto
myšlenku mě nadchla kamarádka,
která kurzy navštěvovala. Proto
jsem se vydala do nejbližšího konzultačního střediska v Sezimově
Ústí zjistit, jak přednášky probíhají
a co vše je potřeba zajistit. Díky po-

zitivnímu přístupu ze strany vedení
kulturního domu jsme mohli zřídit
konzultační středisko i v Soběslavi,“ dodává paní Zbytovská. Přednáška probíhá formou video prezentace, která je zpracována jako
dokumentární film a provází ji
právě odborný garant (přednášející), s nímž se posluchači setkávají
takto „na dálku“. Účastníci kurzu
mají k dispozici kromě tištěných
materiálů i on-line přístup k video
přednáškám, které si mohou znovu poslechnout. „Video přednášky si studenti mohou poslechnout
na jakémkoliv počítači s přístupem
na internet. Účastníci kurzu dostanou přístupové heslo, jehož pomocí
se k on-line přednáškám dostanou.
Mohou si je pustit v knihovně, v in-

SYMBOL VÁNOC
OPĚT NA SOBĚSLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
Již devátého listopadu přivezla
Správa města Soběslavi, s.r.o. vánoční stříbrný smrk darovaný obcí Záhoří, okres Jindřichův Hradec. Děkujeme obci Záhoří za darovaný strom
a panu Záhorovi, městské a státní policii a v neposlední řadě zaměstnancům SMS, kteří se podíleli
na jeho převozu a postavení na náměstí. Opět nás čeká jeho ozdobení
a slavnostní rozsvěcení, které bude
4. 12. 2017 za účasti Rádia Blaník
s programem od patnácti hodin. Všem
občanům ze Soběslavi, Nedvědic
a Chlebova přejeme příjemné a poklidné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů a hlavně pevného zdraví
v novém roce 2018.
Správa města Soběslavi, s.r.o.

ternetové kavárně nebo u svých
dětí, nemusí mít nutně připojení
k internetu doma,“ upřesňuje Ludmila Zbytovská. Kurz Českých
dějin v současné době navštěvuje
16 posluchačů. Během téměř hodinového setkání si studenti poslechnou přednášku a následně udělají
společný on-line test na webových
stránkách e-senior, jež je okamžitě vyhodnocen a všichni tak mají
zpětnou informaci o svých správných či špatných odpovědích. Jedna z podmínek absolvování kurzu
je právě osobní účast studentů
na přednáškách.
Zajímaly nás také motivy a důvody
studia účastníků kurzů. O možnosti
studia se někteří z nich dozvěděli
ze Soběslavské hlásky, někdo

už o tom uvažoval delší dobu,
ale odrazovala ho vzdálenost
konzultačního střediska. „Člověk
se něco nového dozví a musí stále
namáhat mozek,“ vysvětlila svůj
motiv studovat jedna z účastnic.
„Mě sem poslala dcera, vyhnala
mě na přednášky,“ směje se další
studentka. „Moje motivace spočívala v tom se něco nového dozvědět, protože ať si vybereme jakékoliv téma, tak vždy nám něco dá.
A pak taky stačit vnoučatům, protože jsou hodně zvídaví a jako babička jsem pak jinak uznávaná, když
jim hned odpovím,“ dodává jedna
z účastnic. „Testy člověka nutí
se zlepšovat a vyhledávat si správné odpovědi. Rád se k přednáškám
vracím a znovu si je pouštím,“
odpověděl další ze studentů.
Téma tohoto semestru, tj. České
dějiny a jejich souvislosti, hodně studentů inspiruje k cestování
a navštěvování míst, o kterých
se z přednášek dozvěděli. Dalším
pozitivem studia je i setkávání
se s ostatními studenty a rozšiřování si okruhu svých známých.
Díky proto za inspirativní dopoledne a dodávám na závěr: Začít
se dá v každém věku.
Michaela Pimperová

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
SBĚRNÉHO DVORA
A UKONČENÍ SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany, že s přechodem na zimní období je změněna provozní doba sběrného dvora. Sběrný dvůr je v termínu
1. 11. 2017 – 31. 3. 2018 otevřen v pondělí, úterý a čtvrtek 14:30 – 16:30 hodin a v sobotu 9:00
– 12:00 hodin. Další změnou je, že od prosince 2017 dochází k ukončení svozu velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad /tráva, listí, ovoce, zbytky rostlin,
větve/. V průběhu roku 2017 byly kontejnery využívány
od března do konce listopadu na osmi stanovištích. Přispěly
k optimálnímu nakládání uvedenými odpady, ale často docházelo i k nerespektování označení kontejnerů – větve byly ukládány do kontejnerů s trávou a listím. Žádáme proto občany,
aby v případě rozmístění kontejnerů respektovali jejich označení a nepřidělávali následné problémy zaměstnancům Správy města Soběslavi s.r.o. Největší problém byl na stanovišti
U Nového rybníka, dále v ulici U Jatek a v Chlebově. Předpokládá se, že kontejnery budou opět rozmísťovány v průběhu
března 2018.
Jan Mošnička, OŽP
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Dne 25. 12. 2017 uplyne již
11 let, kdy nás náhle opustila paní Marie Mixová
ze Soběslavi.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte jí tichou
vzpomínku.
Stále vzpomíná dcera Marie s vnoučaty.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk
nikdy nesmíří.
Dne 19. 12. uplyne smutných 5 let, co nás
opustila drahá maminka, babička a prababička
paní Helena Lacinová a dne 3. 1. uplyne smutný rok, co nás opustil drahý tatínek, dědeček
a pradědeček pan Karel Lacina.
Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 9. 12. 2017 si připomeneme sté výročí narození naší maminky paní Marie Krákorové,
rozené
Smržové
(1917-2014).
S láskou a vděčností vzpomínají a za vzpomínku
děkují dcery a syn s rodinami.

Dne 2. 12. 2017 uplyne 30 let od úmrtí pana
Miroslava Vránka. Za tichou vzpomínku děkují Alenka, Michal a rodiny Novotných, Hrušova
Lhota.

VÁNOCE JAKO „FAKE NEWS“
Falešné, padělané zprávy - fake news vládnou dnešním
světem. Americké prezidentské volby, brexit, české sněmovní volby a mnoho dalšího je ovlivněno, mimo jiné,
šířícími se nepravdivými informacemi. Mnozí lidé se již
neptají po faktech a pravdě, ale podléhají iracionálním strachům a pocitům. Čemu a komu můžeme věřit?
I vánoční poselství se stává fake news, pokud je zbaveno své podstaty. Prožíváme bezduché svátky - padělané, jestliže je oddělujeme od okolního skutečného světa,
od jeho bolestí a utrpení. Svatá Terezie od Kříže (Edita
Stein) zahynuvší v Osvětimi upozorňuje, že nad betlémskými jeslemi můžeme rozjímat pouze pod stínem Kristova
kříže. Vyjadřuje tak, že vánoční svátky lze správně uchopit
jedině pohledem na celý život Ježíše z Nazareta - s jeho křížem a zmrtvýchvstáním. Vánoční tajemství tak není krásnou pohádkou či fake news, kterou by někdo zlovolně šířil
a tím ohlupoval lidi. Narození betlémského dítěte znamená
sklonit se k velkému tajemství Boží solidarity s námi lidmi
v naší křehkosti a zranitelnosti. Betlémské jesle, ke kterým
jsme pozváni, nás tedy nevyvádí do jakéhosi imaginárního
neskutečného náboženského světa, naopak - vedou nás
k tomu, abychom naslouchali tomu, co se děje kolem
nás. Vedou nás k vnímavému srdci otevřenému pro bolest
našich bližních. Přijmout Vánoce jako pravdivou zprávu,
nikoli jako fake news, od nás vyžaduje pokoru a odvahu
hledat.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úmrtí:

Marek Širůček
Matěj a Žofie Plátovi
Nikola Bartoňová
Rozálie Čížek
Ema Svobodová
Jan Mojto
Jan Polák
Mia Nedvědová
Amálie Pánková

•
•
•
•
•
•

František Papež
Karel Líkař
Jarmila Komárková
Jaroslav Šimeček
Jaroslav Jeníček
Božena Chramostová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
hod. - poděkování za uplynulý
Žehnání
adventních
věnců
při
rok
slavnostních
večerních
chválách
v doprovodu chrámového sboru.
1. 1. 2018, pondělí
Nový rok - mše sv.:
sobota 2. 12., 17,00 hod. - kostel
• kostel sv. Petra a Pavla - 9,30
sv. Petra a Pavla v Soběslavi
hod.

Roráty v kostele sv. Víta v Soběslavi
• sobota 9. 12. - 6,30 hod.
• sobota 16. 12. - 6,30 hod.
• sobota 23. 12. - 6,30 hod.

Vánoční bohoslužby v Soběslavi
24. 12., neděle - Štědrý den:
• Senior-dům Soběslav - 14,00
hod. ekumenická bohoslužba
• Mše svatá z vigilie slavnosti
Narození Páně:
* kostel sv. Petra a Pavla
- 16,00 hod. pro rodiny s dětmi
* kostel sv. Petra a Pavla
- 22,00 hod. (s doprovodem
chrámového sboru)
25. 12., pondělí - Slavnost Narození
Páně - mše sv.:
• kostel sv. Petra a Pavla - 9,30
hod. (s doprovodem chrámového
sboru)

Celým vánočním evangeliem se nese jedno z poselstvích:
“Nebojte se.“ Každá minulá i současná fake news však
šíří strach, nejistotu, zmatenost, protože tehdy jsou lidé
lépe ovladatelní. Vánoce nešíří strach, ale pokoj a radost.
„Nebojte se“, zaznívá i dnes každému z nás.

26. 12., úterý - Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka - mše sv.:
• kostel sv. Petra a Pavla - 9,30
hod.

Nenechme si ukrást nejen Vánoce, ale ani lidskou schopnost hledat a nacházet pravdu. Mějme odvahu bránit skutečnou radost, která může plynout jenom z poznané Pravdy.
Přeji nám požehnané, pravdivé a nepadělané Vánoce.
Jan Hamberger, farář

31. 12., neděle - Svátek Svaté rodiny:
• kostel sv. Petra a Pavla - 9,30
hod. (mše sv. s obnovou manželského slibu)
• kostel sv. Petra a Pavla - 16,00

Vánoční bohoslužby v okolních
kostelích spravovaných ze Soběslavi
24. 12.
Tučapy - 20,00 hod.
25. 12.
Nedvědice - 8,00 hod.
Budislav - 11,00 hod.
26. 12.
Janov - 8,00 hod.
Skalice - 11,00 hod.
1. 1. 2018
Janov - 8,00 hod.
Budislav - 11,00 hod.
Otevření kostela sv. Petra a Pavla:
pondělí 25. 12. - od 14 do 17 hod.
úterý

26. 12. - od 14 do 17 hod.

Koncerty:
1. 12. S
 oběslav - kostel sv. Petra
Pavla - Pavel Helan - 18 h
17. 12. S
 oběslav - kostel sv. Petra
a Pavla - Sbor jihočeských
učitelek - 17,00 hod.
17. 12. S
 kalice - kostel sv. Šimona
a Judy - Anonym Voice - 16,00
hod.
8. 1. 2018 Soběslav - kostel sv. Víta
- Tříkrálový koncert - 18,00
hod.

prosinec 2017

9

VÁNOCE A JEJICH TRADICE U NÁS
Stejně jako u většiny národů patří také v České republice Vánoce mezi největší a nejoblíbenější svátky v roce. Pojem „České Vánoce“ má specifický
kulturní význam. Zahrnuje bohatou tradici lidových obyčejů, obřadů a s nimi spojených folklorních projevů. Pojďme si některé z nich připomenout.
VÁNOČNÍ STROMEČEK
Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi mladou. Poprvé
se v českých zemích objevil počátkem předminulého století, v roce 1812. Ve svém bytě
v Praze-Libni jej v salonu nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel Leibich. Již příští
rok se objevil v mnoha měšťanských domácnostech. Na vesnici se začal šířit až téměř o sto
let později.
JMELÍ
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit jakoukoli
dívku či ženu. Říká se, že „kdo se pod jmelím
políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude
po způsobu jmelí věčně zelená. Každopádně darované jmelí nosí štěstí.
ZLATÉ PRASÁTKO
Tvrdí se, že pokud vydržíte celý Štědrý den
se postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a dobrou úrodu
na celý příští rok.
ŠTĚDROVEČERNÍ MAGIE
Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik
nečaruje, jako právě na Štědrý večer. Přes den
nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky
a smetí, protože byste si vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků musí být vždy
sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky,
které si pak každý dá do své peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok. A také

SMĚJEME SE
S HLÁSKOU
Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek? „Konečně rozsvítili na záchodě!“
*
Vypraví se dvě blondýnky do lesa pro
vánoční stromek. Dvě hodiny se trmácí
a stále nic nemají, až už jedna rezignovaně pronese: „Další bereme,
i když nebude mít ozdoby!“
*
„Tati, a odkud k nám chodí Ježíšek?”
„Pokud můžu soudit podle původu
dárků - tak asi z Číny.”
*
O Štědrém dnu volá Franta svému
kámošovi: „Hele, nemáš dneska na půl
dne čas?“
Kamarád se diví:
“Zrovna dnes, a proč?“
„No já jen že mám doma postavenej
betlém a chybí mi tam osel.“
*
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi:
„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.“
Za chvíli přijde Pepíček a říká:
„A svíčky taky?

se nesmí zapomenout, že se od svátečního stolu
nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře.
Protože kdo to udělá, ten se už „příštích Vánoc
nedožije“.
ROZKROJENÉ JABLÍČKO
Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko, napříč, tedy kolmo na stopku. Kdo
ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“
ze zdravých jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. A když místo
pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána
do tvaru křížku, hrozí nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem zdravého, velkého jablka.
LITÍ OLOVA
Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk lití olova. Nad plamenem
či na kamnech se roztaví kousek olova, které
se posléze najednou vylije do nádoby s vodou.
Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě ztuhne,
přítomní usuzují, co dotyčného čeká. Výsledný tvar olova je také možné číst jako odpověď
na předem položenou otázku.
SKOŘÁPKOVÉ LODIČKY
Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká svíčka. Ořechová lodička se zapálenou
svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její
plavba předznamenává životní dráhu toho, kdo
ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička
pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty,

drží-li se při břehu, zůstane doma.
HÁZENÍ STŘEVÍCE
Dívka hází střevícem přes hlavu. Jestliže
dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále doma.
Pokud ale bota zamíří špičkou ze dveří ven,
čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů.
TŘESENÍ STROMKEM
Děvče si vyběhlo po večeři na zahradu, zatřáslo stromkem, a odkud se první ozval pes, odtud
měl přijít slečně ženich.
ROZKVETLÁ BARBORKA
Svobodná dívka si na svátek sv. Barbory utrhne větvičku třešně nebo zlatého deště. Pokud jí
snítka do Štědrého dne rozkvete, do roka se vdá.
ŠTĚSTÍČKA
Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla (štěstí, zdraví, bohatství, svatba, dítě
atd.) a ty se vloží do nádobky. Stolovníci pak
po večeři losují. Převládají samozřejmě pozitivní hesla, negativním se doporučuje se vyhnout.
Použité heslo se vrací do nádobky zpět, aby
si další losující mohl vytáhnout svou budoucnost z plné škály osudu.
Každý máme s Vánocemi vázané jiné vzpomínky
a rituály, které k nim neodmyslitelně patří. Není
pochyb, že nás nejvíce v prožívání Vánoc ovlivnilo jejich vnímání z našeho dětství a za velkou
část toho, jak je dnes trávíme, mohou rodiče. Ať
jsou Vaše letošní vánoční svátky šťastné a pohodové.		
Jiřina Kocourková

NOVITA SE HLÁSÍ
Vážení a milí přátelé,
po malé odmlce Vás
opět zdraví pěvecký sbor
NOVITA. Po jedenácti letech existence jsme si naordinovali malé
zvolnění a krátký odpočinek v jarním období,
ve kterém jsme uspořádali pouze jeden koncert
pro našeho dlouholetého příznivce a přítele pana
Karla Krejzu, který se loučil se svou celoživotní
láskou - vedením Základní školy v Choustníku.
Koncert plný emocí jsme si velmi užili i díky
báječnému obecenstvu, které nám dvakrát poděkovalo potleskem vestoje.
Už koncem prázdnin jsme začali pilně cvičit, neboť první koncert podzimní sezony se konal při
příležitosti státního svátku sv. Václava v Plané
nad Lužnicí 28. září společně s pěveckým sborem Harmonie. Společně jsme zazpívali kánon
Hossana a Svatováclavský chorál. Koncert byl
velmi úspěšný a my jsme odjížděli opět nabití
energií do další činnosti. S tímto milým sborem
připravujeme i společné provedení Hubertské
mše Petra Vacka 5. 11. 2018 v kostele sv. Martina v Mladé Vožici.
Od začátku září jsme se pustili do příprav 3. ročníku Podzimního festivalu pěveckých sborů. Letos
naše pozvání přijaly tři pěvecké sbory. Mladičký dívčí sbor soběslavského gymnázia Melodico pod vedením sbormistryně Radky Duškové,
vynikající pěvecký sbor ABWUN proslulý umě-

ním zpěvu alikvótních tónů z Českých Budějovic
se svou sbormistryní Ludmilou Dvořákovou
a známý, inspirující táborský pěvecký sbor
Domino, tryskající životností a temperamentním prožíváním každé písničky pod
taktovkou sbormistra Jakuba Smrčky. Festival jsme tradičně zakončili provedením
kánonu Petra Ebena ,,Na shledanou“.
Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme
se na další kouzelná setkání.
A Vás, milí příznivci, můžeme už dnes pozvat
na 4. ročník Podzimního festivalu pěveckých
sborů, který se bude konat v pátek 12. října 2018
od 19.00 hodin v KDMS.
V závěru mého povídání mně zbývá už jen jedna
milá povinnost - srdečná pozvánka na naše podzimní a adventní zpívání:
• úterý 12. prosince v 18.00 hodin adventní vystoupení v Senior-domě v Soběslavi
• neděle 17. prosince v 18.00 hodin koncert v kostele Navštívení Panny Marie
v Choustníku
• a v netradičním termínu – ve středu
20. prosince v 19.00 hodin v Českobratrském evangelickém kostele v Soběslavi
Co více dodat – pěvecký sbor NOVITA se těší
na shledání a setkání s Vámi se všemi.
Eva Králová, sbormistryně
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DVEŘE KOSTELA
DOKOŘÁN
Projekt evangelického sboru s názvem Pojďte
ke mně všichni ... aneb dveře kostela dokořán
se chýlí ke konci. Během roku jsme uskutečnili
výlety, společné obědy, výtvarné dílny
a přednášky. Ve sborové místnosti probíhají
hudební dílny – bubnování, v čajovně Rolnička
pokračuje druhý cyklus Hovorů o víře.
Podařilo se zrealizovat stavbu bezbariérového
nájezdu do kostela, což se vzhledem
ke spolupráci sboru s Rolničkou jevilo jako
nejvýš potřebné. Kostel a fara jsou tak nyní
přístupné nejen vozíčkářům, ale i maminkám
s kočárky a seniorům.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Všechny malé čtenářky, čtenáře i jejich
rodiče srdečně zveme na Den pro dětskou
knihu, který se koná 2. 12. 2017 od 9 hodin.
Pro děti je připraven bohatý program, budou
zde dílničky, kde si mohou něco vyrobit
a poté odnést a samozřejmě si užijí plno
zábavy a také procvičí své hlavičky. Těšíme
se na Vás!

S čím jsme si hráli v minulém
století - retro hračky
Obec baráčníků Soběslav a Sokolky Vás
zvou na výstavu „S čím jsme si hráli

v minulém století - retro hračky“. Výstava
potrvá do konce roku.

Od slohové práce k vlastní knize
Zveme Vás na autorské čtení a zároveň
i besedu spisovatele a textaře Miroslava
Tota, která se koná 14. 12. od 16 h. Dozvíte
se o tom, jaké komplikace a zařizování obnáší
vydat knihu. Popovídáme si také o dětských
knihách a na závěr pokřtíme nejnovější
knihu Tragéd. Všichni jste srdečně zváni!
Anděla Poslušná

HRDINOVÉ KNIŽNÍ SÉRIE
MOŘE NÁLEZŮ A ZTRÁT SE VRACÍ

Můžete se těšit na několik akcí v prosinci:

ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
NA EVANGELICKÉ FAŘE:

Soběslavská rodačka (za svobodna) Lenka
Hrušková v minulém roce vydala pod pseudonymem Lena Valenová první díl knižní
série Moře nálezů a ztrát - čtivý příběh s detektivními prvky, ve kterém se kříží osudy
dvou postav – patnáctileté studentky pražského mezinárodního gymnázia Eleny Novákové a amerického mladíka Michaela La
Faye, který přijíždí studovat do Prahy v rámci výměnného pobytu. V září se k nám hrdinové Michael a Elena vrátili ve druhém díle
a dobrou zprávou pro fanoušky této beletrie je,
že v listopadu vyšel také díl třetí.

9. 12. 2017, od 14:00 - 20:00 hodin. Tvořivá dílna pro všechny věkové skupiny. Přijďte
si vyrobit dárek pro své blízké. Můžete
si z kůže vyrobit pochvu na nůž, toulec, obal
na cokoliv, krabičku, měšec atd., z vlny budeme vyrábět náušnice, korále, podšálky, menší
kapsičky i větší kabelky atd., z přírodnin potom lapače snů, závěsné ozdoby do oken atd.
Vstupné je 50 Kč.

V druhém a třetím díle se dozvíme více o Michaelově minulosti a velkými zvraty projde
také vztah hlavních hrdinů. V každé knize
jsou dle autorky části, které jsou více hravé a i takové, ve kterých se řeší vážné otázky. „Nedokážu říct, která kniha se mi psala
nejlépe. Spíše jsou některé postavy, které
se mi píší lehčeji než jiné. Se stupňujícím
dramatem v životech hlavních hrdinů mám
také někdy pocit, že tak trochu „trpím“
s nimi. Proto asi především ve třetí knize střídám mnohem více bezstarostné chvíle hrdinů
s těmi vážnými. Při psaní třetí knihy jsem se ale
také přistihla, že mě baví psát právě konﬂikty
a vypjaté momenty.“

11. 12. od 15:00 - 18:00 hodin. Výtvarně
- prožitkový program JÁ BOJOVNÍK pro děti
od 6 - 12 let. Budeme vyrábět zbroj, zbraně
a masky. To, co vyrobíme, bude použito
v Adventní divadelní hře o Gedeonovi.
Zveme vás také na koncert a dětské divadelní
představení do evangelického kostela:
Koncert dětských bubeníků Hakuna Matata
ve středu 13. 12. v 18 hod.
Adventní divadelní hra Gedeon v neděli
17. 12. od 17 hod.

píše většinou odpoledne, nebo večer. „Nejraději si zajdu s počítačem do místní kavárny. Paradoxně se tam dokáži lépe soustředit.
Na korekturách poslední knihy jsem pracovala v parcích. V Central parku mám svá oblíbená místa, kde je úžasný klid,“ říká Lenka
na dotaz, kde knihy píše nejraději. Každý díl
prý psala přibližně rok. „Samotné psaní hrubého textu mi trvalo vždy 4-5 měsíců, poté
následovalo několik kol korektur, přepisování
a dopisování. To je v mém případě opravdu
dokonalá mravenčí práce, protože jsem perfekcionista. Kdybych si nestanovila termín
dokončení, asi bych na knihách pracovala donekonečna“.

V druhé knize, která nese název„Nevyzpytatelný“, se spolu s hlavními hrdiny přesuneme
do New Yorku, kam odjede Elena na prázdniny. Dějiště autorčina románu se tak přesouvá
do města, ve kterém sama svým postavám
vdechuje život. Žije léta v USA a romány

Knižní série Moře nálezů a ztrát bude mít čtyři
díly. Autorka v současnosti pracuje na tom posledním, který by měl vyjít v roce 2018.
-min-

Za evangelický sbor Monika Macáková

Aeroklub Soběslav nabírá nové žáky !!!
SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin na faře ČCE
v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav, tel. 602 126 685
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ZIMNÍ ŠKOLENÍ ZAČÍNÁ
JIŽ V LEDNU
Pro více info:
www.lkso.cz
tel. 720 147 099
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program - prosinec
Pravidelné akce:
Pondělí

17.30

Divadelní soubor ZŠ Komenského ul.,

18.00

Argentinské tango

Úterý

16.00

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)

Středa

13.30

Senior klub

15.30

Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců

17.00

Loutkářský soubor Kašpárek

20.00

Divadelní soubor Chvalovský

Čtvrtek

18.00

JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)

Pátek

19.00

Soběslavská chasa mladá

Po novém roce začínají všechny pravidelné akce v týdnu od 8. ledna 2018!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Pozvánka do divadla
Sobota 16. prosince v 19.00 hod.
Divadlo Kalich, Petr Abraham
Moje hra
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu
hrdinovi jeho život právě protekl mezi prsty.
Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil
tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským
přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala
soukromou smuteční slavnost na jeho počest.
V obývacím pokoji se proto u vystaveného
Mistra schází šest žen různého věku, postavení
i světonázoru, z nichž každá sehrála v životě
vyhlášeného bonvivána osudovou roli…

Další program:
Neděle 3. 12.

15.00

DS Tábor, Kuba a tři čerti, pohádka s mikulášskou nadílkou, velký
sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné vstupné - druhé,
třetí….dítě zdarma!

Pondělí 4. 12.

15.00

Rozsvěcení vánočního stromečku s rádiem Blaník, náměstí
Republiky

Úterý

5. 12.

10.00

Univerzita třetího věku, malý sál

Středa

6. 12.

18.00

Astrál

Čtvrtek 7. 12.

9.00

Dětská burza, foyer KD

Sobota 9. 12.

18.00

Taneční kurzy – Věneček, hraje RM Band, velký sál

Středa

13. 12.

18.00

Česko zpívá koledy, náměstí

Sobota 16. 12.

19.00

Divadlo Kalich, Moje hra, divadelní představení, velký sál, vstupné
mimo předplatné 350 Kč

Pondělí 18. 12.

17.00

Loutkářský soubor Kašpárek, O barevném sněhulákovi,
loutkové divadlo, vstupné děti 10 Kč a dospělí 20 Kč

Středa

20. 12.

19.00

Vánoční koncert Keltain & Divoké strunky
(houslový soubor ZUŠ Soběslav), velký sál, vstupné 100 Kč

Pondělí 25. 12.

21.00

Vánoční diskotéka – DJ Honza Pekárna, velký sál

Připravujeme na leden:
Neděle 7. 1.

10.30

Divadelní spol. Koňmo, Jak šlo vejce na vandr, pohádka, velký sál

Středa

19.00

Veselá trojka – koncert, velký sál, vstupné 200/230 Kč

17. 1.

Poděkování
Děkujeme všem milým hostům
a divákům, kteří nás letos
navštívili! Přejeme vám všem
krásné Vánoce a v novém roce
pohodu a hodně zdraví!
Děkujeme všem firmám za podporu KDMS v roce 2017 a těšíme
se na další spolupráci.
Pracovníci KDMS

Plesová sezona 2018
v kulturním domě
• pátek 12.1. Maturitní ples Gymnázium
Soběslav 4.A
• pátek 19.1. Maturitní ples Gymnázium
Soběslav 6.B
• pátek 26.1. Rybářský ples
• pátek 2.2.

Staročeský ples

• pátek 9.2.

Společenský ples

• pátek 16.2. Sportovní ples
• neděle 25.2. KARNEVAL pro děti

Magie divadla umožní Jankulovskému
už z „druhého břehu“ mluvit s jeho poslední
ženou. Na rozdíl od nás obyčejných smrtelníků
tedy oba mají vzácnou možnost říci si spoustu
věcí, na které v každodenním shonu nemáme
(nebo kolikrát možná nechceme mít) čas
a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli
vyslovit.
KV hlavní roli charismatického Mistra
Jankulovského zazáří jedna z největších
hvězd českého herectví Jiří Bartoška, který
přijal divadelní roli po dlouhých letech.
Pod pseudonymem autora Mojí hry Petra
Abrahama se skrývá divadelní režisér Petr
Novotný. Režie se ujal Jan Kačer, jehož žena,
vynikající herečka Nina Divíšková, hraje
matku Jiřího Bartošky.
Osoby a obsazení:
Mistr Jankulovski ..... Jiří Bartoška,
Mladá paní ..... Jana Janěková ml.,
Paní Matka ..... Nina Divíšková / Radana
Hermanová,
Ordinérní blondýna ..... Zuzana Bydžovská,
Bejvalka ..... Adéla Kačerová
První láska ..... Vlasta Peterková
Poslední omyl ..... Adéla Koutná
Funebrák ..... Martin Kubačák

prosinec 2017

12

Předplatné KD Soběslav
Jaro 2018

ÚNOR
ZELŇAČKA
„K čemu vylepšovat svět,
když to nejlepší bylo dávno
vymyšleno…“
Agentura Familie, René Fallet
Autor se v poutavém příběhu vrací
ke krásám prostého života na panenském venkově, který postupem
času mění svůj charakter a trpí
díky necitlivému pokroku a honbě po penězích. Děj se odehrává
na společném dvorku dvou věčně
připitých vesnických prďolů, kteří
by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou plnou hvězd. A právě
tam někde v nekonečnu kdosi potřebuje to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou
zaparkuje létající talíř…
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar
Brousek ml., Vojtěch Záveský,
Barbora Jánová/ Barbora
Hrušková, Jan Szymik
BŘEZEN
DÁMY Z ANIANE
„Dámská partie rozehraná
ve velkém stylu!“
Divadlo Palace, Milan Kopecký
Marie a Ester. Dvě sestry, dva
lidské příběhy z opačných pólů
lidské existence. Zatímco Marie si přinesla do rodného domu
nekončící proud svých příběhů ze všech pařížských lokálů
– těch skutečných i smyšlených,
Ester si žila svůj poklidný život
venkovské učitelky. Malé Aniane
je pro Marii trochu příliš těsné,
a tak stačí pár poznámek
na místním trhu a zdejší pan děkan ztrácí svůj klid. Skupinka
nezadaných mužů zralého věku
začne sázet na nového manžela

pro Marii…to všechno se děje
za zdmi rodinného domu Marie
a Ester. Ony ale mají jen samy
sebe. Jen své vzpomínky, které
se tak málo protínají. A čas se tak
vleče.
Hrají: Marie - Daniela Kolářová,
Ester - Dana Syslová, AugustJaromír Meduna, pan Děkan
- Milan Stehlík / Jiří Čapka,
Mares - Lucie Pernetová
/ Michaela Sejnová
DUBEN
SMÍM PROSIT?
„Ďábelský plán, jak splnit
poslední vůli tetičky…“
Činoherní studio Bouře
Gérard Bitton a Michel Munz
Henri de Sacy je vášnivý
milovník všech žen. Jednoho dne
se dozvídá, že má po své tetě zdědit balík peněz pod podmínkou,
že se do roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou podmínku?
Řešení bude překvapivé, rozuzlení
ještě překvapivější. Svižná komedie, která nabízí vtipné dialogy
a krásné herecké příležitosti.
Hrají: Henri - Jan Révai,
Edmond - Martin Polách / Igor
Bareš, Norbert - Robert Jašków,
Elsa - Kateřina Janečková,
Dodo - Petr Pěknic / Karel Zima
Termíny jednotlivých divadelních
představení jsou na našich
stránkách www.kdms.cz (v době
uzávěrky jsme ještě neměli
informace z jednotlivých divadel).
Změna programu vyhrazena.
Cena předplatného 870 Kč.
Mimo předplatné 320 Kč,
320 Kč, 320 Kč.

20. 12. 2017
19:00
Vstupné 100 Kč.

KDMS
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IKONY – OKNA DO NEBE
VE „STARÝCH I NOVÝCH
ZVĚSTECH“

VÁNOCE VE SMRČKOVĚ DOMĚ
VE ZNAMENÍ IKON
A LIDOVÝCH TRADIC

KDMS ZVE NA POHÁDKY
3. 12.

15 h

KUBA A TŘI ČERTI

Pohádka s mikulášskou nadílkou,
DS Tábor, KDMS

18. 12.

17 h

O BAREVNÉM SNĚHULÁKOVI
Loutkový soubor Kašpárek, KDMS

Po několikaleté odmlce Vás v expozičních a výstavních prostorách rádi přivítáme i v adventním a vánočním čase.
V soběslavském Smrčkově domě bude
od 5. 12. do 30. 12. (denně kromě pondělí a svátečních dnů 24. – 26. 12., vždy od
9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin) k vidění
jak letos otevřená stálá expozice Život na
Blatech a Kozácku, tak i vánoční výstava spojující umění s duchovním odkazem. Nese název Ikony – okna do nebe
a představuje výběr z kolekce náboženských obrazů ruské, ukrajinské a polské
provenience ve sbírkovém fondu Husitského muzea. Přijďte nahlédnout do duchovního světa pravoslavných ikon, oken
do ráje, kde se země a nebe dotýkají jako
tvář matky a dítěte. Zajímavý je i původ
vystavených exponátů – většinou byly
zabaveny pašerákům při pokusu převézt
je přes naše území do západní Evropy
za účelem prodeje. Jediná ikona pochází
ze starých fondů soběslavského muzea,
kam ji věnoval neznámý dárce. V již
zmíněné stálé národopisné expozici výstavu doplní vánočně vyzdobená blatská světnice a promítání snímku Zima
na Blatech či vánočních dílů „večerníčku“ Chaloupka na vršku. Slavnostní
zahájení výstavy proběhne v pondělí
4. 12. v 17 hodin. Na vernisáži promluví
autorka výstavy ikon Mgr. Ludmila Mikulová a těšit se můžeme i na hudební
vystoupení žáků Základní umělecké školy Soběslav pod vedením Ivy Hovorkové.
„OD TÁBORA...“ DOKOLA KILEM!
ANEB ŠKODA 100 NA CESTÁCH

náměstí Republiky, Soběslav

Ve středu 6. 12. od 17 hodin nás
v soběslavském Rožmberském domě
v rámci přednášky 19. ročníku cyklu „Od Tábora až na konec světa“ zve
Daniel Urban z Říčan na expediční
cestu do Asie historickou „škodovkou“
vyrobenou v roce 1969. Na začátku byl
nápad koupit staré auto a cestovat světem
po vlastní ose, bez GPS, pouze s mapou a kompasem. Během první velké
cesty s manželkou Janou najeli 16 475
km na území 15 států. Poznali tak život
v Rusku, Kazachstánu, Turkmenistánu,
Uzbekistánu, Íránu, Turecku i v dalších
zemích. Těšit se můžeme na nevšední
zážitky, kterých měli během cesty nepočítaně. A dozvíme se i to, jak se dá doma
na koleni a bez garáže vyrobit prakticky
od nuly expediční speciál.

Prosincová přednáška z cyklu „Staré
i nové zvěsti“, která v Rožmberském
domě proběhne ve středu 13. 12. od 17
hodin, podrobněji přiblíží hlavní součást
naší vánoční výstavy. Mgr. Ludmila Mikulová nás seznámí se sbírkou ikon Husitského muzea v Táboře, která čítá přes
300 exemplářů. V přednášce se dozvíme,
co to vlastně je ikona, proč se nemaluje,
ale píše, jak vypadá ikonostas anebo čím
se pravoslavné ikony liší od umění křesťanského Západu. Kromě bohatého obrazového materiálu bude také příležitost
si několik ikon na místě prohlédnout.
VÁNOČNÍ KONCERT
Ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí
proběhne ve čtvrtek 21. 12. od 18 hodin
již tradiční vánoční koncert. Na tu správnou notu Vás naladí koledy, vánoční písně i autorské skladby v podání Lenky
Semrádové Martinů (kytara a zpěv),
Jaromíra Loumy (klavír, kytara a zpěv),
Martina Šedy (cajon, klavír, ﬂétna
a zpěv) a Zdeňka Vošty (kytara a zpěv).
POMOZTE NÁM VYTVOŘIT
VÝSTAVY ROKU 2018!
Myšlenka muzejního připomenutí významných výročí příštího roku vykrystalizovala v přípravu dvojice samostatných
výstav, z nichž jedna bude věnována
konci 1. světové války, československým legiím a vzniku Československa,
druhá pak osudovým událostem v srpnu
1968, obě se zaměřením na Soběslavsko
a Veselsko. Pokud byste měli jakoukoli
dokumentaci týkající se místních událostí
nebo osobní předměty legionářů z regionu, budeme vděčni za jejich zapůjčení
pro výstavní účely.
Na viděnou v muzeu se těší a příjemné
vánoční svátky Vám přejí.
Daniel Abazid a Petr Šťovíček
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MŠ DUHA
Odpoledne s tatínky

Co nás čeká v prosinci?

Dvě poslední říjnová
odpoledne patřila letošní první společné
akci s rodiči – odpoledni s tatínky.
Menší děti z červené, modré a oranžové třídy pomáhaly
v pondělí včelím medvídkům Čmeldovi
a Brumdovi dělat zásoby na zimu a lampiony a světýlky jim posvítily u postýlek,
aby mohli malí čmeláčci lépe usnout.
Děti ze zelené, fialové a žluté třídy o den
později putovaly s lesními skřítky a plnily různé úkoly, které jim skřítci připravili.
Jako odměna pro děti i tatínky byl připraven teplý nektar z květů, respektive kouzelný lektvar, což v chladném říjnovém
podvečeru všichni ocenili.

Tradiční Vánoční cinkání dětí z předškolních tříd se v kulturním domě uskuteční ve čtvrtek 14. 12. V pátek 15. 12.
si ve školce uspořádáme Štědrý den nanečisto, vyzkoušíme si různé štědrovečerní
tradice, děti dostanou nadílku od Ježíška
a paní kuchařky nám připraví domácí vánoční cukroví. Chtěli bychom jim touto
cestou poděkovat za to, jak nám celý rok
výborně vaří a jaké dobroty nám připravují.

Foto: Pokud se tatínci nemohli zúčastnit,
zastoupili je dědečkové nebo maminky.
Na fotografii je Dorotka Procházková
z červené třídy se svým dědečkem.

Zahrada sedmi barev

V našem projektu vysněné Zahrady sedmi barev jsme zase o kousek blíž k cíli.
Firma pana Poláka začala s výsadbou
některých stromů. Ve výběrovém řízení
byla vybrána firma Dřevovýroba Vaněk,
kde přes zimu budou vyrábět přírodní
učebnu a prvky vybrané do první etapy
a od března 2018 by mělo dojít k realizaci. Na jarní měsíce také plánujeme společnou brigádu s rodiči.
Kolektiv MŠ DUHA

PĚVECKÝ SBOR JIHOČESKÝCH UČITELEK
Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Vás srdečně zve
na
ADVENTNÍ KONCERT
pod vedením sbormistrů
Theodora Pártla a Anny Voříškové
neděle 17. 12. 2017 od 17 h
kostel sv. Petra a Pavla

MŠ NERUDOVA
Svátek sv. Martina
Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí
k nám... 11. 11. již tradičně oslavujeme svátek
sv. Martina. Tento svátek přináší spoustu námětů pro činnosti, které korespondují s tradicemi
tohoto svátku a jsou velmi oblíbené v celé naší
školce.
Hned ráno jsme sv. Martina uvítali písničkou
„Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí
k nám...“ S dětmi jsme si povídali o významu
a tradicích svátku sv. Martina. „Děti, víte co znamená, že svatý Martin přijede na bílém koni?
A co je to pranostika?“ Vysvětlovali jsme si, jak
to dříve fungovalo na statcích. Kdo byl čeledín,

kdo ponocný a kdo pastýř ...“Děti, možná znáte
čeledína Kubu a děvečku Anče z Krkonošských
pohádek...“ A že všichni v tento den začínali
od začátku. Prostě jako by se život všech úplně
zastavil a se sv. Martinem začal nový.
S 11. listopadem je spojena tradice ochutnávání mladého vína. 11. 11. v 11 hodin a 11 minut
vinaři tradičně otvírají a ochutnávají svatomartinské víno. Hodnotí jeho kvalitu, musí dobře
rozeznávat chutě. My s dětmi jsme se pustili
rovněž do ochutnávání a rozpoznávání chutí,
i když samozřejmě ne vína, ale děti se zavázanýma očima rozpoznávaly chuť čaje, vody

a mléka. Dále jsme se pustili do pečení. Upekli
jsme si svatomartinské koláčky a paní kuchařky
se celé dopoledne otáčely v kuchyni, aby nám
k obědu mohly naservírovat tradiční svatomartinskou husu... No zkrátka svátek sv. Martina
jsme si užili se vším všudy a už neodmyslitelně
bude patřit k jednomu z nejoblíbenějších svátků
všech dospělých i dětí v naší školce Nerudova.
kolektiv MS Nerudova
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SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
23. ročník tradiční soutěže Soběslavská růže
vali hodnotné ceny pro soutěžící, přispěli finančně nebo materiálně ke zdárnému průběhu
celé akce. V letošním roce to byli: Krajský úřad
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích;
Lázně Bechyně, s.r.o.; Maspex, a.s., Veselí nad
Lužnicí; VESCO, s.r.o., mlýn Veselí nad Lužnicí; Ing. Zdeněk Prejza, Soběslav; Drogerie
N+N, s.r.o., Soběslav; TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o., Kámen; ČSOB, a.s. Plzeň - Ing.
Mgr. Pavel Kastner; Goldim, s.r.o., Soběslav;
Elektro Štěch, s.r.o., Veselí nad Lužnicí a B + J
Power, s.r.o., Tábor.

Dne 9. 11. se v Soběslavi opět konala ﬂoristická
soutěž s názvem Soběslavská růže. Soutěžního
klání se zúčastnilo 11 škol z celé České republiky. Kromě domácího družstva jsme letos přivítali také žáky středních škol z Cvrčovic, Českých Budějovic, Frýdlantu, Horek nad Jizerou,
Prahy-Jarova, Jesenice, Lovosic, Nového Strašecí, Sedlčan a Třeště.
Spojujícím tématem již 23. ročníku soutěže se
stal verš ze známé písně „V lese, jó v lese na
jehličí …“ a cílem bylo představit jehličnany
v různých podobách. Při soutěži se tak pracovalo převážně s materiály, které nabízejí naše
lesy. Pod rukama žáků vznikala zajímavá díla
ve 3 soutěžních úkolech – svatební kytice, lesní
polštářek a volná fantazie inspirovaná mottem
soutěže. Nelehkou úlohu porotců přijali úspěšní ﬂoristé Ing. Augustin Kotil z Třeboně, Jitka
Klestilová z Českých Budějovic a Hana Bělohlávková z Kouřimi. V silné konkurenci 11
středních škol a učilišť zvítězilo soběslavské
družstvo ve složení Filip Hrouda, Marek Jinda
a Karolína Vavrušková. Pomyslnou stříbrnou
medaili si odvezli soutěžící z SOŠ veterinární,
mechanizační a zahradnické České Budějovice a na 3. místě (s nevelkým rozdílem bodů)

skončili mladí ﬂoristé z SOŠ Praha-Jarov. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve slavnostní
atmosféře za účasti milých hostů – někdejšího
ředitele školy a zakladatele soutěže PaedDr. Z.
Slomka, zástupců Krajského úřadu Jihočeského
kraje, České školní inspekce a města Soběslavi.
Následující den 10. 11. se soutěžní výrobky
představily široké veřejnosti na výstavě v Kulturním domě města Soběslavi. Návštěvníci si se
zájmem prohlíželi originální, zajímavé a mnohdy netradiční výtvory a nešetřili chválou na adresu soutěžících.
Velmi si vážíme všech sponzorů, kteří věno-

Velký dík náleží také městu Soběslav za podporu a pracovníkům kulturního domu za vstřícnou
pomoc při organizaci soutěže. Soběslavským
žákům pak patří poděkování za vzornou reprezentaci školy i města.
Dovolujeme si pozvat soběslavskou
veřejnost na prodejní vánoční výstavu
žákovských výrobků. Ta proběhne 8. 12.
v budově školy od 8:00 do 15:00 hodin.
SŠŘ a ZŠ Soběslav

ZŠ E. BENEŠE
Druháci vědí, jak na to!
V pátek 29. září vyměnily děti velké aktovky plné učebnic za malé batůžky se svačinou
a pláštěnkou. Ráno je přivítalo sluníčko, a tak
se mohli všichni druháci vydat na pěší výlet kolem Soběslavi. Od školy děti vyšly směrem ke
kempu TJ Spartak Soběslav. Cestou si procvičovaly bezpečné přecházení vozovky a pozná-

valy dopravní značky. Ke Svákovu žáci dorazili
v době velké přestávky. Zde si odpočinuli
a zopakovali si telefonní čísla hasičů, záchranky
a policie pro případ nebezpečí. Po svačině
se děti vydaly přes houpací most. S malými
obavami zvládly tento úkol na jedničku.
U řeky si připomněly, jaké napáchala řeka

Lužnice škody při velkých povodních v roce
2002 a 2006. Děti prokázaly, jak by se měly
při povodni zachovat. Fyzicky náročnou trasu
všichni žáci zvládli. Akci s názvem Chování
za mimořádných situací prožili již potřetí a už
se těší, co je bude čekat příště.
Třídní učitelky 2. tříd
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Halloween 2017

Ve středu 25. října se naše škola proměnila ve strašidelný hrad. Žáci devátých ročníků si pro letošní páťáky
připravili večer plný zábavy, napětí
a dobrodružství. Svou odvahu, bystrost a důvtip prokazovaly mladší děti
při plnění nejrůznějších úkolů na stanovištích po celé škole. Na konci svého putování se na základě získaných
indicií snažily odhalit heslo večera.
V letošním roce to bylo slovo „krev“.

Na závěrečném ceremoniálu byly děti
vyznamenány medailí za statečnost
a obdržely také sladkost za odhalení
hesla.
Chtěla bych i touto cestou pochválit
deváťáky za skvěle odvedenou práci. Zároveň děkuji všem kolegyním
a kolegům, kteří pomáhali celou akci
zajišťovat.

7.12. od 14 do 16 h v prostorách 1. stupně

Mgr. Šárka Zasadilová

ZŠ KOMENSKÉHO
Exkurze devátých tříd
do Terezína
Ve středu 25.10. se třídy 9. A a 9. B společně
s paní učitelkou Kateřinou Hruškovou a panem
učitelem Lukášem Lisem vydaly na exkurzi
do Terezína. Ráno jsme museli vstávat poněkud
brzy, jelikož autobus vyjížděl již v 6:30. Cesta
byla dlouhá, a tak jsme si čas zkrátili posloucháním písniček, čtením nebo spaním.
Po příjezdu do Terezína nám pan učitel Lis
připomenul, jak se máme chovat a abychom
toto místo nijak nezlehčovali a nedělali si legraci. Poté jsme přešli do muzea. Tam se nás
ujala milá paní, která nám povídala o tom,
co se v terezínské pevnosti dělo a ukázala nám
krátký film. Po filmu jsme se rozdělili do dvou
skupin.Každá skupina dostala svou průvodkyni.
Ta nás provedla městem, které za druhé světové
války sloužilo jako židovské ghetto, a ukázala
nám, jak v té době židé žili. Poté se nás ujala
jiná průvodkyně, která nás provedla Malou
pevností. Toto místo sloužilo v historii jako
věznice. Vězněn tady byl například Gavrilo
Princip (srbský atentátník Františka Ferdinanda
d’Este) či Milada Horáková. V době druhé světové války Malá pevnost sloužila jako věznice
pražského gestapa.
Po exkurzi jsme nastoupili všichni do autobusu
a čekal nás zdlouhavý návrat do Soběslavi.
Exkurze se nám velmi líbila, protože jsme
se dozvěděli hodně nových (i když ne zrovna
veselých) informací.
Kamila Kůrková, 9.B

Deváťáci rozdávali laskavost
Den 13. listopadu je vyhlášen Mezinárodním
dnem laskavosti, a tak jsme se se třídou pro
vykonání pár laskavostí rozhodli. Cílem byla
návštěva psího útulku v Českých Budějovicích a českobudějovické nemocnice, přesněji
jejího dětského oddělení.
Ráno jsme vyrazili v 7:15 vlakem do ČB.
Po příjezdu jsme si dali
půlhodinový rozchod v
obchodním centru Mercury. Poté jsme se vydali do psího útulku. Byly
to asi 3 km cesty. Když
jsme dorazili do útulku,
tak nám paní něco málo
o tomto zařízení řekla.
Předali jsme finanční dar
na léky, plyšáky a pamlsky pro pejsky. Rozdělili jsme se do skupinek
a paní nám přidělila pejska na venčení. Prošli
jsme se s ním v parku
a asi po hodině ho vrátili
zpět do útulku. Rozloučili jsme se a vyrazili na
další laskavost do nemocnice. Při cestě jsme
se ještě zastavili na oběd.
V
nemocnici
jsme
se rozdělili do dvou
skupin. Každá skupina
si vzala nějaké dárky pro
děti např. pexeso, omalovánky, plyšáky, apod.

Rozdali jsme dárky a vyrazili jsme zpět na nádraží k cestě domů. Bylo krásné vidět děti, jak
se usmívají a mají radost.
Máme nezapomenutelné zážitky na celý život. Je to krásný pocit.
Tina Straková, 9. B
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Exkurze tříd 6. A a 6. B
Ve čtvrtek 12. října 2017 se žáci tříd 6. A
a 6. B se svými třídními učitelkami Mgr. Romanou Bláhovou a Mgr. Věrou Ježkovou vydali
na exkurzi do Vodárenské věže v Českých Budějovicích. Když jsme dorazili do Českých Budějovic, rozdělili jsme se po třídách na 2 skupiny.
Nejprve šla na exkurzi 6. A a 6. B se vydala pro-

hlédnout si náměstí. Ve Vodárenské věži se nás
ujala moc hodná paní průvodkyně, která nám povídala o historii Vodárenské věže a k čemu slouží. V přízemí a ve 2. patře nám paní průvodkyně
promítla krátký film o tom, jak se dříve přiváděla voda do města České Budějovice a proč byla
postavena a k čemu se Vodárenská věž využíva-

la. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Když skončila prohlídka, vyměnili jsme
se se 6. B a my jsme šli na náměstí, které jsme
si prohlédli a kde jsme si mohli něco koupit.
Exkurze se nám líbila, protože jsme se dozvěděli hodně nových věcí a užili jsme si spoustu
zábavy.		
Niki Gruberová, 6. A

GYMNÁZIUM SOBĚSLAV
JIHOČESKÁ RATOLEST 2017
Soběslavské gymnázium bylo v listopadu oceněno v 7. ročníku soutěže projektů a vysokoškolských prací na ochranu životního prostředí
s názvem Jihočeská ratolest, kterou organizuje
spolek Krasec.
V kategorii B se Gymnázium města Soběslavi umístilo na prvním místě s projektem „Zabezpečení budovy gymnázia před nárazy
ptáků do okenních skel“. „Začalo to tak,
že se na konkrétních místech areálu objevoval
sem tam mrtvý pták pod okny. Většinou si toho
všimly děti. Ptáci naráželi do skel především
v prostoru jižní stěny. Za přítomnosti odbornice jsme zjišťovali, kde k tomu přesně dochází.
Došli jsme k názoru, že se jedná o místa, kde
jsou okna na jižní i severní straně a je přes
V soutěži Jihočeská ratolest byl
také oceněn Váš projekt Batrachologický inventarizační průzkum CHLÚ Dráchov a návrh
průběžné rekultivace oblasti,
včetně transferů během těžby.
Můžete nám přiblížit, čím jste
se v projektu zabýval?
Zabýval jsem se lokalitou u obce
Řípec, na které bude probíhat
těžba a vznikne nová pískovna.
Prozatím tam také nikdo nedělal
biologický průzkum. Přes řeku
se nacházejí rezervace, které jsou
z pohledu obojživelníků velmi zajímavé. Zajímal jsem se, jaké organismy v mnou zkoumané oblasti žijí
a na základě průzkumu a dosavadních znalostí jsem navrhl, jak by
mohl finální prostor vypadat a jakým způsobem by se mělo během
těžby postupovat. Například návrh
transferů. Transfer je pojem pro
přemístění druhů, jejichž populace
chceme z dané oblasti zachránit,
nikdy to však nejde v plné míře.
Jeho prostřednictvím jednotlivé
druhy přesouváme do jiné vhodné lokality. Zároveň jsem počítal
s tím, že by těžba měla postupovat z bodu A do bodu B a práce
by měly probíhat pouze v určitý
čas na některých lokalitách, aby
nenarušila páření obojživelníků
a podobné fenomény v přírodě
se vyskytující.
Jak dlouho Vám trvalo, než jste
danou oblast zmapoval a mohl
práci dokončit?
Data jsem sbíral přibližně dva

Projekt od samého počátku vypracovávali studenti.
Sami se domluvili s Reklamním ateliérem
s.r.o. na dodání samolepek, ze kterých vyrobili
kolečka, která následně nalepili na okna na jižní
a severní straně budovy. Na projektu prevence
před nárazy ptáků se spolu se studenty podílela
také Petra Váchová, učitelka výtvarné výchovy,
během které studenti sami vyráběli potřebné
materiály. Celý projekt pak koordinoval Jiří
Řehounek, který projekt do soutěže přihlásil.
ně vidět skrz celou budovu.“ vysvětlil redakci
ředitel gymnázia Petr Lintner.

roky s tím, že jsem se zaměřoval
především na obojživelníky. Kdybych se chtěl zaměřit na více skupin organismů, tak bych si musel
přizvat někoho, kdo by pracoval
na průzkumu se mnou, nebo posílat materiál někomu na určení.
Rád zkoumáte obojživelníky
a minerály. Jedná se o Váš koníček? Co je Vám na něm blízké
a kolik času tímto koníčkem trávíte?
Pokud vezmeme kombinaci geologie a ekologie, tak těm věnuji
prakticky všechen svůj volný čas.
Na ekologii mě zajímají hlavně
vodní biotopy a obojživelníci, kteří v nich žijí. Je to zajímavá skupina organismů, velmi atypická
a ve veřejné sféře se o ní moc neví.
Ještě raději se ale věnuji geologii.
V okolí Řípce jsem také dělal rozsáhlý mineralogický a geologický
výzkum s nálezem 40 druhů minerálů. Některé jsou sbírkově a některé i z genetického hlediska zajímavé – říkají nám něco o vzniku
některých těles, které se tam nalézají. Poté jsem se částečně zabýval
mineralogií a chemismem minerální skupiny s názvem turmalíny.
Jaké zajímavosti jste se během
výzkumu dozvěděl?
V oblasti okolo Řípce bylo zajímavé, že nikdo ještě nezkoumal
lokální populace. Já jsem našel novou populaci čolka velkého, která
doposud nebyla zmapována a dokonce ji ani neodhalil biologický

Ocenění v soutěži dále získal student gymnázia
Jakub Vácha, se kterým Vám přinášíme rozhovor na této stránce. 			
-min-

průzkum, zadaný těžební firmou,
který byl součástí právního procesu povolení vzniku pískovny.
V mé práci jsou mapy s vyznačenými oblastmi, kde se předpokládá
těžba a zároveň plochy, které označují, jak by měla oblast vypadat
po rekultivaci. Ve vyznačené oblasti je velké zastoupení lesa, louky
a dále křovinaté oblasti. Nejcennější oblasti jsem navrhoval vyjmout z těžby. A nakonec se mi to
povedlo. Těžební firma to sama do
projektu zapracovala.
O této nové pískovně se dozvídám poprvé od Vás. Kde přesně
má vzniknout a kdy by měla být
těžba zahájena?
Bude se nalézat u obce Řípec
na území CHLÚ (chráněné ložiskové území) Dráchov. Začátek
těžby odhaduji na horizont příštích
deseti let, ale mnoho závisí na povolovacích procesech.
Rád chytáte obojživelníky. Jak
po odchytu postupujete?
Běžně je určím, nafotím, někdy
i změřím a pak je vracím zpět
do přírody. Před tím si ale musím
zažádat o výjimku u krajského úřadu v Českých Budějovicích, protože se jedná o chráněné organismy.
V dnešní době nejsou v české legislativě chráněny pouze dva druhy obojživelníků. My ale nemáme
v tomto ohledu pozměněnou legislativu od roku 1992.
Zúčastnil jste se řady soutěží.
Můžete nám prozradit kterých?

Bylo jich mnoho (směje se). Těmi
nejdůležitějšími v minulém roce
ale byly Geologická olympiáda
a Středoškolská odborná činnost.
V Geologické olympiádě v Říčanech jsem byl ve státním kole
druhý. V geologii ve Středoškolské
odborné činnosti v Boskovicích
jsem vyhrál a v ekologické Středoškolské odborné činnosti jsem byl
čtvrtý.
Jak takové soutěže probíhají?
Nižší kola (školní a okresní) Geologické olympiády probíhají formou počítačového kvízu. Krajská
a celostátní kola pak formou psaného testu s tím, že v krajském kole
je ještě poznávání nerostů. Celostátní kolo se konalo v Říčanech
v novém geoparku. Tam jsme popisovali různé geologické fenomény.
Do soutěže Středoškolská odborná
činnost se přihlašují odborné práce
z různých škol. Vy ji pošlete, porota je nastuduje a poté ji obhajujete
podobně, jako diplomovou práci
na vysoké škole.
A jaké máte plány do budoucna.
Budete se chtít těmto oborům
věnovat i na vysoké škole a posléze jako povolání?
Pokud chcete dělat odborněji mineralogii, tak to znamená dělat vědu.
Na vysoké škole chci určitě studovat geologii. V dohledné budoucnosti se chci ale nadále věnovat
i ekologii. 		
-min-
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DDM
AKTUALITY
Nabízíme chlapcům od devíti let volná místa v zájmovém kroužku Automodelář. Náplní
kroužku je vyrábění modelů autíček určených pro autodráhu. S hotovými modely si děti
poté mohou zazávodit na velké autodráze v DDM. Kroužek se koná každý pátek od 16.00
do 18.00 hodin. V pátek 1. prosince pořádáme pro děti i rodiče tradiční Mikulášskou.
S nadílkou přijde Mikuláš, anděl i čerti. Pro děti budou připraveny hry a soutěže, k dobré
náladě i tanci zahraje DJ Pepa Lidral. Vstupné pro děti je 20 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 10Kkč, pro dospělé 30 Kč. Zahájení v 15.30 hodin v sále DDM.
V pátek 8. prosince zveme děti i širokou veřejnost na další ročník Zvonkového průvodu. Sraz
účastníků je v 16.00 v domě dětí a mládeže, kde si děti budou moci napsat svá přání Ježíškovi, poté se průvod vydá na náměstí, kde zazní vánoční koledy, děti obdrží drobné dárky
a sladkosti. Nezapomeňte si s sebou vzít zvonky a zvonečky, lampiony a dobrou náladu.
Upozornění: zájmové kroužky v DDM končí v pátek 22. prosince, po vánočních prázdninách
– od 3. ledna bude opět zahájena činnost kroužků podle časového rozvrhu.
Všem dětem, rodičům i prarodičům přeje kolektiv pracovníků DDM krásné a pohodové vánoční svátky.
Jaroslava Kohoutová

SOBÍK
Aktuality
Prosinec patří k nejkrásnějším měsícům v roce
nejen z pohledu dětí, ale určitě i maminek. Očekávání nadílky přijde dětem vždycky nekonečně dlouhé, proto se budeme v Sobíku celý měsíc
snažit naladit předvánoční atmosférou a čekání
si trochu zpříjemnit.

Burza se bude konat v prostorách kulturního
domu v Soběslavi. Na burze si ještě můžete dokoupit poslední dárky nebo prodat věci, které
jste předvánočním úklidem vyřadili. Prodejní
místo (50,- / stůl) je nutné zarezervovat v RC
Sobík nebo na našich kontaktech.

Určitě se můžete těšit na malé Mikulášské překvapení, které letos proběhne v rámci jednotlivých programů.

Pokud nám počasí nadělí trochu sněhu, chtěli bychom vánoční besídku uskutečnit letos
venku. Připravíme společně v přírodě vánoční
stromek zvířátkům a na zahřátí si dáme něco
dobrého. O konkrétním termínu akce Vás ještě
budeme informovat, sledujte naše facebookové
stránky.

Pro maminky, ale i ostatním zájemcům připomínáme, že ve čtvrtek 7. 12. od 9 do 12 hodin
proběhne první ročník Burzy hraček a knížek.

Během vánočních prázdnin od 23. 12. do 2. 1.
bude hernička zavřená.
Všem rodinám přejeme klidné Vánoce a všem
dětem naplnění jejich přání pod stromečkem.
V Novém roce se na vás všechny budeme těšit
opět v Sobíku.
Iva Čejková, RC Sobík
Kontakt:
Spolek Rodičovské centrum SOBÍK, nám. Republiky 110, Soběslav, tel: 776 885 766, FACEBOOK ‚Spolek Rodičovské centrum Sobík‘,
www.rc-sobik.webnode.cz

ROLNIČKA
Vánoční jarmark
Diakonie Rolnička Vás v sobotu 9. 12. zve
na tradiční Vánoční jarmark, který se bude
konat od 8:30 do 12:00 na soběslavské
náměstí.
Na co se můžete těšit:
•- vánoční dobroty pečené i tekuté,
•- široký výběr výrobků z Rolničky
a dalších neziskových organizací
z okolí,
•- koledy v podání Soběslavského
žesťového kvarteta,
•- ukázky vánočních tradic,
•- vánoční kolo štěstí,
•- jízdy na ponících,
•- dětská vánoční tržnice
•- (každý kluk či holka může opět

prodat své vlastnoručně vyrobené
maličkosti),
•- posezení v Čajovně – kavárně
Rolnička.
Přijďte si nakoupit vánoční dárky, popovídat s přáteli a nasát vánoční atmosféru.
Za Diakonii Rolnička – Lída Pokorná

Živý betlém
V sobotu 23. prosince se koná tradiční
Živý Betlém. Sejdeme se v 16:30 u kostela
sv. Víta a společně půjdeme k evangelickému kostelu, kde se pokloníme Ježíškovi.
Na konci putování si můžete odnést Betlémské světlo.
Za pořadatele Renata Štaubrová

iBOCCIA v Rolničce
13. listopadu 2017 se hráči integrované Boccii Diakonie Rolnička zúčastnili druhého turnaje
1. ligy v iBoccii v této sezoně. Mladší klienti – tým
ROLNIČKA SOBĚSLAV v turnaji získal 8. místo
a dospěláci – tým STŘELCI získali stříbrnou medaili za 2. místo! Dospělákům 1. místo a krásný pohár utekl o pověstné štěstíčko, protože jej od vítězství v celém turnaji dělil pouze jeden lépe umístěný
míček….
Hráčům obou družstev děkujeme za vzornou reprezentaci ROLNIČKY a města Soběslav.
Děkujeme ﬁrmě BANES s.r.o, že i letos ﬁnančně
podpořila sportovce s hendikepem a stala se generálním sponzorem hráčů iBoccii Rolničky.
Za Diakonii Rolnička
Ing. Pavel Mádr – trenér iBoccii
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SOKOL
T. J. SOKOL SOBĚSLAV UCTILA PAMÁTKU VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
V pořadí již 99. výročí založení Československa jsme si v našem městě opět připomněli
v předvečer 28. října vzpomínkovým pietním
aktem u pomníku padlých v první světové válce v parku u nádraží. Akci pořádala T. J. Sokol
Soběslav za účasti Sdružené obce baráčníků,
místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského, občanů města a Soběslavského žesťového kvartetu pana Blehy.
Sestra H. Hovorková připomněla historické
okamžiky, které předcházely 28. říjnu 1918 –
krutou válku, která trvala čtyři roky a vyžádala
si 10 milionů padlých vojáků a 7 milionů civilistů. Připomněli jsme si i počátek našeho svobodného státu, který vznikl 28. října 1918 a poklonili se těm, kteří položili životy za svou zemi
na frontách v I. světové válce v Rusku, Francii a Itálii. Od bitvy, která pomohla ke vzniku
Československa, uplynulo 100 let. Byla to bitva u Zborova. Odehrála se na východní frontě
2. července 1917, kde se střetla ruská vojska
a jejich spojenci s armádami Německého císařství a Rakouska – Uherska.

letech jsme se odtrhli od Rakouska – Uherska.
Vedeni našimi nejlepšími syny národa profesorem Masarykem, doktorem Benešem a Štefánikem, kteří odešli do exilu, aby tam vybudovali
pevnou organizační strukturu, ve které bojovali za práva a spravedlnost naší vlasti. Mnoho
českých sokolů se přihlásilo dobrovolně bojovat za vlast a mnoho z nich padlo. Díky jejich
statečnosti a obětavosti na východní, západní
a italské frontě dostalo se uznání československé exilové vládě a bylo vyhověno nárokům
Čechů a Slováků na společný stát, který vznikl
28. října 1918.

venský. Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát
Československý vstoupil dnešního dne v řadu
samostatných svobodných a kulturních států.

Toto vyhlášení začalo slovy: Lide českoslo-

Za T. J. Sokol Soběslav Helena Hovorková

Anglie, Francie, Amerika i Rusko nás uznaly
za spojence, uznaly i Masarykovu vládu. Očekávaný den přišel. Pro to vše má 28. říjen 1918
nehynoucí a nezapomenutelný dějinný význam.
Slavnostní shromáždění pozdravil a pronesl
zdravici místostarosta města Mgr. Drachovský.
Slavnostní shromáždění jsme za doprovodu
žesťového kvarteta pana Blehy zakončili písní
Čechy krásné, Čechy mé.

Zásluhu na tom, že český národ získal svobodu a vlastní stát mají nesporně československé
legie, jejichž jádro tvořili sokolové. Připomeňme jen slova prvního československého prezidenta T. G. Masaryka: ,,Kdyby nebylo Sokola,
nebylo by legií. Kdyby nebylo legií, nebylo
by samostatné Československo.“ Po třech stech

ANONYM VOICE SE SOUSTŘEDIL NA TŘEBOŇSKU

Již podruhé jsme se v říjnu se soběslavským
komorním sborem Anonym Voice soustředili v jedné malebné vesničce na Třeboňsku
nedaleko Suchdola nad Lužnicí. Zajištěno
jsme měli pěkné ubytování s bazénem, dobré
jídlo a pití a o zábavu teprve nebyla nouze.
Na místo konání dorazil každý v jinou dobu.
V pátek se totiž konaly volby a všichni šli
ten den odvolit - někdo doma, někteří volili
cestou v Suchdole. Hned po příjezdu nám ale
zpříjemnila podvečer Katka Křiklánová několika lechtivými vtipy a šéfová Irča se svými
pomocníky navařila celé skupině česnečku
jako od maminky, navíc s perfektně propečenými topinkami.
Do práce jsme se svědomitě vrhli již v pátek. Zkouška však nebyla dlouhá, protože
na nás v koutě čekala společenská hra s hudební tematikou. Večer s hrou připomínající
aktivity si všichni užili a díky salvám smíchu o několik let omládli. V sobotu se chvíli čekalo na zbylé členy sboru a celý den
se s několika přestávkami zkoušely písně
z repertoáru na prosincové koncerty. Protože

bylo ten den pěkné počasí, někteří vyrazili
i na krátkou obchůzku po vesnici a jejím přilehlém okolí. Po zkoušce jsme si opět zahráli
společenskou hru a zazpívali si lidovky, které na harmoniku doprovodil Petr Molík. Vše
naučené jsme si zopakovali ještě v neděli
dopoledne a po obědě jsme se s Třeboňskem
rozloučili.
Za ty tři dny jsme svědomitě nazkoušeli řadu
hudebních skladeb a písní, mezi nimiž jsou
duchovní adventní skladby i vánoční moravské lidové písně. Zazní i nová aranže klasiky
Tichá noc a koledy Den přeslavný a možná
dojde i na nějaký spirituál.
Setkat se s námi můžete již 1. 12. při
rozsvěcení stromečku ve Zvěroticích,
17. 12. v 16 h ve Skalici a v 18:30 h v Dírné, 23. 12. doprovodíme několika koledami
Živý betlém a 28. 12. od 19 h vystoupíme
v soběslavském evangelickém kostele. Více
informací naleznete na webových stránkách
sboru www.anonymvoice.wz.cz.
Přijďte si s námi užít sváteční atmosféru!
Za Anonym Voice Michaela Nováková

POCHOD PROTI DIABETU
Každoročně si 14. listopadu připomínáme
Světový den diabetu, kdy se do osvětových
akcí zapojují miliony lidí na celém světě,
z České republiky nevyjímaje. U nás v Táboře jsme naplánovali Pochod proti diabetu
o den dříve, tedy 13. listopadu 2017. Ve 14 hodin se účastníci pochodu z Tábora, Sezimova
Ústí sešli ve Farského ulici před klubovnou
Dia, aby společným pochodem městem dali
občanům najevo, že zde spolek diabetiků existuje, že nabízí velké množství aktivit, které pomáhají v boji s touto zákeřnou nemocí
a že rádi přivítají každého, kdo projeví
zájem o spolupráci. V akci nás přišli podpořit
i studující ze Střední zdravotní školy v Táboře. Jejich mládí, jejich přístup k celé akci
byl obdivuhodný a právem jim patří velký
dík. V týž den i v tentýž čas prošel náměstím
v Soběslavi spolek diabetiků, kteří tvoří
s Táborem a Sezimovým Ústím jeden celek,
aby i zde informovali občany o své existenci,
o své práci v tomto městě.
Přejme si, aby Světový den diabetiků
- World diabetes day - naplnil myšlenku vzájemné podpory a spolupráce diabetiků.
Anna Slunečková, předsedkyně spolku Dia
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VALNÉ ZASEDÁNÍ SOBĚSLAVSKÝCH BARÁČNÍKŮ
V listopadu baráčníci bilancovali. Valné volební zasedání se uskutečnilo 11. 11. 2017
v malém sále KDMS po zahlášení služebníků do služby. Pak
rychtář obce soused Kastner
z moci rychtářského práva zahájil výroční valné zasedání trojím
poklepem a popřál dobré dopoledne. Vzpomněli jsme na zemřelé baráčníky a zazněly zvony
k tiché vzpomínce.
Na valném volebním zasedání
rychtář obce přivítal místorychtáře VI. župy souseda Josefa
Šprincla, starostu města Soběslavi Ing. Jindřicha Bláhu, paní
Hovorkovou za Sokol, předsedkyni tetičku Plockovou
za invalidy, OB J. Hradec vedenou
syndičkou
tetičkou
Šprinclovou, syndičkou tetičkou Hadravovou z Veselí n. L.,
rychtářkou tetičkou z Třeboně,
všechny tetičky a sousedy a na
závěr soubor „Ráček“, jehož vystoupení se dětem moc povedlo.
Poté proběhl program volebního
zasedání a byly ustanoveny jed-

notlivé komise, následovalo čtení a schválení programu. Slova
se ujal starosta Ing. Jindřich Bláha. Velmi kladně zhodnotil práci
baráčníků a budoucímu novému
konšelstvu popřál hodně úspěchů. Připojil i přání k Vánocům.
Následovala zpráva vzdělavatelky tetičky Lozičové a jednotlivých činovníků obce.
Poslední slovo měl rychtář soused Kastner: „O činnosti naší
obce od posledního valného
hodnotícího zasedání informovaly zprávy tetičky syndičky
a ostatních činovníků. Myslím si,
že byla velmi bohatá. Největšími
tahouny naší obce jsou syndička Kastnerová a šafářka tetička
Ryšavá. Proto jim patří velké
poděkování.“ Dále poděkoval
starostovi města Soběslavi panu
Ing. J. Bláhovi za jeho velkou finanční pomoc a náklonnost k baráčníkům, firmám v Soběslavi
a Střední škole řemeslné
Soběslav, která nám vždy pomáhá s výzdobou sálu. Opět jsme
měli krásnou květinovou výz-

PODĚKOVÁNÍ
Blíží se čas Vánoc a konec roku a Klub dobrovolníků
v
městské
knihovně ho ukončí již
poosmé.
Dobrovolnice
se podílejí na spolupráci s
různými organizacemi jako
středisko Rolnička, Nedoklubko nebo I MY. Touto
cestou bych chtěla všem
ochotným dámám poděkovat. Vážíme si jejich

práce a ochoty. Dále bych
chtěla poděkovat městské
knihovně a Monice Slabé, majitelce Galerie tvoření, za ochotu zastoupit
mě v době mé nepřítomnosti na mateřské dovolené a za její nápady. Děkuji
také všem, kdo nás podporují. Přeji vám krásný vánoční čas a hezký nový rok.
Veronika Hrstková

dobu. Poděkování patřilo i konšelům a členům OB Soběslav,
kteří se podíleli na akcích, pořádaných naší obcí. Na závěr
poděkoval tetičkám, které nám
upekly dobré zákusky a připravily občerstvení na stoly.
Následovaly volby nového
konšelstva, volilo se aklamací.
Zvolený staronový rychtář soused Kastner poděkoval všem
za důvěru. Poté následovalo
schválení kontribuce a finančního plánu na rok 2018. Celé zasedání zhodnotil župní místorychtář soused Šprincl a bylo přijato
usnesení.
V úplném závěru jsme si zazpívali píseň „Baráčník být“
a soused rychtář ukončil zasedání trojím poklepem a popřál
šťastnou cestu domů. Baráčníkům ze Soběslavi ale ještě den
nekončil. Přejížděli auty do Tábora, kde se odpoledne konalo
další valné volební zasedání
obce baráčníků Tábor.
Napsala tetička Kastnerová

KD VESELÍ N. L. ZVE
• Ne 3. 12.		
15:30
Mikulášská nadílka s pohádkou
O nepovedeném čertíkovi, hry
a soutěže s Mikulášem, andělem
a čerty a nakonec sladká nadílka.
Velký sál KD
• Po 4. až 7. 12.		
Vánoční výstava
• Ne 10. 12.
10 - 18 h
Flerjarmark - vánoční, charitativní, KD
• Út 12. 12.		
Jižani - vánoční koncert

19 h

• Pá 22. 12. 		
18 h
ADVENTNĚ VÁNOČNÍ KONCERT
Veselského chrámového sboru,
kostel Povýšení sv. Kříže
• So 23. 12.
ZVONKOVÝ PRŮVOD
Sraz před KD

15 h

• Pá 29. 12.		
18 h
KDYŽ MĚ PŘIJMEŠ DO SVÝCH
SVÁTKŮ
Vánoční koncert Jiřího Přibyla,
držitele ceny Thálie, velký sál KD

31. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO
BĚHU ULICEMI MĚSTA SOBĚSLAVI
Tradiční půlnoční běh loučící se po svém se starým rokem oslavil vloni
kulaté jubileum a letos vstupuje do čtvrté dekády. Účastníci 31. ročníku
se mohou opět těšit na hlavní závod na trati dlouhé 2017 metrů pro tři
kategorie mužů a žen stejně jako na závod pro kategorii družstev s přidanou hodnotou originálních masek. Po loňské premiéře opět odstartujeme
ve 22:00 hod. na náměstí Republiky závod na 450 metrů pro děti do 10 let
a následně ve 22:15 hod. závod na 900 metrů pro děti z kategorie 11 – 14
let. Nejlepší tři běžci z každé kategorie si odnesou medaile, diplomy a věcné ceny. Odměněni budou rovněž všichni účastníci všech závodů.
Doprovodný kulturní a sportovní program na náměstí Republiky u sochy
M. J. Husa začne v sobotu 30.12.již v 21:00 hod., prezentace účastníků
dětských kategorií je v 21:30 hod. a prezentace dospělých začíná ve 22:00
hod. Startovné je 100 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti a důchodce, sportovní rodiny mají slevu. Hlavní závod dospělých odstartuje ve 24:00 hod.
na tř. E. Beneše poblíž restaurace Zavadilka s cílem na náměstí. Slavnostní
dekorace medailistů proběhne vždy po doběhnutí jednotlivých kategorií.
Díky řadě sponzorů fandících našemu závodu si medailisté a účastníci rozdělí hodnotné ceny a organizátoři opět zlepší zázemí pro závodníky. K dispozici bude prostor pro převlečení v restauraci V Růžku, která zároveň
zajistí teplé nápoje a jídlo po celou dobu závodu. Měření závodu proběhne
pomocí čipů, které obdrží každý účastník se startovním číslem.
Zveme 123 běžců, kteří se našeho závodu zúčastnili vloni, stejně jako
stovky těch, kteří absolvovali ročníky předešlé, a desítky nových běžců
všech kategorií. A samozřejmě všechny fanoušky, kteří se rozhodně nebudou nudit během kulturního a sportovního programu po celý večer. O Vaši
zábavu bude pečovat DJ Honza Pinc, k dispozici bude občerstvení po celou dobu, zhlédnete video z loňského ročníku našeho silvestrovského běhu
stejně jako z letošního závodu FichtlDay v Soběslavi, se svou skladbou
vystoupí písečtí Ohnivci a dále … Ale nechte se překvapit.
Za organizátory Lenka a Petr Čápovi
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STOLNÍ TENIS V DDM SOBĚSLAV

RELAX SOBĚSLAV
zve na pravidelná cvičení
13.00
- 15.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Zdravotní
pilates
Iva

Po

nejmenší
cv.
Michaela

Čt

Pá

CODA
tanec
Mar.

20.00

Kardio
kruháč Iva

Posilka
Iva

Starší žáci: 1. Jakub Slapnička – ČZ Strakonice, 2. Lukáš Heinzl – Libín
Prachatice, 3. Ladislav Dobiáš – DDM Soběslav

Crosspilat
Kam.

Powerjoga
Pavlína

Starší žákyně: 1. Andrea Meškánová – KST Vyšší Brod, 2. Natálie Nečasová – Orel CB, 3. Andrea Petrů – KST Vyšší Brod, 4. Lucie Holubová
– DDM Soběslav

Cardio
/ABS
Iva

TRX,
Flow.
Pokr.
Roman

Dorostenci: 1. Lukáš Heinzl – Libín Prachatice, 2. Petr Novotný – ČZ
Strakonice (dříve DDM Soběslav), 3. Jakub Slapnička – ČZ Strakonice
Dorostenky: 1. Natálie Nečasová – Orel ČB, 2. Andrea Meškánová –
KST Vyšší Brod, 3. Šárka Procházková – KST Vyšší Brod

Páteční
kruháč,
Iva

Dlouhodobé soutěže: A-družstvo mužů DDM Soběslav se v Jihočeské
divizi drží se 2 výhrami a 3 remízami ve středu tabulky. Sestava Václav
Matějů, Tomáš Hložek, Ladislav Dobiáš a Filip Vondruška je doplňována
hráči z Veselí nad Lužnicí Arnoštem Pražákem a Kamilem Bartákem, se
kterými se oddíl po letech opět spojil. Společně se budou snažit udržet
divizi mužů v Soběslavi i pro příští sezonu.

Privátní

So a firemní akce
Ne

Pořadí:

Kettlebell
Pokr.
Roman

Út
St

19.00

Oddíl stolního tenisu DDM Tábor, pobočka Soběslav uspořádal
ve dnech 4. a 5. listopadu 2017 v sokolovně TJ Spartak Soběslav krajské
turnaje dorostu a staršího žactva ve stolním tenisu „O pohár ředitele
DDM Tábor“. V kategorii dorostu se zúčastnilo celkem 38 dorostenců
a 13 dorostenek, v kategorii staršího žactva 40 žáků a 11 žákyň z celého
Jihočeského kraje. Turnaj se hrál skupinově po 8 podle výkonnosti, takže
byl pro účastníky velmi náročný. Proto potěšily dobré výsledky žactva
z DDM Soběslav.

Dance
ABC
Iva

Podzimní a zimní rozpis cvičení je platný od 19. 9. 2017 do 3. 6. 2018.
Kontakt: www.relaxsobeslav.cz, tel. 603 317 117.

Oddíl stolního tenisu DDM Soběslav velmi děkuje za podporu své činnosti zřizovateli DDM Tábor, městům Soběslav a Veselí n. Luž., Jihočeskému krajskému svazu stolního tenisu, při pořádání turnajů také sponzorům, kterými jsou Jednota OD Tábor, Sapservis s.r.o. Soběslav, BANES
Soběslav, Městská policie Soběslav ad.
Pavel Hložek, předseda oddílu

KANOISTIKA
nostní třídu na kajaku i kánoi.

V loňském školním roce navštěvovalo vodácký kroužek při DDM Soběslav devatenáct dětí
ve věku 6 -14 let a klient Rolničky Štěpán Mareš. Všichni zvládli základy pádlování na kánoích a téměř všichni i na kajaku. Některé pádlování nadchlo natolik, že se přihlásili do oddílu
kanoistiky při SK Domeček a začali závodit.
Mezi největší talenty sjezdu na divoké vodě
patří bezesporu žákyně starší Hana Kolihová,
která pod vedením trenérky Lenky Vandasové
udělala obrovský výkonnostní skok, čehož dokladem je 2. místo mezi kajakářkami na MČR
žáků v klasickém sjezdu, které se uskutečnil
17. 6. na řece Moravě v Postřelmově nedaleko Litovle. Nestačila pouze na olomouckou
závodnici Terezu Kneblovou. Hanka zde závodila i na kanoi, kde obsadila 4. místo. Další
medaili, tentokrát bronzovou, získala na MČR
žáků ve sprintu, které se konalo na umělé slalomové dráze v Brandýse nad Labem první víkend v září. V hodnocení Českého pohárů žáků
skončila v celkovém pořadí na vynikajícím
2. místě. Během sezony se zúčastnila spolu
s Janou Bočánkovou soustředění pořádaných
SCM Český Krumlov na USD v Roudnici nad
Labem, Brandýse nad Labem a na rakouské
Salze, kde obě děvčata zvládla techniku jízdy
na velmi obtížných vodních terénech a toho
pak využila při závodech Českého poháru dospělých na Vltavě pod lipenskou hrází. Hanka
se zde poprvé při sprintových závodech probojovala na kajaku do finále A, kde obsadila skvělé 8. místo. Kromě sjezdů se účastní i oblastních

Do závodění se letos s velkou chutí pustil i Hynek Míka, žák mladší, který ve sjezdu na kajaku
vybojoval 2. místo v Českém Krumlově, 3. místo ve Strakonicích, 10. a 12. místo na ČP žáků
v Českých Budějovicích. Ve slalomu i sjezdu
Hynek získal 3. výkonnostní třídu. Druhý týden prázdnin se zúčastnil týdenního soustředění
ve Strakonicích, kde spolu s Jakubem Sladovníkem, sestrami Druneckými a Ivou Kolihovou získávali cenné zkušenosti s pádlováním
na divoké vodě. Mezi nejlepší letošní výsledky
Jakuba Sladovníka patří 3. místo ve sjezdu
a 10. místo ve slalomu v Českém Krumlově.

závodů ve slalomu, v nichž končívá v první polovině závodního pole.
Jana Bočánková je další výbornou závodnicí
soběslavského oddílu v kategorii žákyně starší.
Mezi její největší letošní úspěchy bezesporu
patří 7. místo na MČR žáků v klasickém sjezdu
na kajaku a 6. místo na kánoi, na MČR ve sprintu skončila na kajaku na šestém místě. V závodě
Českého poháru žáků v Postřelmově vybojovala na kánoi výborné 4. místo. Při závodě ČP
dospělých ve sprintu pod Lipnem obsadila výborné 15. místo. Obě děvčata získala 2. výkon-

Mezi největší letošní úspěchy Jany Lagnerové patří 2. místo na kajaku na MČR veteránů
ve sjezdu na řece Otavě, 1. místo na MČR
v kategorii C2 mix, které vybojovala společně
s Vladimírem Kubešem, 1. místo mezi veteránkami na kajaku v oblastních závodech v Táboře a v Plzni. Na přelomu července a srpna
se zúčastnila Mistrovství Evropy dračích lodí
ve francouzském Divone, odkud posádka žen
– veteránek přivezla dvě bronzové medaile.
Vrcholem sezony bylo říjnové Mistrovství světa v raftingu v Japonsku, kde šestimístný raft
českých veteránek získal titul mistryň světa
a zlatou medaili ve slalomu, stříbrné medaile
ve sprintu a kontaktním závodě H2H , ve sjezdu
vybojoval bronzovou medaili a v celkovém pořadí skončil druhý.
vedoucí oddílu kanoistiky
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KRASOBRUSLAŘSKÁ SEZONA V PLNÉM PROUDU
Závodnice našeho krasobruslařského klubu již mají složené své volné jízdy pro tuhle sezonu. Většina z nich si svou generálku
odbyla na některém z domácích hokejových
utkání mužů HC Spartak Soběslav. Chtěli

bychom touto cestou poděkovat hokejistům
za příležitost zpestřit každou přestávku hokejového utkání a děkujeme také hokejovým
fanouškům za podporu při vystoupeních.
Krasobruslařky z našeho klubu v letošní
sezoně závodí v Českém poháru, což jsou
celorepublikové závody nejvyšší tuzemské
úrovně. Dále objíždějí poháry Českého krasobruslařského svazu a ty nejmenší také závody v rámci projektu Bruslička. Zatím nejlepšího umístění dosáhla Nikola Jindrová na
VC Strakonic (Český pohár), a to 17. místo.

Vánoční krasobruslařské
vystoupení
Již tradičně náš klub pořádá vánočně
laděné vystoupení, kam bychom rádi pozvali všechny naše příznivce. Těšit se můžete
na tradiční i moderní vánoční koledy a písně.

Nikola Jindrová a Veronika Nývltová na VC
Strakonic

Kdy a kde? V pondělí 18. 12. v 18 hodin
na zimním stadionu v Soběslavi. Těšíme
se na Vás.
KK

LEDNÍ HOKEJ - PROSINEC - PROGRAM
2. 12.

10:00 h – MŽ, SŽ – HC Škoda Plzeň

16. 12.

10:00 h – 3. třídy minihokej – HC Milevsko, SLH J. Hradec

17. 12.

10:30 h – 4. třídy minihokej – HC Vimperk, BW Linz

17. 12.

17:00 h – muži – KLH Vajgar J. Hradec

27. 12.

9:00 h – 19:00 h Vánoční turnaj ročníků 2006 - 2007

30. 12.

9:00 h – 19:30 h ADDINOL Christmas cup 2010

Za účati týmů: HC Motor ČB, HC Piráti Chomutov, TJ Lokomotiva Veselí n.L., HC Slavoj
Č. Krumlov, HC LVI ČB, OLH Spartak Soběslav

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ
(PROSINEC 2017)
Program sportovišť TJ Spartak na:
spartaksobeslav.isportsystem.cz
NEDĚLE

3. 12.

14 - 15,45

NEDĚLE

10. 12.

14 - 15,45

NEDĚLE

17. 12.

14 - 15,45

SOBOTA

23. 12.

14 - 15,45

NEDĚLE

24. 12.

14 - 15,45

PONDĚLÍ

25. 12.

14 - 15,45

ÚTERÝ

26. 12.

14 - 15,45

ČTVRTEK

28. 12.

14 - 15,45

PÁTEK

29. 12.

14 - 15,45

NEDĚLE,

31. 12.

14 - 15,45

1. 1.

14 - 15,45

PONDĚLÍ,
VSTUPNÉ 40,- Kč

VÁNOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH
SPARTAK SOBĚSLAV

16. 12. 2017
začátek v 9 h, konec v 18 h
dospělí na 40 hodů,
děti do 15 let na 20 hodů

INZERCE

ROZVOZ OBĚDŮ
A UBYTOVÁNÍ
V OBCI HLAVATCE
• Stavební spoření
• Půjčky na bydlení
• Hypotéky úrok od 1,9 %
• Penzijní připojištění
• Životní pojištění

AKCE:
smlouva zdarma pro mladé do 27 let

Jiří Studený - Soběslav
Volejte - 731 414 659

Od 2.1.2018 nabízíme možnost
stravování v jídelně Hlavatce
(na návsi proti kostelu) a rozvoz obědů
až do domu. Rozvážíme i do ﬁrem.
Zároveň nabízíme ubytování (kapacita
cca 40 osob) s možností ﬁremních
a soukromých akcí. V objektu
je k dispozici i přednáškový sál.
Uvaříme snídaně, obědy, večeře, svačiny
dle vašich požadavků.
Objednávky a informace na mobilu
723 546 780, 607 763 776 nebo emailem
stravovani.hlavatce@seznam.cz

Hledáme nové volejbalisty
Hrajeme každé pondělí
od 20 hodin v Soběslavi.
Zájemci volejte
728 891 500 večer.
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HOTEL LUCIA V NOVÉM
Hotel Lucia byl postavený na soutoku řek Lužnice a Nežárky v roce
1991. Celá stavba byla navržena tak, aby připomínala zaoceánskou
loď. Při pohledu z výšky je zde patrný kapitánský můstek a prodloužená příď. Z čelního pohledu si lze všimnout, jak příď vystupuje
do prostoru mezi dvěma schodišti. Interiér hotelu koresponduje
s architektonickými prvky exteriéru a vzbuzuje tak pocit, že se nacházíte na palubě zaoceánského parníku. Hotel Lucia je pojmenován
podle jména přítelkyně jednoho ze zadavatelů.
Hotel prošel mnoha změnami, které nebyly vždy k dobru hotelu.
Současný majitel hotelu se rozhodl pozvednout úroveň hotelu. Našel
odborníka na slovo vzatého, kterého doporučila i Michelinská komora v Palermu. Po ročním působení současného vedení začal hotel
znovu ožívat. Postavili jsme nový tým, který se stará o hosty hotelu,
restaurace a wellness centra. Rozšířili jsme služby hotelu – masáže,
kosmetické služby, cvičení, wellness a lobby bar.
Wellness centrum nabízí dárkové poukazy v různých hodnotách,
které může obdarovaný využít na relaxační a wellness procedury:
•••••-

Masáže
Saunu
Parní saunu
Vířivou vanu
Galvanické ošetření pleti

Restaurace připravila pro kolemjdoucí příjemné nastartování
do nového dne ve formě raníčku – káva a dezert – 40 Kč. Po
kud jste se nestihli doma nasnídat můžete přijít k nám a dopřát

si dobrou hotelovou snídani z rautového stolu – 120 Kč.
Přes poledne nabízíme výběr ze tří chodů, pro náročnější strávníky máme připravené bussiness menu a samozřejmě kávu a sladkou
tečku po dobrém obědě. Ve večerních hodinách se může kdokoliv zastavit na večeři a může si vybrat z našeho nově sestaveného jídelního
lístku nebo si dopřát pořádnou porci jídla z rautu, který připravujeme
pro naše hotelové hosty.
Aktuální dění na našem hotelu můžete sledovat na:

www.hotellucia.cz
Při předložení tohoto článku můžete uplatnit 50% slevu
na 30 minutovou masáž nebo na 60 minutový vstup
do wellness centra.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
--

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

--

Sháním byt na náměstí Republiky
koupit nebo pronájem 1+1 kolem
náměstí. Tel. 728 528 117

--

KOUPÍM Simsona 3 000 Kč.
Tel. 736 741 967

--

Koupím garáž u Penny nebo na Moskvě. 160 tis. Kč. Tel. 730 848 880

--

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

--

Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

--

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 604 443 527

--

Koupím obrazy a různé staré věci
nábytek, vojenské, myslivecké, hodinky, rádia, housle, bankovky, mince, odznaky, porcelán, knihy a jiné.
Jednotlivě, sbírky nebo pozůstalost.
Tel. 722 777 672

PRODEJ
--

Prodám návod k obsluze traktorů Zetor 25 A, a Zetor 25 K a kolo Liberta,
nové pláště. Tel. 728 528 117

OSTATNÍ
--

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

--

Nabízíme pronájem garsonky
v Soběslavi 42 m2. Volné ihned.
Tel. 721 927 033

--

Pronajmu garáž v Soběslavi, sídliště
Svákov, dlouhodobě od 1. 1. 2018.
Tel. 777 712 280

--

Dlouhodobě pronajmu rodinný domek
se zahrádkou v Soběslavi. Možnost k
nastěhování ihned. Kontakt sms.
na tel. 724 160 650

--

--

JUDr. Ing. Miroslav NOSEK, advokát, tel. 777 794 871
oznamuje změnu místa a provozní doby kanceláře v Soběslavi

Pronajmu byt 2+1 cca 72 m s terasou
a parkovištěm v klidné části Soběslavi
v zatepleném bytovém domě, volný
ihned. Tel. 774 260 839
2

Pronajmu byt 3+1 cca 100 m2
s balkonem. Možnost parkování
v uzavřeném prostoru v Soběslavi.
Volný od prosince. Tel. 774 260 839

--

 abízím mladé akvarijní rybičky
N
krunýřovce (Ancistrus) po 20 – 25
Kč (podle velikosti) + zdarma
akvarijní rostlinu Vallisneria (pokud
bude). Tel. 733 776 319

--

 ronajmu byt 3+1, 90 m2 na náměstí
P
Republiky. Tel. 737 335 096

od 1. září 2017 v kanceláři Insurance waves s.r.o.
na nám. Republiky 143/14, Soběslav, poblíž lékárny
každý pátek od 13:00 do 16:00 hod.
Nabízené právní služby:






sepis kupních, darovacích, nájemních smluv k nemovitostem
vymáhání pohledávek, obrana před exekutory, oddlužení
sepis návrhů na rozvod, majetkové vypořádání manželů
zastupování před soudy v občanských, obchodních i trestních věcech
řešení pracovních problémů z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele
Mimo výše uvedenou dobu k zastižení v kanceláři na adrese:
Havlíčkova 690, Tábor (nejlépe po tel. domluvě),

prosinec 2017

Společnost Equidomus s.r.o.
PROVOZ PILA DRÁCHOV
na pomocné práce ve výrobě.
Kytování hoblovaných prken – drobné opravy
Vhodné pro ženy. Po zapracování možnost
trvalého poměru. Nástup ihned.
Bližší info na tel. nebo e-mailu
Kontaktní osoba: Daniela Pavlíková
Telefon: 774 13 14 46, E-mail: prodejna@equidomus.com
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KONZULTANT
ZDRAVÉ
VÝŽIVY

INFOCENTRUM
nabízíme:
adventní program
&
různé dárkové předměty

bude v Soběslavi
2. 12. 2017

kontakt:

v ul. Nerudova
- Pekárikovi

www.musobeslav.cz
náměstí Republiky 59
tel. 601 339 095

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

PRODEJ DŘEVĚNÝCH
BRIKET A PELET
Borové pelety A1 - 5,70 Kč/kg
Brikety borovice/smrk - od 4,20 Kč/kg
Brikety dub/jasan - 5,40 Kč/kg

Kontakt: Mgr. Štěpán Staněk
Odběrné místo: Dřevovýroba Staněk, Přehořov 87 (objekt bývalého kravína)

Telefon: 736 682 549 po - ne 8 - 18 hod.

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474
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MONIKA
Půjčovna svatebních
a společenských šatů
Nabízí:
šaty do tanečních s 50 % slevou,
dámské společenské šaty s 50 % slevou,
pánské obleky “SLIM” s 50 % slevou.
Tř. Čs. armády 213/III, Veselí nad Luž.
Tel. 723 512 899
ČT 17 - 19 h - jinak po tel. domluvě

www.pujcovna-monika.cz

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

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Nabízíme:

Vánoční krůty
Všem našim zákazníkům přejeme
veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018

Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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