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leden 2015

Vážení spoluobčané,

cena 10,- Kč

P.F.
2015

na konci kalendářního roku si vždy připomínáme významné události a akce, které se v něm
udály. Všechny důležité investiční, kulturní,
sportovní a společenské akce v našem městě
v roce 2014 byly dostatečně popsány v souvislosti s komunálními volbami. Zmíním se tedy, co nejdůležitějšího nás čeká
v roce příštím.
V roce 2015 bude pokračovat rekonstrukce náměstí jeho východní stranou od
přechodu u lékárny podél prostranství u sochy mistra Jana Husa k začátku ulice
Petra Voka. Dokončena bude také druhá strana Palackého ulice a prostor před
budovou městského úřadu. Pokud budou vypsány vhodné dotační tituly, o které
by se město mohlo ucházet, přistoupili bychom k rekonstrukci i další části náměstí.
Velká investiční akce nás čeká ve sportovním areálu, kde bude provedeno
rozšíření sportovní haly za gymnáziem pro všechny druhy sálových sportů.
V příštím roce bude dokončena stavba IV. železničního koridoru v úseku Soběslav – Veselí nad Lužnicí. Spolu s ní město provede stavbu dešťové kanalizace, která odvede povrchové vody z lokality „Na Pískách“ do Černovického
potoka. V této souvislosti bude opravena kanalizace v ulici Petra Bezruče.
V průběhu příštího roku bude také připravena druhá etapa výstavby rodinných domů u sídliště Svákov v Soběslavi.
O průběhu jednotlivých investičních akcí města budeme pravidelně informovat v měsíčníku Hláska.
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na společenském životě v Soběslavi v roce 2014.
Vážení spoluobčané,
do nového roku 2015 přeji Vám, Vašim rodinám a Vašim blízkým pevné
zdraví, dobrou práci, pohodu a radost ze života.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Plesová sezona 2015 v KD Soběslav
· Pátek 16. ledna

Maturitní ples Gymnázium Soběslav
Rybářský bál
Společenský ples
Staročeský bál
Karneval
Sportovní ples

· Pátek 23. ledna
· Pátek 20. února
· Pátek 27. února
· Neděle 1. března
· Pátek 6. března

Redakce Hlásky děkuje touto cestou všem, kteří se svými příspěvky podíleli v uplynulém roce
na přípravě novin. Svým čtenářům i ostatním
spoluobčanům přejeme šťastný a spokojený
rok 2015. Společně jej přivítáme slavnostním
ohňostrojem 1. ledna v 01.00 hodin na náměstí
Republiky. Všichni jste srdečně zváni.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 25. listopadu 2014
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 2/290/2014

Rada města projednala změnu rozpočtu města na rok 2014 – Rozpočtové opatření č.
4/2014 - a doporučuje ji zastupitelstvu města
ke schválení.

 Usnesení č. 2/291/2014

Rada města v návaznosti na své usnesení č.
15/195/2011 souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu
města v roce 2014 ve výši 32.767,50 Kč pro
Základní školu, tř. Dr. E. Beneše, Soběslav, a
26.780,00 Kč pro Základní školu, Komenského ul., Soběslav, v souvislosti s nákupem
interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň.

 Usnesení č. 2/292/2014

Rada města projednala návrh rozpočtu města
Soběslavi na rok 2015 a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 2/293/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva města dle
NV č. 459/2013 Sb., kterým se mění NV č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, v následující výši: člen RM – 1.910
Kč, člen ZM – 660 Kč, předseda výboru/komise – 1.560 Kč, člen výboru/komise – 900
Kč s platností od 1. 1. 2015. Odměny se nesčítají.

 Usnesení č. 2/294/2014

Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2015 dle varianty č. 2 návrhu
předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města Čevak, a. s., České Budějovice.
3
Ceny pro rok 2015: vodné – 35,10 Kč/m +
3
DPH, stočné – 23,28 Kč/m + DPH. Vodné +
stočné celkem 58,38 Kč + DPH.

 Usnesení č. 2/295/2014

Rada města rozšiřuje program 2. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 17. 12. 2014 od 18:00
hod. v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi, o bod:
Jednací řád ZM

 Usnesení č. 2/296/2014

Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty
města Mgr. Vladimíra Drachovského ve věci
dokončení rekonstrukce severní strany náměstí Republiky v Soběslavi a přilehlé části
Palackého ulice.

 Usnesení č. 2/297/2014

Rada města schvaluje roční odměnu jednateli

Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíru
Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav
Ing. Zině Petráskové, řediteli ZŠ E. Beneše
Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce MŠ
Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ
v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli
KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru Matoušovi a tajemníkovi MěÚ Soběslav
Ing. Radku Bryllovi dle návrhu předloženého
starostou města Ing. Jindřichem Bláhou.

 Usnesení č. 2/298/2014

Rada města souhlasí s uzavřením 4 ks smluv
o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení středotlakého
plynovodu včetně přípojek a příslušenství na
pozemcích p. č. 2103/175, 2103/415, 2103/417
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města,
v souvislosti s vypořádáním plynofikace pro
výstavbu 4 rodinných domů v ulicích Na Jezárkách a V Lukách v Soběslavi.

 Usnesení č. 2/299/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení „Přípojky STL
Soběslav, Jeronýmova 158“ na pozemku
p. č. 3836 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 2/300/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, na realizaci akce
„Chlebov: Přípojka NN Stránský“ na pozemku p. č. 579/9 v k. ú. Chlebov, který je ve
vlastnictví města.

 Usnesení č. 2/301/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele opravy kanalizace v ulici Petra Bezruče v Soběslavi, který se uskuteční 15. 12.
2014 od 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, MUDr. Jan Chabr – člen ZM, Jan
Pehe – člen ZM, Jiří Weber – MěÚ Soběslav hlas poradní, náhradníci: Ing. Jindřich Bláha
– starosta města, Kamil Modl – člen ZM, Růžena Domová – členka ZM

 Usnesení č. 2/302/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
z důvodu novely občanského zákoníku revokovat usnesení ZM 16/145/2013 ze dne
17. 12. 2013 na bezúplatný převod pozemků
2
parc. č. 858/18 o výměře 862 m , parc. č.
2
858/19 o výměře 176 m a parc. č. 858/20 o
2
výměře 346 m - vše ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Nedvědice u Soběslavi
z vlastnictví České republiky, příslušnosti
hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, do vlastnictví města

leden 2015
Soběslavi, doplněním Přílohy č. 1 – Podmínky uzavření smlouvy.

 Usnesení č. 2/303/2014
Rada města schvaluje změnu rozpočtu Kulturního domu města Soběslavi dle návrhu
předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem
Valešem. Zvýšení příspěvku KDMS ve výši
128.000 Kč bude provedeno ze schváleného
rozpočtu města na rok 2014.

 Usnesení č. 2/304/2014
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou City
Parking Group, s. r. o., Praha, na zhotovení
analýzy dopravy pro budoucí zavedení systému regulovaného parkování v historickém
centru města Soběslavi za cenu 50.000 Kč +
DPH.

 Usnesení č. 2/305/2014
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.000 Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2014 na úhradu
části nákladů spojených s pořádáním koncertu „Rybova mše vánoční“, který se uskuteční
dne 22. 12. 2014 v 19:00 hod. v Kulturním
domě města Soběslavi.

 Usnesení č. 2/306/2014
Rada města souhlasí na návrh ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové:
a) s použitím investičního fondu organizace
na nákup traktoru Seco Group Challenge vč.
sněhové radlice v ceně 76.500 Kč vč. DPH od
firmy BOHÁČ CZ, spol. s r. o., Tábor;
b) s vyřazením traktoru vč. příslušenství, evidenční číslo DHM 3, DDHM 177, 178 a 179,
v celkové hodnotě 89.955 Kč z majetku
Senior-domu z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti zařízení.

 Usnesení č. 2/307/2014
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici
v Soběslavi do nájmu Davidu Maršíkovi, Soběslav, s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 112 v Palackého ulici v Soběslavi do nájmu Františce Pexové, Soběslav, a dále
s přenecháním městského bytu velikosti 1+0
v čp. 245/4 ve Wilsonově ulici v Soběslavi do
nájmu Janu Žaldovi, Nedvědice.

 Usnesení č. 2/308/2014
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o kontrolách
EX-POST provedených pracovníky Úřadu
regionální rady České Budějovice u projektů
Záchrana gotického hradu Soběslav a Společenské centrum Soběslavska dne 21. 10.
2014. U obou projektů nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 9. prosince 2014 od 14:00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 3/309/2014

Rada města schvaluje termíny svých jednání
v roce 2015 následovně: 6. 1., 20. 1., 3. 2.,
17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5.,
26. 5., 9. 6., 23. 6., 21. 7., 18. 8., 1. 9., 15. 9.,
29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. a
15. 12. 2015.

 Usnesení č. 3/310/2014

Rada města schvaluje s účinností od 1. 1.
2015 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.

 Usnesení č. 3/311/2014

Rada města schvaluje roční odměnu paní
Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, dle návrhu předloženého
starostou města Ing. Jindřichem Bláhou.

 Usnesení č. 3/312/2014

a) Rada města bere na vědomí výsledky voleb
zástupců za pedagogy a zákonné zástupce
žáků do Školské rady při Základní škole Soběslav, Komenského 20, a do Školské rady
při Základní škole Soběslav, Dr. E. Beneše
50, pro období od 20. 12. 2014 do 19. 12.
2017.
b) Rada města jmenuje zástupce za zřizovatele Mgr. Petra Valeše a Mgr. Irenu Molíkovou
do Školské rady při Základní škole Soběslav,
Komenského 20, a Mgr. Pavla Lintnera a
paní Ludmilu Zbytovskou do Školské rady
při Základní škole Soběslav, Dr. E. Beneše
50, na období od 20. 12. 2014 do 19. 12.
2017.

 Usnesení č. 3/313/2014

Rada města bere na vědomí demografický
vývoj dětí v letech 2014 – 2018 zpracovaný
pracovnicí odboru organizačního a správy
majetku města paní Irenou Klečatskou v souvislosti se zajištěním potřebné kapacity mateřských škol v Soběslavi.

 Usnesení č. 3/314/2014

Rada města schvaluje změnu organizační
struktury Městského úřadu v Soběslavi dle
návrhu předloženého tajemníkem úřadu Ing.
Radkem Bryllem s platností od 1. 1. 2015.

 Usnesení č. 3/315/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
20 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 2015 na částku
3.625.152 Kč + DPH.
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 Usnesení č. 3/316/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
34 ke smlouvě o zabezpečení separovaného
sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru
v Soběslavi a městských částech Chlebov a
Nedvědice v roce 2015 za cenu 484.450 Kč +
DPH.

 Usnesení č. 3/317/2014

Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace
komunálního odpadu pro podnikatelské a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2015 následujícím způsobem:
týdenní svoz popelové nádoby 110 l
2.700 Kč,
sezónní svoz popelové nádoby 110 l
1.190 Kč,
týdenní svoz popelové nádoby 240 l
5.400 Kč,
týdenní svoz kontejneru 1100 l
17.990 Kč,
sezónní svoz kontejneru 1100 l
8.990 Kč.
Ceny jsou stejné jako v roce 2014 a jsou
uvedeny včetně DPH.

 Usnesení č. 3/318/2014

Rada města schvaluje Obecné podmínky výběrových řízení na pronájem nebytových
prostor v budovách ve vlastnictví města Soběslavi s účinností od 15. 12. 2014.

 Usnesení č. 3/319/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemků parc. č. 325/21 o vý2
2
měře 7 m a parc. č. 325/23 o výměře 15 m
v k. ú. Soběslav manželům Romanu Bernatovi, Český Brod, a Ivaně Bernatové, Soběslav,
z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod kotelnou a vchodem do objektu Fitness Studia Relax v Soběslavi, který je
v jejich vlastnictví.

 Usnesení č. 3/320/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, na realizaci akce
„Soběslav - Na Pilátě: k. NN Ciperová“ na pozemku parc. č. 2576/12 v k. ú. Soběslav, na
kterém je město jedním z podílových spoluvlastníků.

 Usnesení č. 3/321/2014

a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy
o nájmu souboru movitých věcí tvořícího
rentgenové nářadí v budově Polikliniky v ulici Petra Voka 159, Soběslav I, ze dne 20. 3.
2013, uzavřené mezi městem Soběslav a
MUDr. Radimem Zemanem, dohodou
k 31. 12. 2014 v souvislosti s modernizací
rentgenového pracoviště, kterou provede
MUDr. Radim Zeman.
b) Rada města souhlasí s prodejem vyřazeného rentgenového nářadí za cenu dle znaleckého posudku.

 Usnesení č. 3/322/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 1. 5. 2001,
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ve znění pozdějších dodatků, mezi městem
Soběslav a firmou elektro – MAXERA, s. r. o.,
Soběslav, kterou se mění záhlaví smlouvy
z důvodu přechodu práv a povinností na firmu Zdeněk Maxera, se sídlem náměstí Republiky 102, 392 01 Soběslav.

 Usnesení č. 3/323/2014

a) Rada města stanovuje dle § 12 zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, obřadními dny pátek a sobotu.
b) Rada města dle § 11a odst. 3 zákona o
matrikách, ve znění pozdějších předpisů, určuje následující místa pro konání slavnostních obřadů: obřadní místnost v budově MěÚ
na adrese Soběslav, část Soběslav I, čp. 59
a Soběslav, část Soběslav II, prostory v kostele sv. Marka.

 Usnesení č. 3/324/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 5. 2014 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Kavex
Bohemia, s. r. o., Planá u Českých Budějovic, kterým se řeší navýšení zadlážděné plochy, změna mozaikové dlažby za deskovou a
změna druhu žuly při rekonstrukci severní
strany náměstí Republiky v Soběslavi za
cenu 1.196.348 Kč + DPH.

 Usnesení č. 3/325/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž plastových oken a dveří do
budovy Domu dětí a mládeže v Soběslavi,
která je ve vlastnictví města, za cenu 154.770
Kč + DPH.

 Usnesení č. 3/326/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 3. 8. 2012
uzavřené mezi E.ON Trend, s. r. o., České
Budějovice, Správou města Soběslavi, s. r. o.,
a městem Soběslav, kterým se mění cenové
vzorce a odběrové diagramy tepelné energie
dodávané z kogeneračních jednotek v plynové kotelně na sídlišti Svákov a na náměstí
Republiky v Soběslavi pro zajištění optimálního provozu plynových kotelen a kogeneračních jednotek.

 Usnesení č. 3/327/2014

Rada města pověřuje místostarostu města
Mgr. Vladimíra Drachovského zajištěním
tradičního novoročního ohňostroje, který se
uskuteční 1. 1. 2015 v 01.00 hod. na náměstí
Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 3/328/2014

Rada města vypouští z programu 2. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná
ve středu 17. 12. 2014 od 18:00 hod. v malém
sále Kulturního domu města Soběslavi, bod:
Změny v dozorčích radách společností s ručením omezeným.

 Usnesení č. 3/329/2014

Rada města uvolňuje z dozorčí rady Správy
města Soběslavi, s. r. o., Ing. Jindřicha Bláhu,
pana Ladislava Blehu a pana Kamila Modla.
pokračování na str. 4
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dry – Autoservis Jindra, s. r. o., Soběslav, o
možnost vystavení osobního vozidla zn. Škoda na náměstí Republiky v Soběslavi (na
chodníku vedle travnaté plochy u kostela sv.
Petra a Pavla proti průchodu u Komerční banky) 2 x týdně do konce ledna 2015.
Rada města s vystavením osobního vozidla
zn. Škoda na uvedeném místě souhlasí.

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města jmenuje do dozorčí rady Správy
města Soběslavi, s. r. o., Mgr. Vladimíra Drachovského, pana Jaroslava Himpana a pana
Jana Pehe.

 Usnesení č. 3/330/2014

Rada města uvolňuje z dozorčí rady Správy
lesů města Soběslavi, s. r. o., MUDr. Taťánu
Jirousovou.
Rada města jmenuje do dozorčí rady Správy
lesů města Soběslavi, s. r. o., paní Růženu
Domovou.

 Usnesení č. 3/331/2014

Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity
Automotoklubu Soběslav za výběr v ATC
Karvánky v roce 2014 ve výši 19.000 Kč za
podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení dětského dopravního hřiště v areálu AMK Soběslav u
letiště.

 Usnesení č. 3/332/2014

 Usnesení č. 3/333/2014

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2014 občanskému
sdružení Prevent, České Budějovice, na úhradu části nákladů spojených se zajišťováním
protidrogové prevence v Soběslavi.

 Usnesení č. 3/334/2014

Rada města souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku – elektrického kotle
(pořizovací cena 55.930,40 Kč), inv. č.
11462, z majetku Mateřské školy Duha, Soběslav, dle žádosti předložené ředitelkou MŠ
Mgr. Alenou Krejčovou z důvodu celkového
opotřebování kotle.

 Usnesení č. 3/335/2014

Rada města souhlasí s úpravou č. 2 rozpočtu
Mateřské školy Duha, Soběslav, na rok 2014,

Rada města projednala žádost p. Zdeňka Jin-

Informace o umístění
kontejnerů
Upozorňujeme občany, že v Soběslavi byly
nově umístěny dva kontejnery na sběr použitého
textilu. Nachází se na stanovišti na tř. Dr. E. Beneše /u gymnázia/ a dále v ulici Protifašistických bojovníků /asfaltová plocha za
Smrčkovým domem/. Do kontejneru je možno
odkládat ošacení /letní i zimní, dětské, dámské,
pánské/, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, deky, peřiny a polštáře, spacáky,
nepoškozenou obuv /páry bot je nutno svázat/.
Prosíme občany, aby ukládali uvedené věci do
kontejnerů a nenechávali tašky a balíky ležet u
kontejnerů na zemi, neboť déšť příp. sníh takové
věci zničí.
Dále připomínáme, že z důvodu rekonstrukce náměstí došlo ke stažení sady kontejnerů
umístěných před obchodním domem a tato byla
nahrazena sadou kontejnerů umístěných v ulici
Protifašistických bojovníků /asfaltová plocha za
Smrčkovým domem/. Jsou zde umístěny kontejnery na papír, plast, sklo, nápojové kartony,
drobné kovy a nově i na použitý textil.
Ing. Jan Mošnička, OŽP MěÚ Soběslav

kterou se provádí mezipoložková změna dle
návrhu předloženého ředitelkou MŠ Mgr.
Alenou Krejčovou. Objem rozpočtu (nákladová a výnosová část) se nemění.

 Usnesení č. 3/336/2014

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2014 oddílu ledního
hokeje TJ Spartak Soběslav na úhradu části
nákladů spojených s oslavami 85 let založení
oddílu ledního hokeje v Soběslavi, které se
uskuteční 21. 12. 2014 od 14:00 hod. na zimním stadionu v Soběslavi.

 Usnesení č. 3/337/2014

Rada města bere na vědomí zprávu z jednání
Kontrolního výboru zastupitelstva města, které se konalo 3. 12. 2014 na MěÚ Soběslav,
předloženou předsedou výboru Mgr. Petrem
Lintnerem.

 Usnesení č. 3/338/2014

Rada města bere na vědomí zprávu z jednání
Finančního výboru zastupitelstva města, které se konalo 2. 12. 2014 na MěÚ Soběslav,
předloženou předsedkyní výboru Mgr. Alenou Krejčovou.

Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že do 6. 2. 2015 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2011. Formulář žádosti si
můžete vyzvednout na MěÚ, odboru organizačním a správy majetku, nám. Republiky 59/I, u Ireny
Klečatské, I. patro, č. dv. 216. Tiskopisy též na stránkách www.musobeslav.cz.
poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

VZP pokračuje v nové úřadovně v úterý
Dva dny v měsíci mohou klienti využívat
služeb nového pracoviště Všeobecné zdravotní
pojišťovny, které je otevřeno v prostorách MěÚ
Soběslav, náměstí Republiky 59, v zasedací
místnosti, 2. patro, č. dv. 317.
Úřadovna nabízí v těchto prostorách obyvatelům města sběr všech dokumentů a také poradenskou činnost.
Klienti ji mohou navštívit vždy od 11:30 do
15:00 hodin pravidelně každé 1. a 3. úterý v mě-

leden 2015

síci. V první polovině roku 2015 bude tedy
otevřeno v následujících dnech:
06. 01. 2015,
20. 01. 2015
03. 02. 2015,
17. 02. 2015
03. 03. 2015,
17. 03. 2015
07. 04. 2015,
21. 04. 2015
05. 05. 2015 – zavřeno - svátek
19. 05. 2015
02. 06. 2015,
16. 06. 2015

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 7. 1. a 21. 1.
od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375

leden 2015
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Město Soběslav
nabízí formou obálkové metody k pronájmu
ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění nebytový prostor na náměstí Republiky, 392 01 Soběslav I,
2
o celkové výměře 180,47m (prodejna, provozní prostory, kancelář,
sociální zařízení) v budově čp. 104, která je součástí parcely
parc. č. 89/4, k. ú. a obec Soběslav.
I. Podmínky nájemního vztahu:
· využití nebytového prostoru za účelem prodeje
· doba pronájmu: od 1. 2. 2015 na dobu určitou 5 let
· minimální výše ročního nájemného 120.000,- Kč
· veškeré platby spojené s provozem nebytových prostor (vodné a
stočné, vč. srážkové vody, teplo, elektrická energie apod.) hradí nájemce na základě smlouvy se Správou města Soběslavi, s.r.o. Nájemce zajišťuje na své náklady běžnou údržbu a drobné opravy
nebytového prostoru vč. jeho vybavení, a je povinen udržovat jej
v řádném a provozuschopném stavu
· případné uzpůsobení nebytových prostor podnikatelskému záměru
zájemce podléhá schválení pronajímatelem a zájemce je provádí na
vlastní náklady
II. Nabídka musí obsahovat:
· návrh výše ročního nájemného (bez plateb za služby)
· podnikatelský záměr využití nebytových prostor
· případnou nabídku investic do nebytového prostoru
· reference žadatele z oboru využití nebytových prostor nebo souvisejícího oboru
· identifikaci žadatele, tj. jméno a adresu, resp. firmu a sídlo, IČ
· živnostenský list žadatele, popř. jiné oprávnění k podnikání
· bezdlužnost ve vztahu k městu Soběslav
· podpis žadatele
Nabídka musí být podána v zalepené obálce označené hesly
„NEOTVÍRAT“ a „Nebytový prostor – nám Republiky čp. 104,
392 01 Soběslav I“ a opatřena adresou žadatele. Nabídku je nutné doručit nejpozději do pondělí 19. 1. 2015 do 11.00 hod. na podatelnu
Městského úřadu Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav.
III. Kritéria pro vyhodnocení nabídek:
nabízená výše měsíčního nájemného
váha 70%
záměr využití nebytových prostor – podnikatelský záměr váha 20%
reference žadatele
váha 10%
Otevírání obálek proběhne v pondělí dne 19. 1. 2015 v 13.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Soběslav, náměstí Republiky 59,
392 01 Soběslav, 2. patro, č. místnosti 318. Zájemci, kteří podají nabídku, mohou být otevírání obálek přítomni.
IV. Nebytové prostory budou pronajaty zájemci, kterého vybere Rada
města Soběslav na základě doporučení výběrové komise. Vybraný žadatel bude písemně vyrozuměn a vyzván k uzavření nájemní smlouvy.
Uzavřít nájemní smlouvu je vybraný žadatel povinen nejpozději do 15
dnů ode dne doručení písemného vyrozumění, jinak na jeho místo nastupuje v pořadí druhý žadatel, který je povinen uzavřít nájemní
smlouvu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy byl k uzavření nájemní
smlouvy vyzván. Tento postup se uplatní pro každého dalšího žadatele, jehož nabídka v pořadí určeném Radou města Soběslavi následuje
za žadatelem, kterému vzniklo právo uzavřít nájemní smlouvu, ale ve
lhůtě ji neuzavřel.
V. Výhrady:
Město Soběslav si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, případně výběrové řízení zrušit.
Podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů vynaložených na účast
ve výběrovém řízení.
VI. Termín prohlídky nebytových prostor:
po domluvě s paní Pavlínou Chalupskou, tel. 381 508 114,
e-mail- chalupska@musobeslav.cz, která zájemcům poskytne další
požadované informace.
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Dědění (Pokračování z minulého čísla)
II. Zákonná posloupnost
Nedojde-li k dědění podle dědické smlouvy nebo závěti, popř. není-li
tím vyčerpána celá pozůstalost, nastupují k pozůstalosti nebo její části zákonní dědici, v tomto pořadí:
1. třída dědiců: zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným
dílem, s tím, že nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti
2. třída dědiců: nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí manžel – vždy nejméně polovinu, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří se zůstavitelem žili
nejméně po dobu 1 roku před jeho smrtí ve společné domácnosti
3. třída dědiců: nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí stejným dílem
zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří se zůstavitelem žili nejméně po dobu
1 roku před jeho smrtí ve společné domácnosti s tím, že nedědí-li některý ze sourozenců, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti
4. třída dědiců: prarodiče zůstavitele
5. třída dědiců: prarodiče rodičů zůstavitele
6. třída dědiců: děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele.
Nepominutelnému dědici (děti zůstavitele, nedědí-li, pak jejich potomci) náleží z pozůstalosti povinný díl, který musí zůstat zcela nezatížen. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik,
kolik činí ¾ jeho zákonného dědického podílu; je-li zletilý: ¼ jeho zákonného dědického podílu. K nařízení zůstavitele, která omezují právo na povinný díl, se nepřihlíží. Nepominutelný dědic nemá právo na podíl
z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu, nedohodne-li se s dědici ze závěti nebo dědické smlouvy jinak. Na povinný díl se započte vše, co nepominutelný dědic z pozůstalosti
nabyl a dále co od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních 3 letech
před jeho smrtí (k obvyklým darováním se nepřihlíží).
Právo nepominutelného dědice na dědický podíl lze omezit nebo vyloučit, pokud zůstavitel nepominutelného dědice vydědí proto, že:
1. neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi nebo
2. o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem nebo
3. byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho
zvrhlé povaze nebo
4. vede trvale nezřízený život nebo
5. je zadlužen nebo se chová marnotratně, v tomto případě zůstavitel zůstaví jeho povinný díl jeho dětem.
Pozůstalý manžel má právo na slušnou výživu z pozůstalosti po
dobu 6 týdnů po smrti manžela. Nabývá také vlastnické právo k movitým věcem, které tvoří základní vybavení rodinné domácnosti, i když
není dědicem.
Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice. Uplatnil-li dědic výhradu
soupisu pozůstalosti, hradí dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého
dědictví. Soupis pozůstalosti nařizuje soud a jeho účelem je zjistit pozůstalostní jmění a určit čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele.
Soupis pozůstalosti může být nahrazen seznamem majetku vyhotoveným
správcem pozůstalosti a potvrzeným všemi dědici nebo společným prohlášením dědiců, ovšem prokáže-li se, že prohlášení nebo seznam neodpovídají skutečnosti, ruší se dědicům účinky výhrady soupisu.
Věřitel, který osvědčí obavu z předlužení dědice, může navrhnout, aby
pozůstalost zůstala odloučena od jmění dědice. Z této odloučené pozůstalosti se uspokojí věřitel, který si odloučení vyžádal.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát

JUDr. Ing. Miroslav Nosek

advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p., tel. 777 794 871
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Změny v registru silničních vozidel od 1. ledna 2015
Od 1. 1. 2015 vstupuje v účinnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, která společně s prováděcí vyhláškou významnou měrou mění pravidla pro registraci vozidel.
1. Změna vlastníka vozidla – dosavadní vlastník vozidla a nový vlastník vozidla budou povinni
do 10 pracovních dnů od uskutečnění prodeje zaevidovat změnu vlastnictví vozidla do registru vozidel. Odhlášení i přihlášení se provádí na jedné společné žádosti na registru vozidel podle místa trvalého bydliště nebo sídla firmy původního vlastníka vozidla (ze zákona zaniká možnost dříve tzv.
polopřevodu). K provedení změny je nutné předložit doklady od vozidla a protokol o evidenční
kontrole (nesmí být starší 14 dnů). V případě, že se registrace vozidla nebo změna provozovatele či
vlastníka bude provádět na základě plné moci, musí být tato plná moc podepsána úředně ověřeným
podpisem. Registrační značka přidělená vozidlu původního vlastníka bude zůstávat na vozidle. Případné další změny na vozidle (např. změna barvy, zápis tažného zařízení apod.) se budou již vyřizovat na místně příslušném úřadu dle trvalého pobytu, příp. sídla firmy nového vlastníka vozidla.
2. Vyřazení a zánik vozidla z provozu – mění se pojmy jako dočasné a trvalé vyřazení a nově je
definován zánik vozidla. Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení) znamená, že vozidlo ztratí technickou způsobilost k provozu a nebude možné jej dále ani zaregistrovat ani provozovat. Vozidla uložená v depozitu ke dni 01. 01. 2015 budou prohlášena za vyřazená z provozu (dříve dočasné vyřazení)
a pokud jsou na úřadu uložena déle jak 18 měsíců, je vlastník takového vozidla povinen dostavit se
do 31. 12. 2015 na příslušný úřad a oznámit účel využití a adresu místa, kde je vozidlo umístěno. Pokud tak neučiní, vozidlo ze zákona zanikne. Za vyřazení vozidla se dle Sazebníku správních poplatků zaplatí nově 200,- Kč a za zápis adresy místa, kde je vozidlo umístěno a účelu využití
vyřazeného vozidla se dle Sazebníku správních poplatků zaplatí 50,- Kč.
3. Vozidla v převodu – silniční vozidlo, které je v současné době v tzv. převodu (polopřevodu),
tedy není přihlášeno na nového vlastníka musí být do 30. 06. 2015 na základě podání žádosti o zápis
vlastníka a provozovatele silničního vozidla dokončena registrace (auto je technicky způsobilé
k provozu, je pojištěné a má evidenční kontrolu, ne starší 14 dnů). Pokud nebude do výše uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona zanikne a nebude možné jej dodatečně
přihlásit.
4. Zánik pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – v případě ukončení povinného ručení má
vlastník vozidla 14 dnů na uzavření nové pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a v případě, že tak neučiní, bude vozidlo vyřazeno z registru vozidel a následně
pokud do 10 dnů neodevzdá RZ, nepředloží TP nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití dopouští se přestupku se sazbou pokuty až do 50 000,- Kč.
5. Registrační značky – vlastní kombinace znaků na registrační značce (RZ), tzv. RZ na přání
bude možná až od roku 2016. Správní poplatek za jednu tabulku je stanoven na 5 000,- Kč. Od téhož
roku bude možné za správní poplatek 600,- Kč získat i další RZ k již existujícím, např. za účelem
umístění tabulky na nosič jízdních kol.
Veškeré změny týkající se silničního vozidla je vlastník vozidla povinen hlásit na příslušném registračním úřadu do 10ti pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Při nedodržení
zákonem stanovených povinností dochází k přestupku a hrozí uložení pokuty.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV
Dne 31. 1. to budou
2 roky, co nás navždy
opustil náš milovaný
otec, dědeček
a pradědeček pan
Bohumír Dvořák
ze Soběslavi. Kdo jste
ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou dcera a syn s rodinami.

Dne 5. 1. 2015 uplynou
již 2 roky od doby, co nás
navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan
František Zabranský.
Stále s úctou vzpomíná manželka Blažena,
dcery s rodinami, vnoučata, pravnoučata a
ostatní příbuzní a známí.

Dne 25. 12. 2014
uplynulo již 8 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 lednu by se dožila 95 let
paní Anna Výborná,
zemřela tiše 12. 11. 2014, kdy ji nebeský
Otec povolal k sobě.
Na obětavou maminku s láskou vzpomínají
děti a vnoučata a jejich rodiny.
Mše sv. se koná 21. ledna 2015.
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Sdělení Živnostenského
úřadu Soběslav
Na Živnostenský úřad v Soběslavi se obrátilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se
žádostí o zveřejnění následující tiskové zprávy:
MPO upozorňuje podnikatele na nabídky
katalogových společností týkající se uzavření
smlouvy o úplatné registraci.
Na MPO se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od
různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost
provedení zápisu za poplatek.
MPO upozorňuje české podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícícho se vznikem živnostenského oprávnění
je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze
obcí, která vykonává státní správu v oblasti
živnostenského podnikání. Samotné provedení
zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno!
Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy
může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená
povinnost neexistuje.
V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností
a z tohotu důvodu na ni lidé nemusí v žádném
ohledu reagovat.
Živnostenský úřad Soběslav
„Neodešel jsem.
Zůstávám žít dál
v srdcích těch,
kteří mě milovali…“
Dne 6. 1. 2015 uplyne
15 smutných let, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Jiří Pavlát.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a
synové s rodinami.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 8. 1. 2015 uplyne
již pět smutných
roků, kdy nás navždy
opustila naše
milovaná babička
Marie Štefanová
ze Soběslavi.
Děkujeme všem, kteří na ni s láskou
vzpomínají spolu s námi.
Vzpomínáme, babičko, každý den na Tebe,
velikou pusu Ti posíláme do nebe.
Chytit zlatou rybku a moct si něco přát,
alespoň na jeden den zas vidět Tě se smát.
Moc nám tu chybíš mezi námi,
nikdy na Tebe nezapomeneme, babi!!!
rodina Štefanova
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 28. 1. tomu bude 7 smutných let, co nás navždy opustila moje milovaná dcera, paní Michaela
Sudová. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
maminka, manžel s dětmi, sestra s rodinou a bratr.
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Slza v oku, v srdci žal,
co drahého bylo, osud nám vzal.
Dne 12. 1. 2015 vzpomeneme 11. výročí, kdy nás
navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Josef Pajer z Myslkovic.
S láskou stále vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Anděl se vrátil

Do Soběslavi přiletěl Anděl

Desátého prosince v odpoledních hodinách
mohli návštěvníci parku u kostela sv. Marka vidět letícího anděla, byl to kamenný anděl, který
se vracel na své původní místo. Z programu Ministerstva kultury „Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón“ byly zrestaurovány dva náhrobky z průčelí kostela sv. Marka. Náhrobky
byly vytesány z velmi měkkého pískovce s příměsí vápence, byly velmi narušené povětrnostními podmínkami. Pro jejich křehkost byla
náročná i manipulaci s nimi. Objekty se musely
při transportu v místech úchytu „vypodložit“.
Zvláště zranitelnými místy byly hlava a křídla
anděla.
Na závěr taková perlička, v den, kdy došlo k
odvezení náhrobků do restaurátorské dílny, obdržela městská policie několik upozornění na
zcizení soch. Tato hlášení pracovníky památkové péče potěšila, neboť svědčí o zájmu občanů
Soběslavi o kulturní prostředí svého města. Věříme, že zrestaurovaný vzhled náhrobků
všechny potěší.
Ing. arch. Dagmar Buzu

Možná jste si také zjistili, že koncem léta
byly od kostela sv. Marka odvezeny sochy stojící u vchodu. Restaurátoři je odvezli, aby časem
poničené sochy opravili. Ve středu 10. 12. se
zrestaurované sochy ke kostelu vrátily. V podvečer, když jsem venčila psa, jsem si všimla autojeřábu, kterým byly sochy přivezeny, a na
chvíli se zastavila a pozorovala práci řemeslníků, kteří zrestaurované sochy vraceli na původní místa. Do Soběslavi opravdu přiletěl Anděl a
je nádherný. Nezapomeňte si krásné sochy
všimnout, až půjdete kolem. Za skvěle
odvedenou práci patří restaurátorům dík.
Dagmar Pekáriková

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
LETOS POPRVÉ I V SOBĚSLAVI
Na chviličku se v předvánočním shonu zastavit, popovídat si s přáteli a zazpívat si tradiční vánoční koledy. To je smyslem celostátní akce Česko zpívá koledy, kterou po roce opět organizovaly
Regionální Deníky spolu s Českým rozhlasem a společností E.ON.
Ve stejný adventní čas ve středu 10. prosince od 18 hodin na mnoha místech naší vlasti lidé zpívali vybrané známé české koledy. I v našem městě se podařilo na náměstí Republiky u stromečku
vytvořit jeden velký soběslavský sbor, za což vám všem, kteří jste přišli, patří náš dík. Jednalo se u
nás o novou akci, na kterou vás přišlo opravdu hodně. V příštím roce obohatíme program o další novinky, aby se v Soběslavi ze zpívání koled stala nová, pěkná tradice.
Těšíme se na vás u dalšího ročníku, a to 9. 12. 2015.
-jk-
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Předplatné Jaro 2015
v KD Soběslav

Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Středa 18. února v 19.30 hod.
Agentura Famílie, Praha
Antony Nelson
· LHÁŘI

„Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě
hůř.“
Milosrdná komedie o nemilosrdných věcech…
Britská černá komedie o citlivých policistech,
které dělí od vytoužených vánočních svátků jen
poslední, ale velmi choulostivý úkol. Pod tíhou
vánoční atmosféry se však snaží o lidský přístup, který jejich autoritu strážců zákona dočista
zesměšní a znemožní.
Jana Šulcová v roli, ve které jste ji ještě neviděli,
a poprvé bude stát na jevišti i se svou dcerou Rozálií Víznerovou. Taktéž Václav Kopta a Simona Vrbická – manželé, kteří budou spolu na
jevišti poprvé od školy!
Antony Nelson je současný skotský dramatik,
jehož hry mají většinou dramatické zápletky.
Výjimku tvoří právě tato jeho hra Lháři (2002),
která je jeho zatím jedinou komedií.
A právě tuto hru zařadilo i do svého repertoáru
Divadlo Bez zábradlí.
Hrají: Václav Kopta (Sněženky a Machři), Vojta Záveský (Na Stojáka), Jana Šulcová, Marcel
Vašinka/Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/Simona Vrbická, Daniel Bambas/Gustav
Hašek, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová,
Rozálie Víznerová
Čtvrtek 26. března v 19.30 hod.
DS Indigo Company, Praha
Robin Hawdon
· DOKONALÁ SVATBA

„Pravá láska zvítězí, jenom ale vědět, která to je …“
Bill s Ráchel jsou šťastný pár, který má před
svatbou. Jenže v den svatby se Bill probudí
v hotelu s neznámou dívkou v posteli. Vůbec
nic si bohužel nepamatuje, dívka však tvrdí, že
se něco stalo. Musí přikročit k radikálnímu řešení, ukrýt dívku v koupelně. Se vším mu pomáhá
jeho svědek Tom, který do této věci zaplete i nebohou pokojskou. Vše se musí dokonale utajit
před nevěstou a její matkou. Nevěsta má již
značné pochybnosti. Vše vyvrcholí tím, že nebohý Tom zjistí, kdo že je ta neznámá dívka, co
strávila noc s jeho nejlepším kamarádem. Ale
nakonec vše skončí, tak jak má.
Dokonalá svatba angl. Perfect Wedding je anglická situační komedie britského dramatika Robina Hawdona, která měla premiéru roku 1994 a
od té doby se objevuje na jevištní celé Evropy.
Hrají: Filip Tomsa/Michal Zelenka, Josef
Hervert/Karel Heřmánek ml., Olga Lounová/Miluše Bittnerová, Lilian Sarah Fischerová, Jana Trojanová, Vendula Křížová/Simona
Vrbická, David Vejražka
Úterý 14. dubna v 19.30 hod.
Divadlo Bez zábradlí, Praha
· KVARTET

„I stárnout se dá s humorem a grácií!“
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Program KD Soběslav – leden 2015
Pravidelné akce:
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci !) ..........................................................16.00
· Úterý
Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685) ....................................................18.00
Argentinské tango .............................................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“....................................................20.00
· Středa Senior klub.........................................................................................................13.30
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců ............................................................15.30
· Čtvrtek Cvičení pro těhotné – Studio Bříško (Mgr. O. Havlíčková).............................14.00
JÓGA s Michaelou Kloss (kontakt 602 143 866)..............................................18.00
· Pátek
Soběslavská chasa .............................................................................................18.00
Pravidelné akce začínají v týdnu od 5. ledna 2015!
Další program:
· Čtvrtek 15. 1. ASTRÁL................................................................................................17.00
· Pátek
16. 1. MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM SOBĚSLAV..........................19.00
· Neděle 18. 1. Divadlo Spilberg – KRYSÁCI, pohádka, velký sál, vstupné dospělí 50 Kč,
děti 40 Kč, rodinná 2.,3….dítě zdarma!.................................................10.30
23. 1. RYBÁŘSKÝ BÁL ................................................................................20.00
· Pátek
· Pátek
30. 1. HANKY PANKY – TRAVESTI SHOW, velký sál ...........................19.00
Připravujeme na únor (výběr z pořadů):
· Středa 18.2. Agentura Familie - LHÁŘI, divadelní představení, velký sál
20. 2. SPOLEČENSKÝ PLES ......................................................................20.00
· Pátek
hraje TO Variant a Cimbálovka z Milovic
· Pondělí 23. 2. PAUL BATTO – ONDŘEJ KŘÍŽ, koncert, v KINĚ! ........................19.00
· Pátek
27. 2. STAROČESKÝ BÁL...........................................................................19.00
Poklidnou atmosféru penzionu pro vysloužilé
operní umělce naruší příchod bývalé kolegyně,
slavné sopranistky Jean, která byla krátký čas
manželkou jednoho z klientů. Rozvíří tak jinak
poklidnou hladinu jejich životů. Podaří se jim
sladit v zájmu hudby své odlišné povahy a zazpívat si opět po letech jejich slavný kvartet
z Rigoletta? Lze aspoň na chvíli zastavit čas a
vzkřísit zašlou slávu? V křehké hře s velkou
dávkou typicky britského humoru se dojemně, ale bez laciného sentimentu, hovoří o lidech, kteří možná už mají produktivní věk za
sebou, ale neztrácejí touhu žít, vůli něco udělat a hlavně snít.

Laskavá komedie současného britského dramatika a oscarového scénáristy Ronalda Harwooda
(Pianista) o umění stárnout a nesmrtelnosti ducha. Podle divadelní hry natočil v roce 2012
Dustin Hoffman film. Maggie Smith byla za roli
Jean nominována na Zlatý globus.
Hrají: Veronika Freimanová, Jana Švandová,
Zdeněk Žák a Rudolf Hrušínský

¢¢

Změna programu vyhrazena!
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa:
E-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 724 378 898

Pozvánka do KDMS
· Neděle 18. ledna v 10.30 hod.

Divadlo Špílberg
Krysáci
Dva krysáci, Hubert a Hodana si žijí poklidným
až nudným životem na skládce kdesi poblíž Vizovic. Do jejich života však zasáhne tragická událost. Jednoho krásného dne zahyne Hubert pod
koly náklaďáku, a tak Hodana zůstane sama pouze s Ludvíčkem. Každodenní ubíjející venkovskou všednost ruší jen pravidelná zavážka, kdy se
na hlavy nebohých krysáků sesypou tuny odpadků z okolí. Spolu s jednou takovou zavážkou však
do jejich života náhle jako blesk s čistého nebe
vpadne Eda. Laboratorní potkan z Prahy. S jeho
příchodem přichází na skládku nový život plný
vzrušujících dobrodružství a objevů…

Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná
2.,3….dítě zdarma!
· Pátek 30. ledna od 19 hodin

Hanky Panky Show
“Ano, bude líp!”
Vykročte do nového roku pravou nohou se skupinou Hanky Panky! Slečny Stefany, Jennifer a
Nadja v novém pořadu zrekapitulují (nejen)
vlastní novoroční předsevzetí a na základě
ne/úspěšnosti jejich plnění pomohou divákům
formulovat plány do budoucna tak, aby v roce
2015 každý mohl žít na vysoké noze (a vysokém podpatku). viz foto na str. 9
Vstupné 230 Kč předprodej, 250 Kč na místě
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A nová plesová sezona může začít…
Věneček Kurzů tance a společenské výchovy se konal v sobotu 6. prosince 2014 v Kulturním
domě města Soběslavi. Největší podíl na vysoké úrovni kurzů a velkém zájmu o ně mají taneční
mistři Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Ke skvělé atmosféře celého večera přispěla i kapela
RM Band.

Zprávy z knihovny
Městská knihovna v Soběslavi
přeje všem svým čtenářům a příznivcům
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce.
Sobotní provoz

poskytnutí krásných fotografií. (viz foto vpravo
dole)

Den pro dětskou knihu
Dne 29. listopadu se v naší soběslavské knihovně konal Den pro dětskou knihu. Pro děti
byla připravena spousta aktivit a malé občerstvení v podobě vánočky ze soběslavské pekárny. Děti si mohly vyrobit papírovou taštičku,

Knihovna se v novém roce otevře pro čtenáře a návštěvníky v úterý 6. ledna 2015. Sobotní
provoz bude zajištěn v sobotu 10. ledna od 9 do
12 hodin.

Konzultace pro zdraví
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová bude
mít konzultace v úterý 6. a 20. ledna (tel.
732 867 571).

Posezení nad fotografiemi
V listopadu se již podruhé sešli v knihovně
přátelé a pamětníci při promítání starých fotografií. Děkujeme pánům J. Pražmovi a V. Richterovi za přípravu akce a panu V. Klímovi za
Hanky Panky Show - pátek 30. ledna od 19 hodin

obrázek z vosku nebo nazdobit linecké ala perníčky. V 1. poschodí si mohly vyplnit záludné
kvízy s vánoční tématikou nebo vymalovat obrázky. Za každý vyplněný kvíz nebo omalovánky
dostaly sladkou odměnu v podobě bonbónu.
Rády jsme se sobotního dopoledne zúčastnily. Myslíme si, že se tato akce všem moc líbila.
Kateřina Přibylová a Tereza Rathouská
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizaci Dne pro dětskou knihu podíleli. Soběslavské pekárně PETA Bohemia děkujeme
za již tradiční dodání chutných a voňavých vánoček, učňům ze Střední školy řemeslné za
perníkový betlém a perníčky na zdobení a návštěvníkům za příjemnou atmosféru.
Alena Fremrová

10

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

leden 2015

Duhové okénko
Advent v Duhové školce
První adventní týden to v naší
školce žilo, společně s dětmi
jsme zdobili třídy a šatny,
chodbami se linula vůně právě upečeného cukroví. Celá školka se ladila do vánoční atmosféry. Proč? Čekalo nás společné slavnostní
odpoledne s rodiči nazvané Vánoční cinkání.
Děti předvedly svým rodičům písničky, básničky, cvičení a tanečky, které se za tři měsíce ve
školce naučily. Vystoupení zakončily koledou a
předaly rodičům vlastnoručně vyrobené dárečky. Odměnou za odvahu a snahu dětí byl velký
potlesk, který si od rodičů vysloužily. Nás, paní
učitelky, zase potěšila radost, s jakou děti zpívaly
a tančily, a slova chvály z úst rodičů. Společně
jsme si popovídali u slavnostní tabule, červeňásci
si příjemné chvíle zpestřili zdobením stromu pro
ptáčky na zahradě mateřské školy a při teplém
punči a koledách vyhlíželi sníh a Vánoce. V jedné písni se zpívá: „Prosinec prosí o snížek bílý,
mohl by padat, alespoň chvíli…“ My s dětmi prosíme s ním.

Vystoupení předškoláků
v kulturním domě
Vánoční cinkání předškoláků se již tradičně
konalo v Kulturním domě města Soběslavi. Pásmo písní a tanců dětí ze zelené a hnědé třídy
zhlédlo plné hlediště příbuzných dětí. Za své vystoupení sklidily děti i paní učitelky velký potlesk. Dětem patří uznání a pochvala za to, jak
skvěle zvládly vystoupení na opravdovém
jevišti před nabitým sálem. Některé děti z předškolní hnědé třídy potěšily svým vystoupením
v malém sále kulturního domu ještě členky a členy Svazu tělesně postižených.

Mikulášská návštěva
V pátek 5. prosince zavítala k nám do školky
vzácná návštěva. Mikuláš s čerty a andílky se
přišli podívat na děti, vzali s sebou dokonce i
knihu hříchů. Ta ale nebyla u nás ve školce potřeba, máme tu samé hodné děti, čertům zazpívaly, zatančily a dostaly odměnu. Na závěr jsme se
s Mikulášem a jeho pomocníky vyfotili. Jeden
z čertíků u nás dokonce usnul, a kdyby se pro něj
andělé nevrátili, byl by tu s námi napořád.
Kolektiv MŠ Duha

MŠ Nerudova
Výchovný koncert
Mezi naše nejmenší školáčky zavítala vzácná návštěva, taková „malá
kapela“, povídaly naše dětičky. Správný název je dechový kvartet. Naši

muzikanti pod vedením pana B. Čapka předvedli dětem hru na různé
dechové nástroje - na pozoun, tubu, trubku či baskřídlovku. Některé děti
viděly tyto hudební nástroje prvně. Poslouchaly jsme s velkým zájmem.
S muzikanty jsme si zazpívali a jejich vystoupení odměnili velkým potleskem. Děkujeme všem - jmenovitě panu Blehovi, Čapkovi, Šenovi a
Balounovi za nevšední hudební zážitek.

Zpíváme babičkám
Čas předvánoční – čas adventu nám opět připomněl, že s dětmi ze sluníčkové a měsíčkové třídy navštívíme babičky a dědečky v Senior domu
v Soběslavi. Pásmo čertovských písniček a tanečků rozveselilo snad
všechny diváky. Nechyběly ani vánoční koledy a malé dárečky pro babičky, které vyrobily samy děti.
Paní kuchařky ani letos nezapomněly na naše nejmenší a upekly jim
sladké dobroty, které všem moc chutnaly. Plyšové kočičky, které ušily babičky, udělaly dětem velkou radost.
Velké díky patří paní Pavle Marešové a Ladě Haplové, které se o naše
nejmenší vždy vzorně postarají.
pokračování na str. 11
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Zpíváme babičkám
Čertovská pohádka na zámku v J. Hradci

ZŠ Komenského
Listopadové
medailové žně
Listopad byl pro naši
školu a florbal velmi
úspěšný. Děti z prvního
stupně výborně zahájily
okresní kola soutěže „Think Blue. Cup“. Obě
kategorie - dívky i chlapci - vybojovaly 1. místa,
odkud postupovaly na krajská kola. Všichni
hráli s velkým nasazením, neboť naše družstva
neobdržela od soupeřů jedinou porážku.
Rovněž dívky 6. a 7. tříd si zajistily postup
do dalších florbalových bojů, když na okresním
kole v Sezimově Ústí zvítězily se ziskem 10
bodů z šesti zápasů. Krajské kolo je čeká v lednu ve Strakonicích.
Florbalová zlata doplnili chlapci šestých a
sedmých tříd bronzem, který přivezli z okresního kola florbalového turnaje díky těsné prohře a
jedné remíze. O konečném pořadí rozhodovaly
vyrovnané výkony jednotlivých týmů.
Sestava dívek – 1. st. ZŠ: Kristýna Hybšová,
Šárka Drunecká, Tereza Vacková, Lucie Přibylová, Eliška Paušová, Klára Mládková, Markéta
Kadlecová, Natálie Faustová, Lucie Nejedlá a
Kateřina Holasová.
Sestava chlapců - 1. st. ZŠ: Jan Nejedlý, Ondřej Vácha, Viktor Valeš, Jaroslav Peterka, Fi-

lip Petrásek, David Štefan, Daniel Jansa, Jakub
Mareš, David Petrásek a Martin Novotný.
Sestava mladších žákyň: Kateřina Vojtová,
Kristýna Fördösová, Veronika Fördösová, Lenka
Novotná, Markéta Svobodová, Denisa Tupá, Sára
T. Montoto, Pavlína Antochová, Adéla Geierová,
Alena Ondřejová, Kateřina Řezníčková.
Sestava mladších žáků: Tomáš Petrásek, Roman Pokorný, Adam Čížek, Dominik Pauš, Ondřej Boucník, Filip Studený, Vladimír Máca,
Filip Štětina, Adam Zíka, Zdeněk Masář,
Prokop Žák.
Všem sportovcům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Učitelé ZŠ Komenského

Exkurze – výlov rybníka Svět
Ve čtvrtek dne 20. 11. se vydaly třídy 7. A a
7. B na exkurzi do Třeboně na výlov rybníka
Svět.
Odjížděli jsme ráno od školy a v půl deváté
jsme už stáli na hrázi rybníka Svět. Tam se nás
ujal jeden z rybářů, pan Eisert, který nám vyprávěl o historii rybníka, jeho rozloze, přítocích,
množství vody, o průběhu samotného výlovu a
množství ryb. Ukazoval nám také a popisoval
druhy ryb, které v rybníku žijí. Měli jsme tak
možnost zblízka si prohlédnout například cejna,
štiku, candáta, amura a další druhy ryb.
Poté jsme se šli podívat na Schwanzerberskou hrobku. Chvíli jsme u ní pobyli. Někteří

Výlet
V pátek 5. prosince byl pro naše čtyři třídy
v mateřské škole něčím výjimečným. Všechny
děti se těšily na výlet do Jindřichova Hradce.
Nebyl to obyčejný výlet, v cíli nás čekal krásný
zámek, kde se odehrála čertovská pohádka „Jak
voják s čerty zápolil“. Děti byly překvapené,
když je už na nádvoří zámku vítali čerti. Kamenné schody nás vedly do sálu, kde bylo připravené pořádné peklo s čerty a statečným
vojákem. Vše dobře dopadlo, jako v každé pohádce. Cestou domů ze zámku jsme si prohlédli
dřevěný Betlém, svatého Mikuláše a svatou Lucii. Vrchní Luciper nám o nich vyprávěl a
doprovodil nás na zpáteční cestě ze zámku.
Kolektiv MŠ Nerudova
z nás šli s průvodcem na prohlídku a pak zpátky
k rybníku a od něj na třeboňské náměstí, kde se
nacházejí zajímavé renesanční a barokní
měšťanské domy s podloubím.
Ke škole jsme se vrátili okolo půl druhé. Exkurze se nám líbila a také jsme byli rádi, že nám
nepršelo.
Eva Jindrová, 7. A

Dvě medaile z Mikulášské laťky
Tradiční prosincové závody ve skoku vysokém, které se konaly v hale Gymnázia Pierra de
Coubertina v Táboře, přinesly skvělé výsledky
pro naši školu. V letošní velké konkurenci si vepokračování na str. 12
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ZŠ Komenského - dokončení ze str. 11
lice dobře vedla mladší žákyně Veronika Chlaňová (7. B), která obsadila
3. místo výkonem 135 cm. Pro medaili nejcennější si vyskočila naše starší
žákyně Klára Málková (8. B) výkonem 145 cm. Oběma výškařkám moc
gratulujeme a ostatním našim závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci.
V. Máca

Mikulášská besídka 2014
Když se na naší škole „čertuje“, mnoho dětí se ten den raduje. Mikulášská besídka 2014 nebyla výjimkou. Tato třicetiletá tradice naší školy
měla své pokračování 5. 12. v době od 8.00 - 11.30 v pavilonu školní družiny. Byla určena žákům 1. - 4. tříd. Slavnostní zahájení proběhlo formou
tanečních vystoupení děvčat z kroužku Dovedných rukou.

leden 2015

Za Mikuláše, čerty a anděle se převlékly žákyně 8. B slečny Klára
Málková, Eliška Křivanová, Eliška Novotná, Alena Břízová, Johana Dvořáková, Veronika Jonášová a žák 9. A Ondřej Slavík. Za jejich skvělé herecké výkony jim patří náš dík. Roli čertů přijaly i vychovatelky školní
družiny.
Děti z jednotlivých tříd si pro Lucifera připravily různé scénky, básničky, písničky a tanečky. Lucifer se svou družinou pro ně měl za odměnu
přichystané zábavné soutěže, které děti přivítaly s nadšením. Do soutěží
byly zapojeny všechny děti, některé soutěžily i vícekrát. Všichni jsme u
nich zažili spoustu legrace, nechybělo např. ani čertovské kolečko a ani
odměny pro vítěze.
Nenásilnou a hravou formou se naše děti setkávají s tváří Mikuláše,
andělů a čertů. Pekla se nemusí bát. Pozitivní je, že čertíci v čele s Luciferem se snaží být kamarádští.
Na závěr dostaly všechny děti nadílku, kterou jim ze sponzorských
darů připravily paní vychovatelky.
Optimismus, pohodu a veselou mysl je to, co vám nejen pro čas adventu přejeme.
Za kolektiv školní družiny Jaroslava Jelínková

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí, úspěchů a rodinné pohody
v novém roce 2015 přejí učitelé a žáci
Základní školy Soběslav, Komenského
Listopad a prosinec strávili žáci a učitelé naší školy také nácvikem
školní akademie, která se uskutečnila v Kulturním domě města Soběslavi
10. 12. 2014. Byl to tedy pro rodiny našich žáků i pro veřejnost takový
malý předvánoční dárek. Věříme, že všem návštěvníkům přinesl radost a
zpříjemnění adventních dnů.
R. Bláhová

â

ZŠ E. Beneše
Basketbal starší chlapci
Chlapci 8. a 9. ročníků se zúčastnili ve čtvrtek 4. 12.
okresního kola v basketbalu. Za účasti 10 škol vybojovali
konečné 6. místo. Tým ve složení Čipera Jiří, Soukup Jan, Gondek Martin, Kukla Viktor, Pehe Daniel, Neruda Lukáš, Švadlena Jakub, Ziegler Jiří
a Cílek Milan předvedl velmi dobrou týmovou hru. Vzhledem ke skutečnosti, že většinu týmu tvořili chlapci 8. tříd, je toto dobrý signál pro ročník
nadcházející. Chlapcům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

DIVADLO PANNA A NETVOR
V úterý 25. listopadu jely všechny 5. třídy vlakem do táborského divadla Oskara Nedbala na představení Panna a netvor. Na nádraží jsme nastoupili do vlaku. Cesta byla krátká. Za chvíli jsme byli v Táboře.
Když jsme se dostali do divadla, odložili jsme si oblečení v šatně. Šli
jsme si sednout do hlediště. Museli jsme si vypnout telefony a nesměli

jsme fotografovat. Zhlédli jsme krásný pohádkový příběh o kráse, proměně a lásce, která má moc učinit zázrak. V napínavé pohádce hráli čtyři
herci, kteří představovali i více postav.
Na zpáteční cestě jsme se krátce zastavili v obchodním domě. Pak už
jsme spěchali na nádraží. Po příjezdu domů jsme se rozešli do svých domovů. Tento den byl příjemným zpestřením našich každodenních školních povinností.
Agáta Červenková V. B

Děti, rodiče, učitelé a kyberšikana
O kyberšikaně se v poslední době hodně mluví i píše, protože tento negativní jev postihuje naši společnost ve stále větší míře. Objevuje se mezi
dospělými a hlavně mezi dětmi.
Kyberšikana je zvláštní druh šikany. Jejím cílem je poškodit oběť prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, což je například počítač
nebo mobilní telefon. Jde o urážení, pomlouvání, zveřejňování ztrapňujících fotek nebo videí, krádež internetové identity, zakládání nenávistných skupin na sociálních sítích, vydírání pomocí mobilního telefonu…
pokračování na str. 13

leden 2015

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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Školy začleňují do své výuky témata, která mají působit preventivně.
O nebezpečí na internetu se žáci dozvídají v hodinách informatiky, občanské výchovy, výchovy ke zdraví i v dalších předmětech. Učitelé organizují speciální přednášky a sami žáci vytvářejí pravidla bezpečného chování
na internetu, plakáty a další projekty jako podporu správného využívání
internetu i mobilního telefonu. Nedílnou součástí by se v této oblasti měla
stát hlavně prevence a kontrola v rodině, protože odpovědnost za své dítě
nesou právě rodiče.
Také všichni učitelé naší školy se 13. listopadu účastnili odborného semináře Kyberšikana, který vedl psycholog PaedDr. Zdeněk Martínek,
který se zaměřuje na děti s problémovým chováním a působí v této oblasti
i jako soudní znalec. Všechny pedagogy seznámil nejenom obecně s problematikou kyberšikany, ale především s reálnými případy a doporučenými postupy při jejím možném výskytu. Většina přítomných byla opravdu
překvapena, když uslyšela, že dítkám zřizují Face book vlastní rodiče již
ve druhé třídě základní školy, že rodiče nevědí, když jejich syn nebo dcera
dávají na internet choulostivé fotografie a seznamují se prostřednictvím
sítě s nebezpečnými lidmi, že děti informují o termínech dovolené své rodiny a tím nabízejí volný prostor svého bytu i případným zlodějům. Překvapivých a neuvěřitelných příběhů si vyslechli opravdu mnoho. Ovšem
řešení není vždy jednoduché a oběti kyberkriminality zůstávají v péči
psychologa řadu let a někdy i celý život, velké procento obětí končí
dokonce tragicky.
Mít náskok při chování v kyberprostoru před svými dětmi a žáky je určitě výhodné, ale pro většinu nás dospělých velmi náročné. S dětmi je třeba o správném využívání komunikačních a informačních technologií
hovořit a vše provázet přiměřenou kontrolou.
Řešení případné kyberšikany pak už patří do kompetencí Policie ČR.
Oběť nebo zákonní zástupci oběti by se měli obracet právě na ni.
pedagogický sbor

13

jsme chtěli dceři pořídit speciální autosedačku. I díky Vám se
nám podařilo nasbírat 3180 kg
víček, za které očekáváme od
firmy Hottech peníze, abychom
mohli autosedačku pořídit. Moc
všem děkujeme a jsme rádi, že
máte dobré srdce a ve sbírce jste
nám moc pomohli. Děkujeme.“
Rodiče Kristýnky Přibylové

Příběhy bezpráví
12. listopadu se žáci devátých tříd zapojili do desátého ročníku projektu společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví. Tento jubilejní ročník byl
věnován 25. výročí Sametové revoluce. Žáci zhlédli film 1989: Z deníku
Ivany A. v režii Karla Strachoty. Předlohou filmu se stal autentický deník
osmnáctileté Ivany A., který reflektuje poslední rok existence
komunistického Československa pohledem středoškolačky.
Besedovat se žáky přišel pan Otto Wágner, člen Konfederace politických vězňů v Táboře.

Nejlepší florbalisté v okrese
Chlapci ze 6. a 7. tříd naší školy se v úterý 18. 11. zúčastnili okresního
kola ve florbalu v Sezimově Ústí. Po celkem jednoznačném vítězství ve
skupině jsme narazili v boji o 1. - 3. místo na týmy ZŠ Soběslav Komenského a ZŠ Zborovská z Tábora. Po výborném výkonu a velké dávce štěstí
jsme se radovali z konečného 1. místa. Nás coby vítěze úterního klání čekal ještě ve středu finálový souboj s vítězem středečního turnaje. Tento finálový duel jsme od počátku ovládli a nad týmem z Jistebnice zvítězili
jednoznačně 6:1. Tímto jsme si zajistili postup do krajského kola turnaje,
kterého se zúčastní vítězové jednotlivých okresních kol.

Vyprávěl o životě v totalitním Československu, o politických procesech a také o tom, co sám jako vězeň zažil v Jáchymově a v táboře Vojna u
Příbrami. Žáci s úctou a zájmem naslouchali vzpomínkám pamětníka a
následně se zapojili do debaty. Pan Wagner na závěr připomněl, že ani
naše současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit.
žáci 9. tříd

Stolní tenis na naší škole
Žáci 8. a 9. ročníků se ve středu 3. 12. 2014 zúčastnili okresního kola
ve stolním tenise, které se konalo v Táboře. Za účasti čtyř škol si naše
družstva vedla velmi dobře a vybojovala pro naši školu vítězství v kategorii děvčat i chlapců. K tomuto krásnému úspěchu gratulujeme a přejeme
další hezké zážitky spojené s tímto sportem, ať již na výkonnostní nebo
rekreační úrovni.

Náš tým: horní řada zleva: Dominik Pekař, Daniel Chlaň, Martin Staněk, Tomáš Petrů, dolní řada zleva: Petr Vančata, Vojta Pánek, Tomáš
Bernat, Kryštof Gargula, Vojta Slabý
Chlapcům gratulujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.

Poděkování žákům ZŠ E. Beneše
,,Chtěli bychom Vám všem touto cestou poděkovat, že jste se podíleli
na sběru víček pro naši dceru Kristýnu, která je od narození postižena dětskou mozkovou obrnou a je upoutána na invalidní vozíček. Sběrem víček

Foto vítězného týmu
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Vánoční výstava na SŠŘ
a ZŠ Soběslav
Tradiční prodejní výstavu prací žáků jsme
tentokrát připravili na pátek 5. 12. 2014. Probíhal první adventní týden, a tak byly výstavní
prostory školy sladěny do slavnostních fialových tónů. Aranžéři vyzdobili vchod do budovy, adventní dekorace byly i na stěnách a od
stropu visel velký věnec. Na středový stůl vytvořili cukráři perníkový kostel a velké selské
stavení i s otevřenými vraty. Aranžmá ze živých
květů umocňovalo sváteční atmosféru.
Termín pořádání nás inspiroval k obohacení
akce o mikulášskou nadílku.
Nejmenší návštěvníky vítal už u vchodu Mikuláš, který pro ně měl zdobené perníčky a za
básničku nebo písničku přidal i nějaký bonbón.
Dospělé návštěvníky jistě potěšilo, že perníkové chaloupky a stromečky jim u cukrářského
stánku prodávali andělé. Dřevěnou stoličku, vařečku, kovaný šperk i voňavý polštářek nabízeli
už od pohledu spíš roztomilí než děsiví čerti.
Čertovskou obsluhu měl i stánek s aranžérskými výrobky plný různých svícnů a věnců. A tak

Vánoční setkání
Soběslavské náměstí se stalo 1. prosince odpoledne svědkem dalšího „Vánočního setkání“
s Rádiem Blaník. Moderátor Vláďa Slezák hned
v úvodu pouštěl z reproduktorů oblíbené písničky a náměstí se brzy začalo plnit nedočkavými
návštěvníky. Svým hudebním vystoupením
program zahájil Soběslavský žesťový orchestr. U
stánku DDM děti luštily hlavolamy a vyráběly
z papíru vánoční řetěz, kterým potom ozdobily
vánoční strom. Více než 80 z nich také namalovalo vánoční obrázky pro závěrečné losování.
Ukázky své činnosti předvedla Střední škola řemeslná. Svoji šikovnost předvedli učni oboru
Umělecký kovář. Dívky oboru Květinářské a
aranžérské práce zase vyráběly adventní věnce
a vánoční květinovou výzdobu. Stánek Rádia
Blaník s jeho dárky pravidelně program doplňuje a nechyběl vedle hlavního pódia ani letos.

naši hosté u nás načerpali inspiraci pro
nadcházející vánoční svátky. Mnozí nakoupili
drobné dárky a dekorace do svých domovů.
Máme radost, že tímto způsobem již mnoho
let přispíváme k vánoční atmosféře v našem
městě. Věříme, že se malým i velkým naše výstava líbila a v příštím roce akce pořádané naší
školou opět navštíví.
Všem čtenářům i redakci Hlásky přejeme do
nového roku spokojenost a pevné zdraví.
Zaměstnanci SŠŘ a ZŠ Soběslav

Pozvánka

Něco pro zahřátí ze stánku Čajovna – kavárna
Rolničky jistě přišlo zájemcům vhod.
Vánoční atmosféru doplňovaly stánky se
svařeným vínem či malovanými perníčky.
Program vyvrcholil vystoupením Petry Černocké, která byla letošním hlavním hostem. Její
Saxana, Ovečka, nebo
Pouštím po vodě proutí
mají i po 30 letech své
skalní příznivce. Na závěr přidala zpěvačka i
známé české koledy.
Jakmile se začalo šeřit, popřál z pódia všem
přítomným hezký advent
a vánoční svátky také starosta města Ing. Jindřich
Bláha.
Z množství malovaných obrázků dětí vylosoval obrázek čtyřletého
Míši Petrů a na závěr společně vánoční strom rozsvítili.
-jk-

Zveme občany na zajímavou přednášku
Ivy Steinové o židovských hřbitovech a
náhrobcich, která bude 29. 1. od 17.00 h
v Čajovně Rolnička. Paní Steinová je autorkou knihy o symbolice židovských náhrobků Maceva.
Tématem přednášky budou židovské hřbitovy, pravidla pohřbívání a symbolika výzdoby židovských náhrobků. Přednáška je
zaměřena na specifika židovského pohřbívání, na vývoj a charakteristiku židovských
hřbitovů a na symboliku jejich výzdoby.
U symboliky výzdoby bude kladen důraz na
ukázky z jižních Čech. Přednáška bude provázena promítáním fotografií a dobových
dokumentů, vztahujících se k tématu.
Zdeněk Kozlíček
V neděli 25. ledna se v kostele
sv. Marka od 16.00 hodin
uskuteční Ekumenická bohoslužba.
Na tuto bohoslužbu srdečně zvou
církve v Soběslavi.
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ROLNIČKA (SI) KOLEDUJE
Páteční večer 28. listopadu byl pro Rolničku
dnem svátečním. Jednak byl výjimečný setkáním s hercem a podporovatelem Rolničky Jaroslavem Duškem v pražském Divadle Kampa,
ale také již tradiční dobročinnou dražbou, bohatým programem večera a v neposlední řadě neformálním setkáním mnohých přátel Rolničky.
I v letošním roce se Jaroslavu Duškovi podařilo
ochotné dražitele „vyhecovat“ k velkorysé částce 58.955,- Kč. Získané finanční prostředky
Rolnička použije na dofinancování pravidelné
dopravy téměř 30 dětí a dospělých klientů do
školy a střediska.
„Ze získané částky máme velkou radost,“
uvedl ředitel Rolničky Mgr. Karel Novák, „protože každá částka určená na pravidelnou dopravu je významnou pomocí pro zpřístupnění
vzdělávání a sociálních služeb. Bez dopravy
mikrobusy by byly naše služby nedostupné,“
zdůrazňuje ředitel.
Dražitelé se zaujetím přihazovali a všech 15
výrobků v dobré náladě vydražili. Svého nového majitele tak má například Koláč od srdce,
Ptačí hostina, Tajemný měšec, Hodiny Alík i
Brouci v hlavě. Největší zájem byl o obraz Vesmírná od klientky Ivy, který se vyšplhal na
krásných 20 000 korun.
Děkujeme všem dražitelům za jejich laskavou velkorysost, Jaroslavu Duškovi za příjemný večer a ostravské umělecké škole AVE ART
za dvě umělecká díla, která věnovala do dražby.
Těšíme se na viděnou při dalších našich
akcích.
Vaše Rolnička
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Koncert Jiřího Smrže a Bena Lovetta
Nový rok koncertů
v Rolničce otevře skutečná extratřída – Jiří
Smrž s Benem Lovettem. Jiří Smrž je velmi
výrazná osobnost české
folkové scény, přesto
skoro neznámá. Je držitelem už druhého žánrového Anděla (2005, 2013) v kategorii folk a
country, ale snad kromě Radia Proglas jeho
písně éterem nezní. Nejspíš proto, že jsou
moc dlouhé a nemají refrén na tom místě, kde
by podle marketingových specialistů měl být,
aby píseň měla potenciál stát se hitem. Je evidentní, že o toto v tvorbě Jiřího Smrže skutečně nejde. Nechce být jedním z řady víceméně
stejných, nezajímá se o pravidla, která předurčují píseň k úspěšnosti, nepatří do hudebního průmyslu. Je velmi neobvyklý tím, že má
co říct a taky to říká. A k tomu je básník. Zná
sílu slova a v jeho písních ji můžete cítit i vy.
V jeho textech jsou celé životy a jsou plné
poezie. To ale neznamená jen krásu, lehkost a
lásku, ale nerozlučně taky tragédii, smutek,
tíhu i nenávist. To všechno je v našich životech, a proto i v poezii. Jiří Smrž ale zároveň ujišťuje o tom, že to všechno má svůj smysl. Bez
ošklivosti bychom totiž jen těžko ocenili skutečnou krásu. Jiří Smrž je výjimečný a není pro
každého.
Do Soběslavi přijede s výborným texaským houslistou Benem Lovettem. Pokud chcete slyšet
opravdovou a pravdivou hudbu, přijďte ve čtvrtek 22. ledna v 19.30 do Čajovny Rolnička.
A nebojte se, jak říká Jiří Suchý: Trocha poezie nikoho nezabije!
Martina Plátová

Pour Feliciter – pro štěstí…
Naše PéeFko pro vás je tvořeno s láskou a úsilím
mnoha dobrých duší. Někteří sbírali papírové obaly na
čajové hvězdy, jiní hvězdy tvořili, další nalepovali a jiní
rozdávali při setkáních... Propojování a společná pomoc těm, kteří to potřebují. Každý z vás je důležitý... DĚKUJEME!
Mnozí z vás pomáhali spolu s I MY rodinám dětí s postižením v celém
Jihočeském kraji.

Co se podařilo?
V roce 2014 terénní službu ranou péči pravidelně využívalo 37 rodin.
Přijali jsme 13 nových rodin. Dalších 16 rodin se zúčastnilo vícedenních
pobytů a setkávání.
Uspořádali jsme 3 vícedenní psychorelaxační pobyty a 15 setkání rodin dětí s postižením ve 3 městech jižních Čech.

Kačku a Radka se podařilo integrovat do běžné školky. Díky sbírkovému kontu Kryštůfek absolvoval nákladný rehabilitační pobyt. Podařilo se
mnohé... Upřímné díky za Vaši přízeň a pomoc a těšíme se na rok 2015.
Klára Csirková, Obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s.
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Informace z DDM
· V sobotu 17. ledna pořádáme od 9.00 do 11.00 „Človíčkiádu“ – soutěžní klání ve

hře „Člověče, nezlob se“. Soutěž je určena dětem od 5 do 10 let. Zájemci se mohou
hlásit v DDM od 5. do 15.1. S sebou si přineste obuv na přezutí a dobrou náladu.
· V neděli 25. ledna pořádáme zájezd do plaveckého areálu Sole Felsen Bad
v Gmündu. Odjezd od DDM v 8.00, cena zájezdu- doprava 100 Kč, členové zájmových kroužků 80 Kč. Vstupné do bazénů: děti 6 – 15 let 9 Eur, 15 – 99 15 Eur (koupání na 4 hodiny). Zájemci se mohou hlásit v DDM nejpozději do 16. ledna.
Bližší informace na tel. 381 522 013.
· V pátek 30. ledna (pololetní prázdniny) zveme děti od 8 let na „Tvořivou dílnu“,
kde si můžete vyrobit loutku z moduritu. S sebou si vezměte pracovní obuv a přezůvky. Cena: (materiál) 70 Kč, děti ze zájmových kroužků DDM 50 Kč. Přihlášky
předem v DDM nejpozději do 26. ledna.
· V pátek 30. ledna si můžete zpestřit prázdninový den v DDM také „Turnájkem ve
stolním tenisu“. Zúčastnit se mohou děti od 9 let, začátečníci i ti, kteří již stolní tenis někdy hráli. Začátek v 9.00, předpokládaný konec v 11.00 hodin. S sebou si
vezměte sportovní oblečení a obuv.
Jaroslava Kohoutová Mikulášská besídka v Domečku 7. 12. 2014

SRC Šumava Cup

Zvonkový průvod
Soběslav se popáté připojila mezi města
České Budějovice, Dačice, Strakonice, Tábor,
Týn nad Vltavou, Třeboň, Vimperk a mnoho
dalších, která opakovaně pořádají Zvonkové
průvody.
Ten náš se konal v pátek 12. prosince 2014,
kdy jsme se všichni společně sešli v 16.00 h ve
zdejším domě dětí a mládeže. Většina přítomných si samozřejmě zvonky sama vyrobila nebo
přinesla již z domova. Kdo zapomněl, mohl si
jej zakoupit až na místě. Pro zahřátí připravily
pracovnice „Domečku“ teplý čaj s vánočními
perníčky. Poté se průvod v čele s ponocným vydal kolem Černovického potoka a kostela sv.
Víta na náměstí. Za zvuku známých koled děti
cinkáním zvonečků přivolaly anděly, kterým

pak u rozsvíceného stromečku předaly přání pro
Ježíška. Některé děti na pódiu také vystoupily a
zazpívaly nebo zarecitovaly. Závěrečné rozdání
dárečků a vypuštění balonku štěstí k nebi dokreslilo atmosféru letošního Zvonkového
průvodu. Jistě si při něm všichni přáli, aby se
jejich sny a touhy proměnily ve skutečnost.
Věříme, že se vám společné cinkání v adventním čase líbilo. Setkání rodičů, dětí a blízkých, připomenutí vánočních tradic a pohody
letos spojilo dvacet měst v Jihočeském kraji, ale
i za jeho hranicemi, kam všude sahá Pohádkové
království.
Veliký dík patří všem, kteří pomohli Zvonkový průvod zrealizovat. Děkujeme členům Soběslavské chasy mladé za vstřícnost při organizování
průvodu a všem dalším dobrovolníkům za pomoc.
Za organizátory J. Kohoutová a J. Kocourková

První prosincovou sobotu 6. 12. se konaly na
autodráze místního domu dětí a mládeže závody
dráhových automodelářů. Jednalo se o letošní
poslední podnik šestidílného seriálu SRC
Šumava Cup.
Jelo se tradičně po 2 závodech v kategoriích
PR/32 a PR/24 (cestovní vozy v měřítku 1:32 a
1:24), kterých se účastní všichni bez rozdílu
věku, a 1 závod v kategorii ŽG12 (sportovní
vozy), který je vypsán pouze pro soutěžící do 15
let. Na startu se sešlo celkem 20 závodníků, kromě domácích startovali jezdci z Tábora, Českých
Budějovic a Českého Krumlova. A domácí opět
potvrdili svou letošní formu a připsali si vítězství
ve všech závodech. Ve všech závodech v kategoriích PR/32 i PR/24 zvítězil Tomáš Šena, v žákovské kategorii ŽG12 vyjeli double domácí
v pořadí Jan Pokorný, Jan Štefan.
V celkovém hodnocení bylo už v polovině
sezony prakticky rozhodnuto o vítězství domácího AMMK Soběslav v soutěži klubů, o pořadí
v jednotlivých kategoriích se rozhodovalo až
v posledních dvou závodech.
Kategorie PR/32 celkově:
1. Lukáš Wiesner, AMMK Tábor
2. Tomáš Mengler, AMMK Soběslav
3. Tomáš Šena, AMMK Soběslav
Kategorie PR/32 žáci:
1. Jan Štefan, AMMK Soběslav
2. Petr Marek, AMMK Tábor
3. Jan Pokorný, AMMK Soběslav
Kategorie PR/24 celkově:
1. Tomáš Mengler, AMMK Soběslav
2. Tomáš Šena, AMMK Soběslav
3. Daniel Drnec, AMK-SRC Č. Budějovice
Kategorie PR/24 žáci:
1. Michal Hlaváč, AMK-SRC Č. Budějovice
2. Jan Pokorný, AMMK Soběslav
3. Michal Peška, AMMK Tábor
Kategorie ŽG12:
1. Michal Hlaváč, AMK-SRC Č. Budějovice
2. Jan Pokorný, AMMK Soběslav
3. Petr Marek, AMMK Tábor
Klubová soutěž:
1. AMMK Soběslav
2. AMMK Tábor
3. AMK-SRC České Budějovice
Za AMMK Soběslav Tomáš Šena

ß
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Zprávičky z RC Sobík

Program LEDEN 2015
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
ÚTERÝ
9.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 14.25
15.30 - 16.25
STŘEDA
15.00 - 17.00
16.00 - 16.55
ČTVRTEK
9.00 - 11.30
10.00 - 11.30
18.30 - 20.00
PÁTEK
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30

SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Ivana), na objednání 728 318 857
HERNA S PROGRAMEM: POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti (Ivana)
VOLNÁ HERNA
TANEČNÍ KROUŽEK zač., 3+ let (Iva Š.)
TANEČNÍ KROUŽEK pokr., 3+ let (Iva Š.) (obsazeno)
VOLNÁ HERNA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3+ let (Monča)
HERNA S PROGRAMEM: PÍSNIČKA, rodiče a děti (Věrka)
VOLNÁ HERNA
ANGLIČTINA dospělí, středně pokročilí (lektor Richard Mullender)
HERNA S PROGRAMEM: ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti (Věrka)
VOLNÁ HERNA

A K C E
· ST 21. 1.
·
·
·
·

L E D E N

9.00 - 12.00 BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
v herně RC Sobík – rezervace místa na tel. 728 318 857
ST 28. 1. 15.00 - 16.00 SOBÍK ČTE DĚTEM (CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM)
čtení pro děti v rámci volné herny, tentokrát s Danou Šlajsovou
z Městské knihovny Soběslav
ST 28. 1. 18.30 - 20.00 VEČERNÍ TVOŘENÍ S MONIKOU
(KLUB PODNIKAVÝCH ŽEN) - výroba ozdobné sošky metodou
Powertex – zájemci hlaste se na tel. 728 318 857
MANIKÚRA A PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM – objednávky na tel. 728 318 857, termín bude
upřesněn, info na Facebooku nebo v RC Sobík
DÁLE NABÍZÍME: POHYBOVÉ HRÁTKY II. (pro děti 3+), ANGLIČTINA dospělí – začátečníci, ANGLIČTINA dospělí – mírně pokročilí, ANGLIČTINA pro děti 3 – 6 let metodou
Jolly Phonics. V případě zájmu kontaktujte RC Sobík.

V posledním čísle loňské Hlásky jsme Vám
slíbili, že Vás budeme informovat, jak se povedla Mikulášská zábava pro děti, která se konala
v restauraci v Klenovicích.
O tuto akci byl velký zájem. Vstupenky, které bylo možno zakoupit v předprodeji, byly
rychle vyprodané. Děkujeme za Váš velký zájem a plnou účast. Také chceme poděkovat
všem, kteří se na této akci podíleli a pomáhali
nám připravit zábavu a program. Velký dík patří
personálu restaurace Klenovice a panu Fišerovi
za umožnění uspořádání Mikulášské zábavy
v nově zrekonstruovaném sále.
V prosinci měly možnost maminky již tradičně navštívit v RC Sobík pedikúru či manikúru
s hlídáním dětí. Samozřejmostí a pravidelností
se stal i náš Klub podnikavých žen a Sobík čte
dětem. V lednu se můžete těšit v našem Večerním tvoření s Monikou na metodu „powertex“,
kterou si vyrobíme sošku z láhve od vína.
Před Vánocemi jsme se s maminkami a dětmi
rozloučili ve Vánoční volné herně u stromečku,
kde si děti rozbalily dárečky od Ježíška. Pouštěli
jsme si koledy a ochutnali cukroví od našich
šikovných maminek.
Rodičovské centrum Sobík

Kreativ Soběslav
Zima a Vánoce
(21. - 22. listopadu 2014)
V pořadí již 6. prodejní výstava Kreativ se
nesla v duchu Vánoc. Přes 2500 návštěvníků
přišlo načerpat sváteční atmosféru, nápady na
vánoční dekoraci, nakoupit vánoční dárky či si
jen tak užít dva dny plné kreativního tvoření.
I letos bylo pro Vás připraveno:
· přes 50 vystavovatelů a prodejců z celé ČR
· materiál a workshopy od korálků, polymerových hmot, po malování na hedvábí, pedig,
encaustiku… až po sítotisk, powertex, atd.
· pro nejmenší návštěvníky tvořivé dílničky,
malování na obličej
· prodávaly se i hotové výrobky jako jsou šperky, móda a módní doplňky, nechyběla ani vánoční dekorace všeho druhu
· výborné zákusky a koláče pro Vás napekla
opět čajovna Rolnička.
Ani tentokrát nechyběl doprovodný program. V pátek jste mohli zhlédnout taneční vystoupení RC Sobík. Na sobotu byla již nabídka
bohatší. Nejprve se na podiu představili manželé Jelínkovi s cukrářskými pomůckami a ukázali, jak správně potáhnout dort. Poté jste se mohli
přesvědčit, že malovat technikou Boba Rosse
zvládne zaručeně každý. Kdo měl zájem o tuto
techniku, mohl si ji vyzkoušet během kurzů, které
probíhaly po celou dobu Kreativu. Jako další byla
ukázka minutového nákrčníku firma Bambulky
EL POPO. Tři dobrovolníci si vyzkoušeli, zda lze
za minutu nákrčník opravdu vyrobit. A závěr byl
věnován latinsko-americkým tancům.
Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň. Přejeme všem krásné Vánoce, šťastný nový
rok a budeme se na Vás těšit opět na jaře.
Tým Kreativ Soběslav
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kultury ČR, bude na základě výběrového řízení
provádět Jindřichohradecká stavební s.r.o.
V důsledku stavebních prací bude Smrčkův
dům po celý rok 2015 uzavřen, během letní sezóny Vás ale rádi přivítáme v expozicích a na
výstavách v Rožmberském domě.

LEDNOVÉ PŘEDNÁŠKOVÉ
STŘEDY

REKONSTRUKCE SMRČKOVA
DOMU POKRAČUJE
Začátkem loňského roku jsme Vás informovali o dokončení první etapy rekonstrukce
Smrčkova domu, který během ní získal novou
vnější tvář a znovu se tak stal ozdobou soběslavského náměstí. V době čtení těchto řádek začíná
druhá etapa, která bude zčásti probíhat mimo
zraky kolemjdoucích (půjde o kompletní výměnu elektroinstalace a osvětlení, vznik nových
toalet včetně bezbariérových a další stavební
úpravy v interiérech). Bude mít ale i svou zvenčí
viditelnou část – v zadní části objektu vyroste
nový výtah pro návštěvníky a samozřejmě budou opraveny i zdejší fasády. Stavbu financovanou naším zřizovatelem, jímž je Ministerstvo

 V Rožmberském domě i v novém roce pokra-

čují oba naše přednáškové cykly. Začínáme
tentokrát cestopisným večerem – ve středu
14. 1. v 17:00 se vydáme do Jižní Ameriky:
Autem napříč peruánskými Andami
Národní park Huascarán a navazující Východní Kordillery představují fascinující
hory plné řek, jezer a jedinečné flóry i fauny.
Protíná je síť neuvěřitelných cest či spíše necest a putování po nich – to je přírodovědný,
cestovatelský i řidičský zážitek (jízda ve výškách 3500–4900 m, slunce i mlha, déšť i sníh,
stržené cesty a mosty...). V horách však žijí i
báječní lidé. Desítky vesnic i městeček, správní sídlo Huaráz nebo Chávin – centrum zaniklé předincké kultury, která před dvěma
tisíciletími ovlivnila celou Jižní a Střední
Ameriku – poskytují další zážitky, na které ne-

leden 2015
lze zapomenout. Nám je během přednášky
zprostředkují zoologové RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. a Pavel Bezděčka z Muzea
Vysočiny Jihlava.

 Historicko-vlastivědný cyklus „Staré a nové

zvěsti“ ve středu 21. 1. od 17:00 nabídne
přednášku nazvanou
Hříšní lidé města Soběslavi
a jeho okolí v 17. a 18. století
Zajímavé téma místní historie přiblíží Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D. z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Pojedná o obyvatelích Soběslavska, kteří se
v průběhu zmíněného časového období dostali
do konfliktu se soudobou normou. Na příkladech Barbory Messerové (obviněna z vraždy
novorozeněte), Alžběty Rybové (obviněna
z krádeže), Ignáce Kalivody (obviněn ze smilstva) a řady dalších lidí bude přiblížena tehdejší situace na poli trestního práva. Zohledněn
bude i fakt, jak na jejich provinění nahlížela
tehdejší společnost.



Úspěšný vstup do nového roku Vám
přeje a na přednáškové večery srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid

Vánoční posezení baráčníků
V neděli 7. prosince se konalo v restauraci U Černé kočky vánoční posezení Baráčníků.
Soused rychtář Kastner z moci rychtářského práva zahájil v 13 hodin
posezení pod stromečkem, přivítal paní Klimešovou – kronikářku města,
Soběslavskou chasu mladou, hosty, tetičky a sousedy.
Následovalo vystoupení Soběslavské chasy mladé. Pan Hrůša soubor
uvedl a hned se rozezněly krásné tóny českých koled. Také nejedna tetička si s nimi koledy zazpívala. Poté nám Chasa zazpívala a zatančila několik českých tanců. Tetička Ryšavá přinesla krásnou borovičku ozdobenou
staročesky, za to moc děkujeme. Tetička místorychtářka Štefanová měla
připravené vánoční povídání o stromečku a vánočních zvycích.
Slova se ujal rychtář obce, soused Kastner. Čas vánoční a konec roku
je vždy doba, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem a hodnotíme, co jsme
vykonali, co se nám povedlo, co nepovedlo, co budeme dělat rok následující. Poděkoval všem, kdo nám přispěli finanční částkou na chod obce baráčníků a oslavu 85. výročí vzniku naší obce. Na závěr jsme společně
zazpívali píseň „Baráčník být“.

Dále byla připravena hra o ceny a konečně jsme se dočkali harmoniky,
na kterou hrál pan Šubrt, na vozembouch se přidal soused pantatínek Líkař. Následovala volná zábava.
Do svých domovů jsme se rozcházeli s tím, že každému z nás se možná vybavilo něco trochu jiného. Jednomu slavnostně prostřený stůl a
spousty dárků, jinému sváteční nálada, půlnoční mše a koledy nebo setkání s blízkými, které jsme dlouho neviděli.
Napsala tetička syndička Kastnerová

Ze schůze Svazu tělesně postižených
Předvánoční posezení spojené s členskou schůzí Svazu tělesně postižených v Soběslavi se konalo 4. 12. 2014 v kulturním domě. Účast byla téměř stoprocentní.
Na zahájení se představily děti z MŠ Duha pod vedením paní učitelky Hasmanové. S velkou radostí nám představily pásmo písní a říkanek. Všem se jejich vystoupení líbilo.
Zajímavý byl i příspěvek našeho dalšího hosta ing. Ziny Petráskové, ředitelky Senior domu, která nás seznámila s činností Senior domu,
s podmínkami přijetí klientů do tohoto
zařízení. V diskusi pak odpovídala na
naše otázky.
Pohoštění nám připravili žáci SŠŘ a
ZŠ Soběslav, obor cukrář pod vedením
učitelek odborného výcviku. Velmi chutné byly zákusky ke kávě a chlebíčky.
Moc všem děkujeme za jejich snahu.
Po příjemně stráveném odpoledni
jsme se rozcházeli do svých domovů.
Eliška Plocková, foto archiv Hlásky

Konzultant zdravé výživy
a alternativní medicíny
Miroslav Němec bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi
/naproti pekárně/
v sobotu 10. 1. od 9 hodin.

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly:






S. King - Pan Mercedes
B. Nesvadbová - Pralinky
H. Pawlowská - Ulovila jsem ho v buši
M. H. Clarková - Nikdy není pozdě
B. Erskinová - Nejtemnější hodina
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Oranžové hřiště
pro seniory
U Senior-domu v Soběslavi bylo vybudováno nové hřiště. Většina projektu je financována
z příspěvku Nadace ČEZ. Je zde celkem 6 cvičebních prvků pro seniory. Zařízení, které jsme
na hřiště vybrali, bylo vyvinuto ve spolupráci
s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech. Můžete
si na něm protáhnout prakticky celé tělo. Dva
stojany jsou určeny pro protažení horních končetin, je zde překážková dráha vhodná na nácvik
chůze, dva rotopedy a žebřiny. Slavnostní otevření plánujeme až na rok 2015 vzhledem k předvánočnímu času, kdy máme v Senior-domu
skoro každý den vystoupení. Hřiště bude sloužit
především našim uživatelům, ale je otevřené i
pro veřejnost. A proto, až vysvitne první jarní
sluníčko, neváhejte a přijďte si zacvičit…
Ing. Zina Petrásková
ředitelka Senior domu Soběslav

Jste sluchově postižení?
Naše Poradenské centrum při Svazu
neslyšících a nedoslýchavých za vámi
přijede do DPS v Soběslavi.
Termíny v roce 2015:
20. 1., 17. 3., 19. 5. 16. 6., 15. 9., 19. 11.
vždy od 9.30 – 11.00 hod. (dle potřeby).
Poradíme Vám a zprostředkujeme kontakty
na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově postižené.
Zprostředkujeme opravy kompenzačních
pomůcek a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami.
Máte možnost po dobu opravy zapůjčit si
sluchadla, zakoupit si baterie do sluchadel, tvarovky a další příslušenství ke sluchadlům (sušicí
a čisticí tablety, hadičky ke tvarovce a další příslušenství). Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce.
K dispozici budou zdarma letáky, katalogy
kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury „Tipy a rady“ pro osoby se
sluchovým postižením.
Bc. I. Entlicherová
Poradenské centrum při SNN Tábor

Výkup kožek
Pondělí 5. 1. 2015 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h.

Rok utekl jako voda a před námi je čas vánočních svátků. Děti se nemohou dočkat překvapení, která je čekají pod stromečkem, my
dospělí se těšíme na okamžik, kdy se rozsvítí
stromeček a zároveň s ním se rozsvítí nedočkavé šťastné dětské oči. Jsou to krásné chvíle, ale
zároveň nesmíme zapomenout, že Vánoce nejsou jen svátky dárků, ale hlavně svátky čistoty,
klidu a pohody. Hodnota Vánoc se najednou
změní okamžikem, kdy vedle nás najednou někdo chybí. Sice jsou tu děti, které nám vše zpestří, ale my máme v sobě místo, které je prázdné
a smutné. Najednou si uvědomíme, že dárky, sic
sebedražší, nic neznamenají, protože ten dárek,
který bychom si tak přáli – už nikdy nemůžeme
dostat. Už nikdy nevezmeme svého blízkého za
ruku, neobejmeme ho, nepopovídáme si. Svět je
plný shonu, žijeme ve chvatu a plni starostí. Nezapomínejme ale na to, že největším štěstím je
to, když může být celá rodina pohromadě, a
važme si těchto okamžiků. Berme to i tak, že
největší dárek pro naše babičky a dědečky je
ten, kdy si na ně uděláme čas, posedíme spolu a
popovídáme. To je mnohdy víc, než ten nej-

dražší svetr, který pak leží netknutý ve skříni.
Pro naše babičky a dědečky jsou i krásné chvíle
– a za ty moc děkujeme – když k nám přijdou
děti i dospělí, předvedou svá vystoupení, zazpívají nám a popřejí pěkné svátky. Chci poděkovat touto cestou všem těm, kteří k nám chodí –
vystupovat – školkám, ZŠ Komenského, souboru Novita, Anonym Voice, Jitra a dětem ze souboru Dubínek. Dětem přejeme hodně dárků a
dospělým krásné pohodové Vánoce, všem hodně zdraví a štěstí.
Lada Haplová

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 14. 11. – 10. 12. 2014
 14. 11. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Neplachov.
 17. 11. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Klenovice.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.

 19. 11. Otevření bytu v Soběslavi, sídl. Svákov.
 19. 11. Otevření bytu v Soběslavi, Bechyňské ulici.
 21. 11. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Krtov.






26. 11.
28. 11.
28. 11.
1. 12.
3. 12.

 4. 12.
 5. 12.
 5. 12.

Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu v Soběslavi.
Otevření bytu v Soběslavi, sídl. Svákov.
Otevření bytu v Soběslavi, Nad Hvížďalkou.
Otevření bytu v Soběslavi, tř. E. Beneše.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Krtov.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu ve Veselí n/L.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Horusice.
Otevření bytu v Soběslavi, ulice Dolní příkopy.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice
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Rok 2014 u chovatelů
Závěr roku bývá často spojen s bilancováním uplynulých 12 měsíců. Jak vidí shrnutí letošní sezony naši chovatelé? Na to jsem se
zeptala místopředsedy Českého svazu chovatelů ZO Soběslav Martina Nechutného.
Z kterých druhů sortimentu mohli návštěvníci
Vašich trhů vybírat?
Naše trhy jsou převážně zaměřené na prodej
a nákup všech možných druhů domácích zvířat.
Nabídka je závislá na ročním období, kdy v jarních měsících chovatelé nabízejí především vylíhnutá kuřátka, kachňata, krůťata a housata, a to
v různých plemenech a barevných variantách.
Pravidelně je chovatelé nabízejí od března, a to
v různém stáří od tří dnů až po několik týdnů.
Naopak v podzimních měsících jsou ke koupi
zvířata odrostlá, určená do dalšího chovu nebo
pro jateční účely. Nejširší nabídkou v tomto ročního období jsou nesporně holubi, králíci a drůbež (vodní a hrabavá). Zajímavostí je, že
chovatelé přinesou na trh k prodeji i malé sele,
ovečku či kůzle. Samozřejmostí je celoroční
prodej exotického ptactva, který se během roku
moc nemění a koupíte zde jak astrildy, kanáry,
tak australské, africké a další papoušky.
Široký sortiment nabízejí prodejci chovatelských potřeb a krmiv. V tomto sortimentu je
k vidění a ke koupi opravdu hodně výrobků a
jsem přesvědčen, že uspokojíme každého návštěvníka. Musím zdůraznit, že především v oblasti krmiv pro domácí zvířata jsou nabízeny
kvalitní a známé značky od osvědčených tuzemských výrobců a zahraničních dodavatelů.
Poslední skupinou nabízeného zboží jsou
především sazenice, zahrádkářské potřeby a domácí produkty jako je med, vejce a třeba ořechy
nebo brambory. Zahrádkářské rostlinky jsou
opět nabízeny dle poptávky v ročním období.
Na jaře sadba, skleníková sadba, truhlíkové a
bazénové rostlinky. S podzimem jsou nabízeny
vřesy, konifery a třeba na prosincovém trhu
velice oblíbené jmelí.
Zaznamenali jste nějaké mimořádně pěstitelské či chovatelské výsledky?
Členové naší organizace byli v letošním roce
aktivní a své svěřence vystavovali na mnoha výstavách. S radostí říkám, že reprezentovali naše
město velice úspěšně, a to po celé republice.
V říjnu po úspěšné soběslavské výstavě proběh-

ly soutěže při okresní výstavě v Táboře, kde
naši chovatelé získali krásné ocenění.
Musím však vyzdvihnout př. Kaňku, který
vystavoval svoji kolekci kanárů červeno achátových mozaikových na celonárodní výstavě
EXOTA 2014 v Olomouci a jako první člen naší
organizace získal zlatou medaili. To je veliký
úspěch někdy trochu opomíjených chovatelů
exotického ptactva.
V listopadu probíhá v Lysé nad Labem národní výstava Českého svazu chovatelů, kde
naši členové př. Suda, př. Kočica, pří. Benešová
a mnozí další získali v minulých ročnících různá
ocenění jako „mistr klubu“ a další čestné ceny.
Proto našim členům, kteří reprezentují naši organizaci v letošním roce, držme palce a já pevně
věřím, že nějaký pohár nebo jiné ocenění opět
pojede do soběslavské organizace. Toto je jen
zlomek úspěchů soběslavských chovatelů. Za
jejich celoroční práci jim patří velký dík a uznání, jak reprezentují nejen naši organizaci, ale i
naše město, které má mezi chovateli velký letitý
zvuk a chovatelský respekt. S velkou radostí musím konstatovat, že máme mezi členy mladé chovatele jako př. Terezka Benešová - chovatelka
drůbeže či bratři Bauerovi - chovatelé králíků,
kteří vystavují na výstavách a mezi dospělými
chovateli sbírají spolu se zkušenostmi i první velká ocenění.
Jaká byla návštěvnost trhů v roce 2014?
Co se týče návštěvnosti, jsme oproti loňskému roku spokojeni, ale jako pořadatelé samozřejmě uvítáme další návštěvníky. Při prvních
trzích přišlo pár lidiček a dnes mnohdy není kde
zaparkovat auto. Samozřejmě velký vliv na návštěvnost má počasí, které nám zatím přeje.
Návštěvníky můžeme rozdělit na dvě skupiny. Do té první se řadí skalní chovatelé ze širokého okolí, kteří přijíždějí každý trh po šesté
ráno, aby po otevření brány našeho areálu zaujali nejlepší místa k prodeji svých zvířat. S nimi
samozřejmě přijíždějí chovatelé, kteří potřebují
koupit nová zvířata do svých chovů. Druhou skupinou jsou návštěvníci, kteří jdou za nákupy
k otevřeným stánkům anebo si jen tak popovídat
u klobásky a kafíčka. Máme obrovskou radost,
že naše trhy navštěvují naši spoluobčané, přijdou
jenom na procházku a tím podpoří prestiž těchto
trhů.

Můžeme se v příštím roce těšit na nějaké novinky?
Samozřejmě že je potřeba trhy nejen udržet,
ale i zdokonalovat a rozšiřovat. Přes zimní období se budeme snažit oslovit prodejce domácích potravin z okolních farmářských trhů.
V tomto směru je to velice složité z důvodu vybavení prodejců. Musí vlastnit stánek - karavan,
který odpovídá všem hygienickým předpisům.
Pro chovatele a prodejce musíme připravit další
místa k prodeji, opravit některé klece a voliéry.
Naše krédo je spokojený návštěvník a pro
spokojeného návštěvníka připravíme, co bude
v našich silách.
Závěrem našeho rozhovoru musím poděkovat všem, kdo trhy připravují, a věřte mi, že je to
časově velmi náročné. Zároveň děkuji všem
návštěvníkům za jejich přízeň a věřím, že budou
v příštím roce minimálně ve stejném množství
nedělní trhy navštěvovat.
Blíží se konec roku 2014 a dovolte, abych
našim členům popřál dobrou chovnou sezonu
v roce 2015 a za všechny naše členy popřál Vašim čtenářům a všem spoluobčanům do nového
roku pevné zdraví.
S Martinem Nechutným připravila
Jiřina Kocourková
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Firma roku 2014 vyrábí tradiční české sklo, nejlepší
živnostnicí byla vyhlášena fyzioterapeutka
Praha, 9. prosince 2014
Sklářská firma postavená na historické regionální tradici, která se nebojí inovací. Přesně taková je společnost AJETO, vítěz devátého
ročníku soutěže Vodafone Firma roku. Mezi
živnostníky porotu nejvíc zaujala fyzioterapeutka Emílie Vallová z jižní Moravy. Jihočeské
podnikání sklidilo úspěch v obou kategoriích.
Druhé místo obsadila soběslavská firma České
houby, mezi živnostníky skončila druhá Blanka
Milfaitová. Výsledky prestižních podnikatelských soutěží byly vyhlášeny 9. prosince večer
v Paláci Žofín.
„Letošní ročník soutěží nás opět pozitivně
překvapil. Přihlásil se rekordní počet firem a živnostníků, dohromady jich bylo až 6600. Byly
jsme svědky vyprávění vskutku inspirativních
podnikatelských příběhů, které jsou důkazem
toho, že česká podnikatelská scéna je plná šikovných a pracovitých lidí. Když jsem poslouchal
vyprávění finalistů na finálové porotě, jediné co
mě mrzelo, byl fakt, že nemohou vyhrát všichni,“
řekl ředitel soutěží Petr Lutonský.
Společnost AJETO z Libereckého kraje uspěla v konkurenci 3410 firem. O zdejším uměleckém skle se ví nejenom v Česku, ale i v zahraničí, a to zejména díky mistrovským dílům jednoho ze tří světových sklářských mistrů Petra
Novotného.
Druhé místo letos patří společnosti České
houby ze Soběslavi v Jihočeském kraji. Ta se
může pochlubit přerodem z garážové minifarmy
v největší a nejmodernější pěstírnu čerstvých hub
v republice. Ze zdejší produkce jde do prodeje až
1 a půl tuny kvalitní hlívy ústřičné denně a firma
pořád roste. Třetí příčku si vysloužila vysoce inovativní společnost ELLA- CS. Firma z Královéh-

Ladislav Brázdil z firmy ZLKL, Emílie Vallová, Josef Ťulpík, Blanka Milfaitová, Karel Volenec z
ELLA-CS, Jaroslav Turnhöfer z firmy AJETO, Jiří Stočes a Taťána Neužilová z firmy České houby
radeckého kraje vyvíjí a vyrábí zdravotnický
materiál, zejména implantáty pro trávicí trakt.
Součástí slavnostního večera bylo i vyhlášení dvou speciálních kategorií. Společnost
České houby si kromě celkového druhého
místa odnesla i titul Vodafone odpovědná firma roku 2014.
„České houby mají velice zajímavý program
pro zaměstnance, a především skutečnost, že organizují směny na základě bydliště zaměstnanců, aby mohli společně dojíždět, se nám jeví
jako nejen pomoc zaměstnancům, ale i ekologické myšlení firmy. Jejich zaměstnanecká poli-

tika zahrnuje všechny věkové kategorie, od lidí,
kteří v pracovním procesu teprve začínají, po
lidi, kteří práci těžko shánějí vzhledem k pokročilému věku. Podílí se také na sponzorství různých místních akcí, například táborů a
slavností, spolupracují s úřady práce. Pro nás
jsou to jasní vítězové,“ okomentoval triumf firmy Petr Ryska z Vodafonu.
Vyhlašovatelem soutěží je deník Hospodářské noviny vydavatelství Economia. Záštitu a
odborný dohled zajišťuje Hospodářská komora
ČR. Záštitu projektu dále poskytli hejtmani krajů ČR. Kristína Dobešová, Project Specialist

Tříkrálová sbírka v Soběslavi - 10. ledna
Také v letošním roce proběhne v Soběslavi
již tradiční Tříkrálová sbírka. Dne 10. ledna
2015 vyjdou malí koledníci, aby vám popřáli
vše dobré do nového roku. Budete-li chtít, můžete přispět do zapečetěných kasiček. Výtěžek
Tříkrálové sbírky bude i tento rok věnován ze
dvou třetin rané péči “I MY” v Soběslavi a
třetinou na dobročinné účely Charity ČR.
K ryzí lidskosti patří umět dary nejen přijímat, ale také schopnost druhé obdarovávat. Zdá
se, že právě na schopnosti dát, obdarovat stojí
celá naše civilizace. Pochopit velikost rozdávání nám může pomoci příběh Tomáše Špidlíka
O dvou pramínkách.
Hora se zdvihá do výše k slunci. Ale hora
také tíží, je z kamene. Kdesi hluboko v jejím žulovém srdci vyrazily dva čisté pramínky a tlačily se na povrch. Ale hora neustoupila. Tísnila je,
škrtila. Trvalo to praménkům dlouhou dobu,
než se jim podařilo vyrazit na světlo, na úpatí
hory. Jak byly unavené! A přece sotva vytryskly
ze země, už na ně křičel mech, vřes, tráva, pomněnky: „Dejte pít, dejte pít!“ „Byl bych hlou-

pý,“ řekl první pramének. „My jsme se pod
zemí dřely a vy jste na slunku zahálely. Nic vám
nedám!“ „Nedáš?“ divil se mech. „Nepustíme tě
tedy ven.“ „Ucpeme tě kořínky,“ prohlásila tráva. „Schováme tě, zastíníme, nikdo tě nenajde,“
prohlásil vřes a mnoho jiných rostlin. Druhý
pramének byl úslužnější. „Napij se, sestřičko
trávo, ale uhni, ať mohu dál!“ Tráva se napila a
uhnula. Napila se i pomněnka a uklonila se na
bok. Mech sál vodu jenom z boku. „Mně stačí
jenom ovlažit kořínky,“ řekl vřes, „jenom běž
dál!“ Pramének běžel. Všechny napájel a všechny rostliny mu ustupovaly. Protože tolik utíkal,
skalní hrdélko hory se mu stále víc proplachovalo. Víc a víc vody se tlačilo na povrch a byla
křišťálově jasná, studená. Pramének utíkal do
údolí, skákal přes kameny, napájel louky, smáčel kořeny vrb a stále sílil. Ani sám nevěděl, jak
se to stalo. Všechny rostliny ho velebily, a proto
pouštěly k němu i jiné praménky, aby se s ním
spojily. Stal se velkou řekou, ve které žily ryby a
na které pluly lodě. Nakonec dospěl do moře.
Když přišel k ústí, moudrý otec oceán ho políbil

na čelo a vzal do náručí. „A kde zůstal tvůj rodný bratr?“ ptal se. „Kde by zůstal? Zbažinatěl,
zahnil, vysychá a páchne.“ „Víš, synku, čím to
je?“ pravil otec oceán. „Nechtěl dávat jiným
z toho, co měl. I já sám dostávám nazpět jenom
to, co jsem pustil jako páru k horám. Pro nás život znamená dávat. Nechat si pro sebe je smrt.“
Díky za přijetí koledníků a za vaši štědrost.
Jan Hamberger

SDH Myslkovice zve všechny
na tradiční hasičský ples, který se
koná na Zámečku v Myslkovicích
dne 17. 1. 2015 od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina
LAZARETH.
Bohatá tombola,
slosovatelné vstupenky
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V LEDNU 2015
Vážení diváci, Vánoce utekly jako voda a na většinu z nás čekají každodenní starosti. Proto bychom Vám chtěli naši filmovou nabídkou zpestřit Váš volný čas.
Hlavní hrdinka Viktorie „ŠŤASTNÁ“ odjíždí studovat do Prahy hereckou akademii. Záhy však zjišťuje, že se její původní ideály nesetkávají
s realitou. Dostává se do party protřelých studentek, které pojímají hereckou kariéru zcela osobitým způsobem. Co všechno je Viky ochotná udělat
pro úspěch?... Celovečerní hraný film „BURÁCENÍ“ je typické drama
založené na pravdivé události, která se stala v roce 2004 a která završila
sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval v médiích už řadu let. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc blízkému člověku v
nouzi. Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl pro svobodu
projevu a spravedlnost je na hranici zákona a společenské normy. Ne náhodou je film zasazen do prostředí motorkářského světa, rockové hudby a
sochařské komunity, kde se mísí rovná a čestná povaha s výbušností, burácením v srdci a náklonností k absolutní kráse, a kde člověk přestává být
soudný sám k sobě... V příběhu zvaném „FOTOGRAF“ se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem,
živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání,
lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. Středem Janova života
vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu,
nezřídka postavy až pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly v soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně, intelektuální obdivovatelky.
Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další sdílející
s rozkoší jeho bouřlivý život. Ale i takové, které s proslulým umělcem
toužily spojit svou budoucnost, posedlé touhou zkrotit jeho svobodomyslnost, sdílet s ním jeho majetek, talent i geny. Exempláře všech těchto ženských typů jsou pikantním kořením mimořádného filmu, který je příjemně
hořkou komedií s erotickými prvky...Třetí pokračování akčního thrilleru
„96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ“ nabízí příběh bývalého vládního agenta
Bryana Millse, který je neprávem obviněn z vraždy. Pronásledován policií se ukryje na Kalifornské univerzitě v L.A., kde se tajně setká se svou
dcerou Kim. Vyšetřování však vede neúnavný inspektor a místo jeho
úkrytu je brzy objeveno. Pro spravedlivé očištění svého jména je Mills nucen využít veškerých svých mimořádných schopností k útěku a k nalezení
pravého vraha… Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí neznámý „HACKER“, který vyhrožuje a následně prakticky ukazuje, že prostřednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv.
Jediný, kdo mu může konkurovat, je chlap, který za podobné delikty právě kroutí patnáct let v base. Otázka zní: Bude chtít spolupracovat? A zmůže
vůbec něco?... Hrdinou filmu „E. A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT“ je
mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward, který na konci 19. století přichází na praxi do psychiatrického ústavu pro choromyslné ležícího v mlze
v odlehlém koutě hor. Zde ho přivítá šéf lékařského týmu, jeho asistent i
záhadná kráska Eliza, trpící panickou hrůzou z jakéhokoliv tělesného dotyku. Edward je zasvěcován do zdejších léčebných metod a je v šoku. Dr.
Lamb je příkladem osvíceného přístupu, vůči bláznům je vstřícný a svému týmu vštěpuje, aby „jedinečnost“ každého pacienta respektovali….
Má rád peníze, sprosté vtipy, alkohol a svůj sofistikovaný knír, zaměstnán
je jako aristokrat… V akční komedii „MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ
PŘÍPAD“ se vrhne do velkolepého pátrání po ukradeném obraze, procestuje půlku zeměkoule a bude čelit mnoha protivníkům. Neodolatelně zhýralého Mortdecaie si s radostí zahrál Johnny Depp… Romantická
komedie „S LÁSKOU, ROSIE“ dokáže namíchat skvělý koktejl emocí,
životních překážek a humoru... V komedii „MILUJ SOUSEDA
SVÉHO“ je Vincent (Bill Murray) stárnoucí válečný veterán jak se patří mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. Když se do sousedního domu nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru nohama a on má
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najednou každý den na krku 12letého kluka. Ačkoliv je Vincent cynik,
který sází, miluje whisky a dost často navštěvuje striptýzové kluby, nakonec se z něj stane ten nejlepší přítel pro chlapce, který se právě vyrovnává
s rozvodem svých rodičů, novou školou a novým životem… Okouzlující a stále atraktivní čtyřicátnice Maria Enders je na vrcholu své herecké kariéry, kterou před dvaceti lety odstartovala ztvárněním
provokativní a nezapomenutelné postavy Sigrid v oceňovaném lesbickém dramatu. Právě přijala nabídku zahrát si v současném remaku tohoto
slavného filmu, avšak tentokrát se má zhostit role starší Heleny, kterou
Sigrid svede a dožene až k sebevraždě. Maria se svou asistentkou odjíždí do „SILS MARIE“, odlehlé oblasti švýcarských Alp, aby se nerušeně připravovala na svou náročnou roli. A role Sigrid na
druhé straně připadla lehkovážné mladé hollywoodské hvězdičce, vyžívající se v alkoholových skandálech. Maria se tak na rozdíl od původního
filmu nachází na druhé straně zrcadla, tváří v tvář okouzlující dívce, která
je v podstatě znepokojujícím odrazem jí samotné… Příběh „SEDMÉHO
SYNA“ se odehrává v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro leželi na lopatkách a zoufale čekali na legendárního hrdinu, který by je spasil. Režisér Sergej Bodrov natočil film jako napínavé epické fantasy, v němž proti
mečům, odvaze a odhodlání stojí mocná černá magie a armáda nestvůr.
Rytíř John Gregory (Jeff Bridges) byl posledním žijícím členem řádu válečníků, kteří po staletí chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo jim
mohl zasadit smrtelnou ránu, když ulovil Královnu čarodějnic (Julianne
Moore). Stačilo ji zabít. On se do ní místo toho zamiloval a místo smrti pro
ni zvolil vězení, z něhož nebylo úniku. Pouze zdánlivě… Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky od Hanse Christiana Andrsena. „SNĚHOVÁ KRÁLOVNA“ královna uvalí na zemi kletbu a všude
zavládne nekonečná zima. Neutichající polární vítr ochladí lidská srdce a
z nich se vytratí všechna radost. Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou a
skřítkem Ormem se vydají na dlouhou cestu do paláce Sněhové královny,
aby zachránili jejího bratříčka Kaye a navždy vysvobodili zemi z věčného
sněhu a mrazu.
Všechno dobré v novém roce 2015 Vám přeje Vaše kino.

Obrazárna Špejchar Želeč
nabízí od 1. prosince 2014 až do konce března roku 2015 výbor z díla
mistra moderní malby, Andreje Bělocvětova (1923-1997). Expozice klade důraz na jeho geniální kresbu, o které se traduje, že když Andrej jako
student akademie výtvarných umění kreslil postavu, začínal od nohou.
Tehdy mu profesor řekl, tu hlavu tam nenasadíte! Bělocvětov, dokonale
znalý anatomie lidského těla, během okamžiku hlavu dokreslil. Teprve po
své smrti se zaslouženě ocitl v českém výtvarném chrámu vyvolených,
předtím ho život často uvedl až na hranici existenční nouze. Jen v uplynulých deseti letech bylo v aukcích prodáno víc než 100 jeho pozoruhodných děl, mnohdy v cenách nad 100 tisíc korun. Výstava v Obrazárně
Špejchar Želeč také přibližuje v dokumentech přípravu neuskutečněné
mistrovi výstavy v Paříži (1995) a je zvučným předvojem velké, retrospektivní výstavy jeho díla v Praze (2016). Mezi obdivovatele jeho tvorby patří
profesor Vladimír Franz, exministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil a historici umění Patrik Šimon či Dušan Brozman, kteří se jeho tvorbou průběžně zabývají. Bělocvětov, kterého proslavil především neoklasicismus,
surrealismus a abstraktní umění z šedesátých let minulého století, je svými
obrazy zastoupen v nejvýznamnějších soukromých sbírkách a v Národní
galerii v Praze.
Pavel Šmidrkal, kurátor

KOMORNÍ PĚVECKÝ
SBOR ANONYM VOICE
Vás zve na své koncerty:

· 28.12.2014 – SOBĚSLAV – KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ – 17.00 hod.
· 30.12.2014 – Dráchov – KOSTEL sv. Václava – 18.00 hod.
· 03.01.2015 – SOBĚSLAV – Senior dům – 14.00 hod.
· 03.01.2015 – Dírná – KOSTEL sv. Vavřince – 17.00 hod.
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Neobvyklá padající hvězda
26. listopadu 2014 brzy ráno ve
04:37 byl anténou na Svákovské
hvězdárně v Soběslavi automaticky
zaznamenán zajímavý úkaz. Z následných hlášení náhodných pozorovatelů vyplývá, že ve stejnou dobu
byl viditelný jasný bolid (meteor jasnější než planeta Venuše), poměrně
pomalu se pohybující po obloze.
S velkou pravděpodobností se však
nejednalo o pád meteoroidu, ale byli
jsme svědky zániku druhého stupně
nosné rakety Sojuz FG v atmosféře.
Tato raketa několik dnů před tím dopravila na Mezinárodní kosmickou
stanici (ISS) loď Sojuz TMA-15M s
novou posádkou. Tomuto závěru nasvědčuje charakter pořízeného záznamu, který není pro meteor typický.
Úkaz byl na hvězdárně v SoběslaZánik druhého stupně rakety Sojuz
vi pozorován pomocí radarové sítě
FG pozorovaný 26. 11. 2014 ze SváBolidozor, která je určena pro pozokovské hvězdárny v Soběslavi. Zárování meteorů. Následnou analýzou
znam z radaru zachycuje odraz od
dat bylo zjištěno, že stejný úkaz byl
zahřátého plynu okolo trupu rakety
zaznamenán také dalšími stanicemi
sítě Bolidozor, a to v Českých Budějovicích, Žebráku, Praze, Úpici a Jaroměři. Úkaz byl také potvrzen pracovníky Astronomického ústavu AV
ČR, kteří mají záznam z Evropské bolidové sítě a zároveň existuje
záznam z kamery meteorické pozorovací sítě EDMOND.
Už tedy víme, že se nejednalo o běžný meteor (lidově řečeno o padající
hvězdu). Nezodpovězenou otázkou však zůstává, jestli si máme něco přát,
když vidíme z nebe padat raketu...
Martin Kákona

Policejní zápisník
 Neznámý pachatel (NP) dne 30. 10. 2014 od-

cizil 5 metrů telefonního kabelu, který byl obnažen po vykopání šachty na kanalizaci u
stavby mostu v obci Dráchov, čímž způsobil
firmě O2 Czech Republic škodu ve výši
5.885,- Kč.
 P. K. bez svolení majitele vozu Škoda Felicia
si toto dne 2. 11. 2014 přisvojil s úmyslem jej
krátkodobě užívat. Jízdu vykonal mezi obcemi Chotěmice a Záluží u Budislavě, kdy na
osobním automobilu nebyly připevněny registrační značky. P. K. není držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění B.
 NP dne 4. 11. 2014 vnikl do sklepních prostor
domu v Soběslavi, zde nic neodcizil a poté prošel do obytné přízemní části domu, kde z dřevěné zásuvky kuchyňské linky odcizil finanční

KD Veselí nad Lužnicí
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2015
· Úterý 17. února
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Francouzská komedie o tom, jak snadné je
narušit dlouholeté přátelství aneb co způsobí
neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na návštěvu nejlepších přátel.
Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka,
Nela Boudová a Radek Holub.
· Úterý 17. března

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Legrační i dojímavý příběh lásky a odpouštění.

hotovost ve výši 1.100,- Kč a dále z místnosti
na potraviny odcizil balíček toustového chleba
v hodnotě 15,- Kč, vše ku škodě P. J.
 NP dne 4. 11. 2014 využil okamžiku, kdy zaměstnanec přepravní služby nechal odemčené motorové vozidlo a odběhl do obchodu
vyzvednout zásilku a v tu dobu odcizil z přední sedačky vozidla volně odloženou peněženku s finanční hotovostí 59.293,- Kč, škoda na
peněžence 100,- Kč, vše ku poškozenému S. J.
 NP dne 13. 11. 2014 odcizil dva kusy litinových kanálových vík v ul. Jiráskova a dále tři
kusy litinových kanálových vík z ul. Nová.
Způsobil městu Soběslav škodu ve výši
15.972,- Kč.
 NP dne 17. 11. 2014 kolem 04.00 hod. se pokusil vloupat do novinového stánku na sídl.
Míru, čímž způsobil majitelce K. V. celkovou
škodu na poškození ve výši 1.400,- Kč.
OOP Soběslav
Hrají: pan Green – Stanislav Zindulka, Ross
Gardiner – Matěj Hádek.
· DUBEN – termín bude upřesněn

NA DRÁTĚ JE KLOKAN
Konverzační crazy komedie se odehrává na
české ambasádě v Panůrii. Dosud poklidný
život entomologa však změní nečekaný objev zvláštní energetické hmoty, která na sebe
okamžitě přitáhne mimořádný zájem celého
světa...

Začátky představení vždy v 19.30 h.
Změna programu vyhrazena.
Rezervace předplatného již nyní, prodej předplatenek od 10. 1. 2015.

PROGRAM KD VE VESELÍ N/L
· Sobota 17. ledna – sobota 28. února

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Adély Štegerové

· Sobota 17. ledna

17. PLES MĚSTA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Hraje Blue band Jiřího Matějky, DJ Polless,
moderuje Daniel Čechtický. Vyhlášení Ceny
Města Veselí nad Lužnicí za rok 2014. Programové vstupy: Poweriser show, taneční studio Žába, karikaturista, tradiční tombola,
bohatý raut, čokoládová fontána.
Velký sál od 20 hodin, vstupné 300 Kč.

· Neděle 25. ledna

SNĚHURKA
Loutková pohádka.
Malý sál KD od 16 hodin, vstupné 40 Kč.

· Úterý 27. ledna

VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 160 Kč.

Připravujeme:
· Středa 25. února

Z HOŠTIC DO BABOVŘESK aneb zeptejme se Zdeňka Trošky
Velký sál KD od 19 hodin, vstupné 220 Kč.

· Pátek 20. března

PRVNÍ JARNÍ KONCERT
PAVLÍNA JÍŠOVÁ A ADÉLA JONÁŠOVÁ
Víceúčelový sál KD od 19.30 hodin.

· Středa 29. dubna

VĚRA ŠPINAROVÁ
A ADAM PAVLÍK BAND
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 390 Kč.
Věra Suchodolová, KD
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Informace o činnosti Automoto klubu Soběslav v roce 2014
Hlavní pozornost AMK se v roce 2014 soustředila jak na pokračování modernizace kempu
Karvánky a jeho zdárné provozování, tak na pořádání a spolupořádání jednotlivých motoristických akcí. První motoristická akce započala již
v lednu, a to pořádáním motoristické soutěže závodu malých motocyklů pod názvem Fichtel
day. V jarních měsících probíhalo postupné
zprovoznění kempu, a to stávající modernizací
zařízení, úpravou a čištěním okolních ploch. Ve
spolupráci se společností ALFAKITE se podařilo provozovat zážitkovou atrakci – vodní lyžování, které přispělo k atraktivnosti, jak pro
návštěvníky kempu, tak pro širokou veřejnost.
V měsíci dubnu a říjnu jsme ve spolupráci s Jihočeským T-Clubem, pořádali 10. a 11. setkání
příznivců vozidel VW Transporter. Po ukončení
sezony jsme se podíleli na spolupořádání
setkání příznivců historických vozidel.

První návštěvníci přijížděli do kempu od poloviny měsíce června - především rybáři a školní
výlety. Návštěvnost rekreantů v prázdninových
měsících lze hodnotit jako lehce nadprůměrnou.
V areálu AMK na „letišti“ byly provedeny
některé neodkladné opravy. Díky příspěvku od
města Soběslav se podařilo provést opravu asfaltového povrchu, opravu dopravního značení
na dětském dopravním hřišti, kde probíhá výuka
dětí v dopravní výchově. Provoz dětského dopravního hřiště je zajišťován v jarních a podzimních turnusech dle připraveného harmonogramu. Výuky se pravidelně účastní děti z místních a okolních škol.
Několik našich členů se účastnilo závodů rádiem řízených modelů (1 : 10) osobních aut, které probíhaly jak v areálu AMK, tak v autokempu
Karvánky. Tyto závody jsou již zařazeny v jednotlivých podnicích nejen v rámci Jihočeského
kraje, ale i v celorepublikové soutěži.

V roce 2015 bude činnost AMK potřeba zaměřit na zkvalitnění a nabídku nových služeb
pro rekreanty s cílem přizpůsobit kemp na moderní trendy. Cílem je modernizace dětského
hřiště pro rekreanty v areálu ATC Karvánky.
Dalším cílem je rozšíření již započaté spolupráce při pořádání jednotlivých motoristických
akcí v areálu AMK i v kempu Karvánky – ať už
srazy vyznavačů jedné stopy nebo setkání
příznivců motorových vozidel.
První událostí roku 2015 bude již další soutěž závodů malých motocyklů a tímto si dovolujeme pozvat nejenom příznivce motorismu, ale i
širokou veřejnost na další, již 15. ročník závodů
malých motocyklů, který se uskuteční dne
10. 1. 2015 v areálu AMK na „letišti“.
Přejeme všem členům a spoluobčanům města Soběslav šťastný a úspěšný rok 2015.
Výbor AMK

Pozvánka na 15. ročník Off – road fichtel day 2015
AMK Soběslav - 1. Motocyklová, zve všechny zájemce o motorismus, a motocykly zvlášť,
dne 10. 1. 2015 (sobota) do areálu AMK Soběslav u letiště. Proběhne zde již 15. ročník tradičního závodu „padesátek“. Kdo má zájem přímo se zúčastnit, může se zapsat do přejímky startujících již od 9.00 hod. (10. 1. 2015) přímo v areálu AMK u letiště, nebo v předstartovní registraci
na www.karvanky.cz.
Diváky bude zajímat časový sled akce. Areál bude otevřen od 9.00 pro registraci závodníků.
Od 11.15 proběhnou rozjížďky jak kategorie Klasik, tak kategorie Sport. V 12.30 bude odstartován první finálový závod kategorie Klasik, v 13.45 se odmávne finále kategorie Sport. Jedná se o
závod vytrvalostní (60 min). Další podmínky se dozví startující na místě. Minulý rok se závodu
zúčastnilo 123 padesátkařů, o souboje a zajímavou podívanou nebyla nouze! Přijďte povzbudit
všechny závodníky! Samozřejmě nebudou chybět stupně vítězů a večerní zábava v hospůdce
v Klenovicích. Občerstvení na místě zajištěno.

OFF – ROAD FICHTEL DAY 2015 – 10. 1. 2015
Start - 11.15 rozjížďky - 12.30 finále!
Za AMK Soběslav – 1. Motocyklová, Petr Sluka, tel. 775 954 023

POČET STARTUJÍCÍCH BUDE OMEZEN NA max. 200 JEZDCŮ!!!
Možnost předstartovní registrace: www.fichtl.karvanky.cz
fd2015@seznam.cz
Tvar registrace: Jméno a příjmení, (případně přezdívka, datum narození, bydliště,
typ stroje – Klasik - Sport (viz podmínky FD 2015).
Předstartovní registrace končí dne 9. 1. v 23.59
Pozn. Příjezdové cesty k areálu AMK budou značeny se symbolem FD 2015.

A zase ti čerti
V ruce pytel a metlu,
přišli zpět po roce,
vždyť je již prosinec
a blíží se i Vánoce.
Přijeli na kole se štanglí,
řekli: holky nasedat!
Nám se však ještě nechtělo,
tak prý až za rok zas.
Pak nám dali poučení,
pustili jsme si i písničky
a s letošními čertíky,
došlo i na veselé tanečky.
Byla spousta legrace,
i dárky jsme si rozdaly,
a ke každému z nich
sobě i čertům úsměv přidaly.
Za ženy ASPV Spartak Soběslav
Hana Veselá
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Zpráva o činnosti FK Rašelina Soběslav
Podzimní část soutěžního ročníku
2014 – 2015
Mužstvo mužů „A“ skončilo na 12. místě
krajského přeboru s 20 body. 12. místo nevypadá příliš lichotivě, ale KP byl na podzim velmi
vyrovnaný a mohl opravdu každý porazit každého. 6 týmů je vtěsnaných do 2 bodů, takže do
jarní části se určitě můžeme těšit na posun tabulkou vzhůru. Mrzí nás hlavně body ztracené na
domácím hřišti, Prachatice, Želeč, Veselí…Do
zimní přípravy bohužel nemůžeme počítat
s R. Holubem, kterého čeká operace zkříženého
vazu v koleni, M. Janoušek přerušil kariéru
z pracovních důvodů a K. Polišenský se chce na
jaře naplno věnovat studiu. To jsou velmi vážné
ztráty, které musíme řešit a už jsme s několika
hráči v kontaktu. Bohužel končí nám kluci ze
Soběslavi a budeme je muset nahradit krajánky.
To není cesta, kterou jsme si na začátku vybrali,
ale jestli chceme hrát důstojnou roli v KP, tak se
nedá nic dělat.
Zimní přípravu zahájíme 10. 1. 2015 a věřím, že trenér Hajič připraví mužstvo, které dnes
už má svoji kvalitu i zkušenost natolik dobře,
abychom na jaře měli všichni z fotbalu radost.
Mužstvo mužů „B“ druhým rokem hraje
krajskou soutěž I. B třídy skupiny „D“, mužstvu
hrajícím v Myslkovicích se vůbec nedaří. Po počáteční euforii, vítězstvím OP a celkem solidní

první sezoně v I. B nastal útlum, z kterého
pramení poslední místo a pouhých 8 bodů v tabulce. Mužstvo v současné době vůbec neplní
funkci rezervy. Moje představa je, že by A mužstvo mělo s béčkem spolupracovat a naopak, ale
bohužel tomu tak není. Kluky čeká v zimě hodně práce a očekávám, že se zapojí do zimní přípravy s prvním týmem.
Mužstvo dorostu je v I. A třídě skupiny „C“
na posledním místě se 6 body. Mužstvo převzal
Pavel Mixa, což se ukázalo jako velmi dobrý tah
po špatných zkušenostech z minulého ročníku,
kdy se i uvažovalo, jestli vůbec bude dorost
v Soběslavi pokračovat. Kluci se dali dohromady a velmi se zlepšila tréninková morálka.
Nakonec těch bodů mohlo být ještě víc.
U dorostu platí to samé co u béčka, v zimě je
čeká velká dřina, ale naděje na zlepšení a posun
v tabulce je velká.
Starší žáci v I. A třídě skupiny „A“ jsou na
krásném druhém místě a mají 27 bodů. I v letošním roce hrajeme ve společenství s Lokomotivou Veselí, hraje se pod hlavičkou FK Rašelina
Soběslav. Trenérem je V. Kotyza a Z. Masářová. Je velmi pozitivní, že jak trenéři na lavičce,
tak i kluci na hřišti dokázali najít společnou řeč
a vytvořit konkurence schopné mužstvo, které
patří k nejlepším v I. A třídě.

Mladší žáci jsou na druhém místě I. A třídy
skupiny „A“ s 26 body. Podzim se jim velice
povedl. Trenéři J. Vyhlídka a J. Vácha velmi
dobře pracují ne jen na fotbalové stránce malých fotbalistů, ale vštěpují jim i klubismus a to
je velice důležité.
Kadeti mají v okresním přeboru dvě družstva, která jsou na prvním a šestém místě s 30 a
13 body. B. Megisovi a J. Novotnému se daří držet velmi silnou členskou základnu a kluky dobře připravovat pro vyšší věkové kategorie. Nově
složená trenérská dvojice se osvědčila a odvádí
velmi dobrou práci.
Družstvo mladší přípravky, které vede
M. Petrů a F. Čvanda je na prvním místě OP.
Martin Petrů se do trénování dětí vrhnul přímo
po hlavě a dá se říct, že se mu dílo opravdu daří.
Ještě máme minipřípravku, kterou vede Luboš Podlaha s asistentem Vedralem. Je to kategorie, kde se děti teprve seznamují s pohybem a
sportem jako takovým. Nicméně trenéři mají
spoustu práce, protože zájem malých fotbalistů
je veliký.
Na závěr bych chtěl všem aktivním hráčům,
trenérům, funkcionářům a rodičům poděkovat
za práci v uplynulém období a popřát hodně
zdraví a sportovních úspěchů v novém roce
2015.
Marek Nývlt, předseda FK

Denisa Mináriková-Švecová - skvělý víkend !!!
V sobotu 13.12.2014 v Milovicích se konalo
Mistrovství republiky v cyklokrose. Skvělým
výsledkem se blýskla teprve šestnáctiletá Denisa Mináriková-Švecová ze Švec cyklo teamu
Soběslav, která si v kategorii žen dojela pro senzační 7. místo. Zúčastnily se zde i naše největší
špičky: 1. místo Kateřina Nash, 2. Martina Mikulášková, 3. Pavla Havlíková. Tímto skvělým
výsledkem si možná řekla o nominaci na
mistrovství světa, které se bude konat v Táboře.
Celkově v Českém poháru TOI TOI Cupu
skončila taktéž na 7. místě a v soutěži družstev
žen Švec cyklo team Soběslav na 5. místě.

za 3. místo v kadetkách a 3. místo Švec cyklo
team Soběslav v soutěži družstev kadetek.
M. Švec

n

V neděli jsme se přestěhovali do Prahy, kde
bylo vyhlášení seriálu Českého poháru mládeže
v silniční cyklistice.
Tam si Denisa Mináriková-Švecová vystoupila dvakrát na stupně vítězů a to celkově

Novoroční vyjížďka
Švec cyklo team Soběslav
zve všechny příznivce cyklistiky na
novoroční vyjížďku.
Start u obchodu Oáza-Dům sportu a
zábavy-Cyklosport Švec
1. 1. 2015 ve 13 hodin.
Trasa dlouhá 10-20 km se zastávkou
v restauraci na svařák, grog, čaj…
Těšíme se na setkání.
Jak na Nový rok, tak po celý rok!

Celkové 3. místo v silničním Českém poháru
Denisa Mináriková-Švecová

Denisa s poháry za jednotlivce a družstva
v silničním Českém poháru
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Mezi závody si zabruslíme v pohádkové lední show
Závodní sezonu 2014/2015 jsme zahájili účastí
našich krasobruslařek 15. 11. na mezioddílových
závodech TRUTNOVSKÁ BRUSLIČKA 2014.
Zlato pro náš klub v kategorii Cvrček 1 získala
Nikola Jindrová (viz foto na stupni vítězů).
V kategorii Cvrček 2 reprezentovala klub Veronika Nývltová a probojovala se na pěkné 12.
místo.
Pokračovali jsme v závodění ve Slaném, zde
se v závodu BRUSLIČKA v kategorii Cvrček 2
umístila Štěpánka Říhová na pěkném 5. místě,
těsně následovaná Veronikou Nývltovou na
6. místě.
V témže závodu v kategorii Cvrček 1 získala
8. místo Nikola Jindrová.

V závodu O POHÁR ČKS v kategorii žačky
B se Barbora Říhová probruslila na 11. místo.
(viz foto před závodem s trenérkou Evou
Nowickou).
Všem závodnicím a závodníkům děkujeme
za výbornou reprezentaci klubu KK Soběslav.
Blahopřejeme k úspěchům a přejeme hodně
štěstí v dalších závodech této sezony.
Všechny děti z KK Soběslav se už nemohou
dočkat, až se představí v pohádkové lední show
na motivy ze známé a oblíbené pohádky „Ledové království“. Tradičně se děti představí v dopoledním vystoupení pro pozvané MŠ a některé
třídy ze ZŠ a ve večerním vystoupení pro
veřejnost.

Čeká Vás příběh dvou krásných princezen
Anny a Elsy a sněhuláka Olafa, ale převážně
Vás čeká příběh o skutečné lásce.
Děti nacvičily více jak 21 choreografií
v krásných kostýmech a ochotně s rodiči pomáhaly s přípravou kulis. Vystoupení se koná na
zimním stadionu v Soběslavi:
Pondělí 19. 1. 2015 od 10.00 pro MŠ a ZŠ,
od 18.00 pro veřejnost. (viz plakát)
Všichni z KK Soběslav se na Vás těší!
www.krasobruslenisobeslav.cz

Záchranářský prosinec
Prosinec 2014 si mladí soběslavští záchranáři užili v tradičním vánočním duchu, když svou přípravu zakončili „Mikulášským plaváním v netradičních disciplínách“ a „Vánočním setkáním“. K příjemné atmosféře a
zvládnutí všech překážek v bazénu i tělocvičně pomohla podpora rodičů.

Mikuláš nadělil malé balíčky a pod stromečkem také nebylo prázdno.
Společně se budeme těšit na další ročník a budeme doufat v menší
marodku.
Všem členům mládeže za rok 2014 patří veliké poděkování. Tento rok
byl za 10 let činnosti oddílu absolutně nejúspěšnější. Zasloužili se o to
všichni členi bez rozdílu kategorií a v každém závodě se umístili na
příčkách nejvyšších.
Touto cestou děkujeme všem, kteří záchranářskou mládež podporují,
včetně rodičů, bez kterých by tato činnost nemohla pokračovat v následujícím roce 2015.
Zároveň patří poděkování za finanční podporu městu Soběslav a
městu Tábor. Dále Domu dětí a mládeže Tábor za vstřícnou spolupráci.
V současné době se všichni pečlivě věnují přípravě na novou sezonu a
společně věří, že si soběslavští zástupci zazávodí na obou Mistrovstvích
Evropy 2015 – juniorském ve Španělsku a seniorském v Anglii.
VZS Soběslav odd. mládeže, Šrůtová Z.

Veřejné bruslení

Zleva Jakub Chlumecký, Martin Tlustý, Rosťa Plachý, Jan Novotný, Mikuláš – Láďa Chlumecký, Martin Žatecký, David Trska, Zuzka Matějčková,
Bára Drhovská, Kristýna Multušová, Žofie Multušová, Rebeka Vlčanová,
Adélka Trsková, Rozárka Plachá, foto: I. Chlumecká

1. 1. 2015
2. 1. 2015
3. 1. 2015
4. 1. 2015
11. 1. 2015
18. 1. 2015
25. 1. 2015

14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
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A zase ten Silvestrák...!
Je to těžko uvěřitelné. Sotva jsme na stránkách periodik zveřejnili výsledky loňského Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi,
připomínáme se pozvánkou na běh letošní,
v celkovém součtu dvacátý osmý.
Tradiční podnik uváděný pravidelně v termínovce běhů v ČR vypukne v úterý 30. prosince 2014 v 23:15 hodin prezentací účastníků na
náměstí u sochy M. J. Husa. Výstřel ze startovní
pistole pak probudí přesně o půlnoci obyvatele
ulice E. Beneše poblíž bývalé „Ladovky“.
Letošní trať měří 2014 metrů a vede jako obvykle ulicemi Dr. Edvarda Beneše - Rašínova –
Jeronýmova – Žižkova – Dr. Edvarda Beneše P. Bezruče – Na Ohradě – Tyršova – Protifašistických bojovníků na náměstí Republiky, kde
po oběhnutí kruhového objezdu, resp. oběhu
čeká cíl u M. J. Husa. Tam se opět všichni setkáme, abychom vyhlásili výsledky v kategoriích
muži – ženy – děti a týmy. Medailisté si odnesou věcné ceny, diplomy a medaile.
Těšíme se na skvělou partu tradičních účastníků i nováčků, včetně realizačních týmů převlečených za diváky, kteří okusí specifickou
atmosféru sváteční noční Soběslavi.
Petr Čáp

HOKEJ MUŽI

Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – leden 2015
Kategorie

den

datum

začátek

soupeř

junioři

sobota

3. 1.

14.45 h

Sl. Č. Krumlov

3. třída

neděle

4. 1.

10.45 h

Motor ČB, Písek

muži

neděle

4. 1.

17.00 h

HC Tábor „B“

5. třída

neděle

11. 1.

9.40 h

HC Milevsko

7. třída

neděle

11. 1.

11.40 h

HC Milevsko

4. třída

sobota

17. 1.

10.10 h

Slavoj Český Krumlov

muži

neděle

18. 1.

17.00 h

HC Milevsko

6. třída

sobota

24. 1.

10.10 h

HC Třemošná

8. třída

sobota

24. 1.

12.10 h

HC Třemošná

Strakonice si vezou tři body od Lužnice
01. 12. 2014

junioři

sobota

24. 1.

14.30 h

DDM Č. Budějovice

2. třída

neděle

25. 1.

10.45 h

Vimperk, J. Hradec

· OLH Spartak Soběslav - HC Strakonice
2 : 6 (1:1, 1:2, 0:3)
Branky a asistence: 20. Hraňo (Žákovský,
Horáček), 31. Hraňo (Žákovský, Smrž) – 12.
Bazgier (Čadek, D. Papež), 24. Bazgier (Čadek), 40. Bazgier (Čadek), 45. Čadek (Kloud),
46. Křenek (Major), 57. J. Hřebíček (Binder)

5. třída

sobota

31. 1.

10.10 h

J. Hradec

7. třída

sobota

31. 1.

12.10 h

J. Hradec

muži

neděle

1. 2.

17.00 h

HC Vimperk

Po ospalé první třetině, která skončila remízou se probudili hosté, nutno dodat, že hokej,
který produkovali, až na pár výjimek, naši hráči
hostům příliš problémů nedělal. Spartak sice
dokázal v přesilovce 5 na 3 vyrovnat na 2:2, ale
od 33. minuty až do konce třetiny jsme díky naší
nedisciplinovanosti hráli v oslabení, což znamenalo další branku v naší svatyni. V závěrečném
dějství jsme dostali dva laciné góly v rozmezí 51
vteřin. Hosté tím odskočili do vedení 2:5, což se
ukázalo jako rozhodující náskok. Utkání v poklidu dohráli, přidali ještě jednu branku a na Křemelku si zaslouženě vezou plný bodový zisk.

Krumlovský led Spartaku nesvědčil
08. 12. 2014
· HC Slavoj Český Krumlov - OLH Spartak
Soběslav

Chtěli bychom vás pozvat ke sledování těchto vskutku napínavých utkání a těšíme se na vaši
účast a pozornost.
Výbor OLH
7 : 1 (3:0, 3:1, 1:0)
Branky a asistence: 3. Kadlec (Klíma), 8.
Kadlec (Vondřich), 11. Kadlec (R. Uhlíř,
Vondřich), 25. Kadlec (R. Uhlíř, Vondřich),
26. Z. Uhlíř (M. Lukeš), 38. Z. Uhlíř, 49.
Vondřich (R. Uhlíř) – 30. Žákovský
Spartak nezachytil úvod utkání a domácí se
do 11. minuty dostali do tříbrankového trháku.
Podobně pak vypadala i druhá třetina a ve 26.
minutě bylo na ukazateli skóre hrozivých 5:0
pro domácí.
Spartaku se pak sice podařilo vstřelit Honzou Žákovským branku, kterou jsme smazali
nulu naší straně, ale v poklidu hrající domácí
dovedli pro ně pohodový zápas do vítězného
konce. Spartak opět doplatil na nedisciplinovanost, 3 branky jsme inkasovali v oslabení.
David Čížek

HOKEJ ŽÁCI
Osmáci vydřeli dva body s Pískem 15. 11.
· HC Lužnice - IHC Písek
5 : 4 (1:4; 2:0; 2:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma
(Hanák, Čížek), Pauš (Komma), Komma (Čížek), Hanák (TS), Hanák (Komma, Pánek)
Rozhodnutí přinesla třetí třetina, kdy jsme
dvěma góly strhli vedení na svou stranu. Hosté
již recept na překonání našeho gólmana nenašli,
a my tak slavíme vybojované dva body.

Osmáci dostali lekci od Motoru 17. 11.
· HC Motor České Budějovice - HC Lužnice
13 : 2 (5:1; 3:0; 5:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák
(Lang), Lang
pokračování na str. 28
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pokračování ze str. 27
Snaha našich hráčů byla tentokrát v porovnání s budějovickou kvalitou málo platná a domácí
s přehledem dovedli utkání do dvouciferného vítězství.
David Čížek (DC)

· HC Lužnice - HC Plzeň 1929
1 : 7 (0:5, 1:0, 0:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Šťastný
O celém zápase rozhodla první třetina. Soupeř nás jednoznačně přestřílel poměrem 17:5.
Do páté minuty jsme dokázali vzdorovat, poté
jsme ale během pěti minut dostali 4 góly a bylo
prakticky po zápase.
ZP

Další cenné body pro šesťáky 16. 11.

Slušný výkon sedmáků s Plzní 22. 11.

· HC Lužnice – IHC Písek 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Kovaříček,
Petrásek (Vaněk), Šrubař (Staněk), Šrubař
(Kovaříček)
Zápas s Pískem byl od začátku vyrovnaný.
Díky pracovitosti našich kluků jsme dokázali
Písek udolat a 3 minuty před hvizdem zvýšit na
konečných 4:3.
Jiří Hanzal (JH)

· HC Lužnice – HC Plzeň 1929
3 : 5 (1:2, 1:3, 1:0)
Branky a asistence: Lang (Dančišin), Slabý
(Dančišin), Slabý (Dančišin)
Hráči si zaslouží pochvalu za předvedenou
bojovnost, která byla ozdobena výborným výkonem Tomáše Kobery v brance.
Pavel Slabý

Cenné dva body z Budvar arény 16. 11.
7. třídy
· HC České Budějovice - HC Lužnice
2 : 3 (1:0; 0:1; 1:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Jasečko,
Lang (Jasečko), Lang
Dlouho jsme naráželi na neproměňování vyložených střeleckých situací, ale v závěru zápasu se štěstí usmálo na naši stranu. Dvěma
trefami Kryštofa Langa jsme zápas otočili a zaslouženě vyhráli. V bráně předvedl opět soustředěný výkon Tomáš Kobera.
Vladimír Máca (VM)

V Budějovicích vybojovali páťáci plný
počet bodů 17. 11.
· HC Motor České Budějovice - HC Lužnice
3 : 11 (0:3, 1:7, 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek,
Petrásek, Čančura, Čančura, Petrásek,
Šťastný (Mareš, Čančura), Petrásek, Šťastný
(Petrásek), Mareš (Petrásek), Petrásek (Mareš), Čančura
Utkání se odehrálo na hlavní ledové ploše v
Budvar aréně. Zápas jsme jednoznačně na svoji
stranu zlomili během druhého dějství, které
jsme vyhráli 7:1.
Zina Petrásková (ZP)

Lužnice potrápila Indiány 23. 11.
· HC Lužnice – HC Plzeň 1929
3:5 (1:0, 1:5, 1:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanzal
(Staněk), Nevšímal (Jasečko), Jasečko (Šrubař)
Naši kluci zaslouží velkou pochvalu za to, že
dokázali vzdorovat tak těžkému soupeři jako je
Plzeň a poskytli divákům pěknou a vzrušující
podívanou.
JH

Indiáni si smlsli na Lužnici 23. 11.
Po budějovickém Motoru čekal naše osmáky
soupeř ze západočeské metropole.
· HC Lužnice - HC Plzeň 1929
1 : 24 (0:7; 0:6; 1:11) Branky a asistence
HC Lužnice: Komma (Pojar)
Plzeň je jasným favoritem naší skupiny žákovské ligy, ale to co dnes předvedli naši hráči,
nemělo s hokejem nic společného.
DC

Plzeň si odvezla z Prefa arény plný
počet bodů 22. 11.
V sobotu 22. 11. 2014 nastoupily páté třídy
na ZS ve Veselí nad Lužnicí proti silnému soupeři z Plzně.

V Berouně pohledná remíza 27. 11.

7. třídy
· HC Berounští Medvědi - HC Lužnice
5 : 5 (2:2; 1:1; 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Pánek
(Lang, Gargula), Pauš (Pojar), Lang, Pojar
(Máca), Lang (Máca)
Přetahovaná po celý zápas skončila asi spravedlivou remízou, i když poměr vyložených gólových šancí vyzněl v náš prospěch.
VM

Na Beroun pětky nevyzrály 28. 11.
Další kolo pátých tříd hostil ve středu 26. 11.
2014 ZS v Berouně
· HC Beroun: HC Lužnice
4: 2 (1:0, 2:1, 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Čančura
(Petrásek F.), Petrásek F. (Křiklánová)
Domácí se dokázali do šancí dostat o něco
častěji než naši kluci a na rozdíl od nás je dokázali úspěšně zakončit. Můžeme pouze litovat
našich neproměněných gólových příležitostí.
ZP

Meteor vítězně s našimi osmáky 29. 11.
· HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
16 : 4 (4:2; 7:1; 5:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Pánek, Čížek (Komma), Čížek (Komma), Komma (Čížek)
Utkání s Meteorem poznamenalo zranění
našeho gólmana, od druhé třetiny na sebe vzal
výstroj jeden z hráčů, abychom zápas dohráli.
DC

Vítězství šesťáků v Třemošné 01. 12.
· HC Meteor Třemošná – HC Lužnice
2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Branky a asistence: - Nevšímal (Jasečko),
Nevšímal (Jasečko), Staněk (Vaněk), Jasečko (Nevšímal, Šturma)
Zápas měl od začátku skvělý náboj. Kluci plnili vše dle pokynů trenéra Jasečka a dovedli zápas do vítězného konce. Pro Třemošnou
zklamání, pro nás velmi cenné body.
JH

Cenná remíza s lídrem soutěže 30. 11.

7. třídy
· HC Lužnice – HC Příbram
3 : 3 (1:1; 1:2, 1:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Slabý
(Dančišin), Máca (Lang), Lang (Slabý)
Soupeř se ujal v sedmé minutě vedení, ale do
konce třetiny přichystal vyrovnávací odpověď
Vojta Slabý. Druhá třetina se hrála ve vysokém
tempu a soupeř byl na jejím konci o jednu bran-

leden 2015
ku blíže vítězství. Avšak bojovnost celého týmu
ve třetí třetině vyústila ve vyrovnávací branku
Kryštofem Langem. Všichni naši hráči dnes
předvedli výborný výkon podpořený Tomášem
Koberou v brance.
VM

Gólová přestřelka s Příbramí vyzněla
lépe pro domácí 01. 12.

V neděli 30.11.2014 přivítali páťáci v Prefa
aréně soupeře z Příbrami
· HC Lužnice - HC Příbram
10 : 7 (4:3, 3:1, 3:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek
(Mareš), Fuciman (Petrásek), Mareš (Petrásek), Fuciman (Petrásek), Šťastný (Petrásek), Mareš (Čančura), Čančura (Mareš),
Petrásek, Petrásek, Petrásek
Zápas jsme začali lépe a v páté minutě jsme
se dostali do vedení. Soupeř dokázal zareagovat
a během tří minut nám nasázel tři branky. Kluci
ale zabrali, vyrovnali a minutu před koncem
první třetiny se dokonce opět dostali do vedení,
které si pak udržovali až do konce utkání.
Všichni hráči zaslouží pochvalu.
ZP

Po době remízové konečně zasloužená
výhra 03. 12.

7. třídy
· HC Lužnice – HC České Budějovice
5 : 4 (1:1; 3:1, 1:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma,
Slabý (Lang, Máca), Máca (Lang), Slabý
(Gargula), Slabý (Lang, Máca)
Další výborné utkání proti silnému soupeři
sehráli kluci od začátku ve vysokém tempu.
Skóre načal soupeř, ale po samostatném úniku
brzy vyrovnal Max Komma. Během druhé třetiny se nám podařilo uniknout soupeři na rozdíl
dvou branek i díky střelecké potenci Vojty Slabého. Motor nic nevzdal a ve třetí třetině snížil
na rozdíl jediné branky. Naši borci nenechali nic
náhodě a závěr zápasu kontrolovali a zaslouženě vyhráli.
VM

Další body pro páťáky 03. 12.

Ve středu 3. 12. 2014 jsme odehráli další zápas na ZS ve Veselí nad Lužnicí, tentokrát proti
soupeři z Českých Budějovic.
· HC Lužnice - HC Motor České Budějovice
6 : 5 (1:1, 4:1, 1:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Řehoř
(Čančura), Čančura (Šedivý), Čančura
(Škrleta), Čančura (Kovaříček), Nevšímal
(Petrásek), Petrásek (Kovaříček)
Do šatny jsme odcházeli po 2. třetině s pohodlným náskokem tří branek. Budějovičtí se ale
nevzdali a během prvních dvou minut posledního dějství se dotáhli na rozdíl jediného gólu. My
jsme v závěru čtyřikrát ubránili přesilovku soupeře. Klukům patří pochvala za bojovnost. ZP

Osmičky sehrály pohledný zápas
se Slavojem 06. 12.

Zbraslavský Slavoj byl dalším soupeřem našich osmáků, Prefa aréna viděla tentokrát pohledný zápas v podání obou soupeřů.
· HC Lužnice - HC Slavoj Zbraslav
3 : 6 (2:3; 0:2; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Pauš (Čížek), Lang (Hanák), Komma (Lang)
Utkání s kvalitním soupeřem přineslo pěkný
hokej. My můžeme pouze litovat nevyužitých
šancí, které nás připravily o ještě lepší výsledek.
Kluci dnes zaslouží za předvedený výkon pochvalu.
DC
pokračování na str. 29
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utkání musíme kluky pochválit za bojovnost,
která je zdobila do konce utkání.

S HC Klatovy bez bodů 08. 12.

pokračování ze str. 28

Šestky neuhlídaly Zbraslav 07. 12.
Odvetné utkání proti Zbraslavi na domácím
ledě našim klukům nesedlo.
· HC Lužnice – HC Zbraslav
7:9 (3:1, 1:4, 3:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Kovaříček,
Nevšímal (Staněk), Nevšímal (Jasečko), Kovaříček (Petrásek), Kovaříček (Jasečko, Nevšímal), Jasečko (Kovaříček), Jasečko
(Klípa).
Trápení hráčů, nízký počet střel a nedostatek
štěstí. Tak lze charakterizovat sobotní duel proti
Zbraslavi.
JH

Třemošná nad síly sedmáků 06. 12.
· HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
10 : 1 (3:1; 5:0, 2:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Peroutková (Slabý)
V dosti okleštěné sestavě sehráli naši sedmáci, kromě pěti minut druhé třetiny, docela vyrovnané utkání. Navíc soupeř byl v nejsilnější
možné sestavě. I přes výpadek ve druhé části

7. třídy
· HC Lužnice – HC Klatovy
2 : 5 (0:1; 1:3, 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Máca
(Lang), Máca (Dančišin)
K Lužnici přijel v neděli velice silný soupeř.
Celý zápas byl k vidění velice pohledný a rychlý
útočný hokej. Bohužel naše slabá produktivita
nás v tomto zápase stála přijatelnější výsledek.
VM

Mikulášská nadílka od Třemošné 06. 12.
V sobotu 6.12.2014 sehrály pětky svůj další
zápas v Třemošné....
· Meteor Třemošná - HC Lužnice
15 : 1 (3:0, 8:1, 4:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Čančura
Zápas s lídrem tabulky měl jednoznačný
průběh, o čemž hovoří i poměr střel na branku
59:24 ve prospěch Meteoru. Náš jediný gólový
úspěch zaznamenal ve druhé třetině Marek Čančura. Jediným plusem tohoto utkání je skutečnost, že jsme po soupeřově tvrdé hře,
mnohokrát za hranicí pravidel, odjeli z Třemošné bez jediného zranění.

Pětky nestačily ani na Klatovy 08. 12.
Víkendové dvoukolo jsme v neděli zakončili
na domácím ledě s týmem HC Klatovy...
· HC Lužnice - HC Klatovy
3 : 13 (1:5, 2:4, 0:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek,
Čančura (Šťastný), Petrásek (Fuciman)
V neděli už byla na všech našich hráčích znát
únava z předešlého programu. Pětky hrály již
svůj třetí zápas během pěti dnů. Soupeř měl navíc na soupisce 7 hráčů ročníku 2003 a v sobotu
neplánovaně neodehrál zápas s Milevskem.
Toto vše mělo velký vliv na nedělní utkání s námi, kde byly Klatovy jednoznačně lepším týmem na ledové ploše.
ZP

Šestky otočily zápas s Pískem 10. 12.
Nejistý začátek dokázali šesťáci od Lužnice
otočit ve svůj prospěch.
· HC Lužnice – IHC Písek
6:3 (0:1, 2:1, 4:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek
(Bláha), Staněk (Šrubař), Šedivý, Čančura
(Kovaříček, Staněk), Šedivý (Šrubař), Šedivý (Kovaříček)
Po nemastném a neslaném úvodu naši hráči
zabrali a ve třetí třetině strhli bojovným výkonem vítězství na svou stranu.
JH

HUBNEME
PO VÁNOCÍCH
Milé dámy,
Ježíšek vám splnil přání, my vám pomůžeme splnit novoroční
předsevzetí. Ve skupině a s podporou dostanete tělo i mysl
snáze do „pohody“ a zbavíte se přebytečných kil.
Užijte si každou neděli s psycholožkou Janou Říčařovou
a cvičitelkou Irenou Mrázovou
Začínáme 18. ledna 2015 od 17:00 do 19:00 hodin.
v Soběslavi – Dům dětí a mládeže (Domeček)
Kurz má celkem 11 lekcí, cena kurzu je 2900 Kč.
Kontakt: jana.ricarova@quick.cz tel. 606 610 898

PEČOVATEL
PEČOVATELKA
Domácí hospic Jordán hledá zájemce o vykonávání této činnosti formou dohody o provedení práce (až 300 hodin za rok).
Uchazeči musí mít odbornou způsobilost podle § 116 zákona o
sociálních službách (108/2006 Sb.), tj. příslušné vzdělání nebo
kvalifikační kurz „pracovník v sociálních službách“.
Více informací na www.hospicjordan.cz
nebo volejte 725 414 931.
Koupě
 Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862

 Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci, příp.
Na Moskvě. Tel. 776 301 859

Prodej
 Nemovitosti – www.inrekareality.cz

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

n
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Ostatní
 Rizikové odkacování stromů, ořez z lan nebo
za použití plošiny. Tomáš Doskočil.
Tel. 728 970 057
 Pronajmu garáž, tel. 602 686 444
 Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 s balkonem,
3. patro bez výtahu, Sídliště Míru, Soběslav.
Cena 6000 Kč. Tel. 602 121 733

 Pronajmu garáž Na Moskvě, zvýšený vjezd.
Tel. 777 909 106

 Hledám spolehlivou a pečlivou paní na pravidelný, dlouhodobý úklid rodinného domu
s malými dětmi.
Zkušenost s úklidem v jiné domácnosti vítána.
Tel. 602 705 330

30

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

leden 2015

·
·
·
·
·

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

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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Správa lesů města
Soběslavi nabízí

ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25-50 cm
dle přání zákazníka
Dřevina: smrk, borovice

Tel. 381 521 169
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

M ON IK A
výprodej svatebních, společenských
šatů a pánských obleků
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel.: 723 512 899
Pozor na změnu otevírací doby
od 1. prosince 2014!
Čt 17 – 19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz
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