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POZVÁNKA
Zveme občany města na 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční
ve středu 17. prosince 2014 v 18:00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem:
1. Změna č. 4 rozpočtu města na rok 2014
2. Návrh rozpočtu města na rok 2015
3. Schválení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města
4. Svěření úkolů místostarostovi města
5. Změny v dozorčích radách společností
s ručením omezeným
6. Majetkové převody
7. Různé

prosinec 2014

Česko zpívá koledy
letos poprvé i v Soběslavi
Všichni občané Soběslavi se mohou připojit
k celostátní akci Česko zpívá koledy, kterou
již potřetí organizují Regionální Deníky spolu s Českým rozhlasem a společností E.ON.
Ve stejný adventní čas na mnoha místech
naší vlasti budou lidé zpívat vybrané známé
české koledy. Přijďte i Vy ve středu 10. prosince v 18 hodin ke stromečku na náměstí
Republiky podpořit místní pěvecké sbory a
vytvořit tak jeden velký soběslavský sbor.
Přidejte se s rodinou, kamarády či známými.
Zpěvníky s koledami vyjdou v Táborském
deníku 3. a 10. prosince a texty koled budou
k dispozici v den akce také přímo na náměstí.
P.S. Prskavky s sebou.
-jk-

cena 10,- Kč

gg

Redakce přeje
čtenářům
Hlásky a všem
soběslavským
občanům příjemné
prožití adventu
a vánočních
svátků.

hh

NEPŘEHLÉDNĚTE
Jelikož lednové číslo vychází z technických
důvodů hned po vánočních svátcích, bude jeho
uzávěrka mimořádně již ve středu 10. 12. 2014.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 20. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 21. října 2014 od 16:00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 20/270/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty
města Mgr. Vladimíra Drachovského o aktuálním stavu prací na rekonstrukci severní strany
náměstí Republiky v Soběslavi. Práce budou
dokončeny v prvním týdnu listopadu 2014.

 Usnesení č. 20/271/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

Usnesení 1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 11. listopadu 2014
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 1/275/2014

Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing.
Radku Bryllovi realizovat usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 7. 11. 2014.

 Usnesení č. 1/276/2014

Rada města stanovuje dle § 108 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích níže uvedené členy zastupitelstva města k zastupování starosty města
při významných příležitostech a občanských
obřadech: Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr.
Alena Krejčová, paní Ludmila Zbytovská, pan
Zdeněk Vránek a Mgr. Petr Valeš.

 Usnesení č. 1/277/2014

Rada města stanovuje termíny svých jednání
do konce roku 2014 na 25. 11., 9. 12. a 16. 12.
2014 v 14.00 hodin.

 Usnesení č. 1/278/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
svěřit místostarostovi města v souladu s § 104
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, následující úkoly:
Místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský zodpovídá za plnění úkolů v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví, mládeže, sportu
a tělovýchovy, dopravy a dopravní obslužnosti, bytové problematiky, městských částí
Chlebov a Nedvědice, oprav, údržby a správy
infrastruktury a majetku města a dále za koordinaci činností organizací – SMS, s. r. o., Polikliniky Soběslav a Senior-domu Soběslav.

 Usnesení č. 1/279/2014

Rada města zřizuje komise rady města v následujícím složení:
Komise sociálně zdravotní
předseda MUDr. Jan Chabr – člen ZM
tajemník Jana Háková – MěÚ Soběslav
členové Marcela Hánová – členka ZM
MUDr. Lubomír Kříž – člen ZM
Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior-domu
Soběslav
Kamil Modl – člen ZM
Komise výstavby a životního prostředí
předseda Zdeněk Vránek – člen ZM
tajemník Martina Růžičková – MěÚ Soběslav
členové Jan Pehe – člen ZM

schválit směnu pozemků mezi městem Soběslav, Římskokatolickou farností Soběslav
a manželi Pokornými dle návrhu předloženého vedoucí odboru organizačního a správy
majetku paní Věrou Hanzalovou v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků
pro výstavbu II. etapy rodinných domů na
sídlišti Svákov v Soběslavi.

 Usnesení č. 20/272/2014

Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním Vánočního trhu Rolničky v sobotu
13. 12. 2014 od 8:30 hod. do 12:00 hod. na
náměstí Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 20/273/2014

Rada města souhlasí na žádost ředitelky MŠ

Tomáš Šena - Soběslav
Miroslav Pantoflíček - Soběslav
Jiří Kubeš - Soběslav
Komise bytová
předseda Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
tajemník Pavla Brunerová – MěÚ Soběslav
členové Jiří Šustr - Soběslav
Ing. Luděk Smetana - Soběslav
Věra Máchová - Soběslav
Jitka Havlíčková – SMS, s. r. o.
Komise Fondu rozvoje bydlení
předseda Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
tajemník Irena Klečatská – MěÚ Soběslav
členové Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Ing. Martin Kákona – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen ZM
Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Soběslav
předseda Ing. Jindřich Bláha – starosta města
členové Ing. arch. Dagmar Buzu – MěÚ Soběslav
Ing. arch. Jaromír Kročák – České Budějovice
Ing. Petr Kohoutek - Národní památk. ústav ČB
Tomáš Šena – Soběslav

 Usnesení č. 1/280/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
provést změny v dozorčích radách společností s ručením omezeným, jejichž zakladatelem
je město Soběslav – SMS, s. r. o., a SLMS,
s. r. o., v návaznosti na nově zvolené členy
zastupitelstva města.

 Usnesení č. 1/281/2014

Rada města stanovuje termín 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi na středu
17. prosince 2014 v 18:00 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem:
1. Změna č. 4 rozpočtu města na rok 2014
2. Návrh rozpočtu města na rok 2015
3. Schválení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města
4. Svěření úkolů místostarostovi města
5. Změny v dozorčích radách společností
s ručením omezeným
6. Majetkové převody
7. Různé

 Usnesení č. 1/282/2014

Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem

prosinec 2014
Duha Soběslav Mgr. Aleny Krejčové
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku školy – elektrického kotle s duplikátorem
85 l ALBA E-B85/700 za cenu 102.850 Kč
vč. DPH. Elektrický kotel bude zakoupen
z prostředků mateřské školy.

 Usnesení č. 20/274/2014

Rada města projednala žádost ředitele ZŠ
E. Beneše, Soběslav, Mgr. Vlastimila Říhy
o navýšení rozpočtu školy z důvodu mimořádných výdajů na zřízení dvou nových tříd
a úpravy dvora školní jídelny o 200.000 Kč.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit navýšení rozpočtu ZŠ E. Beneše Soběslav v roce 2014 o uvedenou částku.

Soběslav a Tiskárnou Karmášek, s. r. o.,
České Budějovice, na výrobu a tisk knihy
„Spolky soběslavské“ v nákladu 800 ks za
cenu 154.852 Kč + DPH.

 Usnesení č. 1/283/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo se zachováním autorských práv mezi
městem Soběslav a Mgr. Petrem Lintnerem,
Soběslav, kterou se řeší všechny náležitosti
spojené s vydáním a distribucí knihy „Spolky
soběslavské“, jejímž autorem je Mgr. Petr
Lintner.

 Usnesení č. 1/284/2014

Rada města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy ze dne 23. 1. 2012 uzavřené mezi
městem Soběslav a firmou BOS DENT,
s. r. o., Praha, ordinace zubního lékaře MUDr.
Duraje v budově Polikliniky v ulici Petra
Voka 159, Soběslav I, dohodou k 30. 11. 2014.

 Usnesení č. 1/285/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 21. 10. 2009 uzavřené mezi městem
Soběslav a firmou N.S.Centrum, s. r. o., Středokluky, kterým se prodlužuje nájemní
smlouva na pronájem nebytového prostoru
v domě čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi (Knihkupectví u sv. Víta) na dobu určitou o 5 let do 31. 12. 2019.

 Usnesení č. 1/286/2014

Rada města v návaznosti na nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
s účinností od 1. 11. 2014 plat řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli ZŠ
E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, ředitelce
MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce
MŠ Nerudova Bc. Evě Kuklové ve výši dle
zápisu z jednání.

 Usnesení č. 1/287/2014

Rada města souhlasí na žádost ředitele ZŠ
Komenského Mgr. Jana Holase s pořízením
dlouhodobého hmotného majetku školy –
elektrického kotle za cenu 111.801 Kč pro
potřeby školní jídelny školy. Elektrický kotel
bude zakoupen z prostředků školy.
pokračování na str. 3
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 Usnesení č. 1/288/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem,
kterou Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav finanční grant určený na výtisk a kompletaci grafické části 3. aktualizace ÚAP ve výši
6.413 Kč.

 Usnesení č. 1/289/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2014
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
Chališ, s. r. o., Tábor, na akci „Oprava části
kanalizace v ulici U Nádraží v Soběslavi“ na
práce provedené nad rámec SOD za cenu
162.080 Kč bez DPH.

Usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 7. listopadu 2014 od 17:00 hodin ve
velkém sále Kulturního domu města Soběslavi

 ZM 1/001/2014

Zastupitelstvo města určuje, že pro výkon
starosty a jednoho místostarosty bude člen
zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.

 ZM 1/002/2014

Zastupitelstvo města zvolilo:
starostou města Soběslavi:
Ing. Jindřicha Bláhu
místostarostou města Soběslavi:
Mgr. Vladimíra Drachovského
sedmičlennou radu města ve složení:
Ing. Jindřich Bláha
Mgr. Vladimír Drachovský
Mgr. Alena Krejčová
MUDr. Lubomír Kříž
Mgr. Petr Lintner
Zdeněk Vránek
Ludmila Zbytovská

 ZM 1/003/2014

Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor
v následujícím složení:
předseda: Mgr. Alena Krejčová
členové: Mgr. Milan Dančišin, Mgr. Pavel
Lintner, Ing. Iveta Matějů, Jan Pehe

 ZM 1/004/2014

Zastupitelstvo města zřizuje kontrolní výbor
v následujícím složení:
předseda: Mgr. Petr Lintner
členové: Růžena Domová, Marcela Hánová,
Jaroslav Himpan, Václav Nedvěd
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Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že od 1. 12. 2014 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

Změny v povolování kácení stromů
V listopadu letošního roku vstoupila v platnost novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Novela je reakcí na některá
legislativní pochybení a intenzivní kritiku předchozí právní úpravy, jenž byla od počátku odbornou veřejností vnímána jako nepříliš kvalitní
a nesrozumitelná. Nové znění přináší kromě několika dílčích změn i dvě změny zásadní, které
by měly být řešením předchozích problémů.
Nově již nelze kácet na zahradách bez povolení
všechny stromy, ale pouze stromy ovocné. Důvodem pro tuto úpravu byl značný nárůst kácení
včetně likvidace velmi cenných dřevin. Dále
byla zrušena komplikovaná definice zahrady,
která často stavěla zájemce o kácení do nejistoty, zda je pro dřevinu povolení potřeba či nikoli
a též způsobovala nerovnost postavení např.
mezi majiteli zahrad u rodinných domů a zahrad
u rekreačních objektů. V současnosti tedy lze
ovocné stromy bez povolení kácet na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada,

zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
se způsobem využití pozemku zeleň. Ostatní
charakteristiky zůstávají beze změny. Bez povolení je tak možné stále kácet dřeviny s obvodem kmene (měřeným ve výšce 130 cm) do 80
cm a zapojené porosty dřevin na ploše nepřesa2
hující 40 m . Povolení je naopak vždy potřeba
pro kácení všech dřevin, které jsou součástí
stromořadí a významných krajinných prvků.
Protože si uvědomujeme složitost a obsáhlost
této problematiky, žádáme všechny, kdo mají
v úmyslu provádět kácení nebo jiný významný
zásah do dřevin rostoucích mimo les, aby svůj
záměr předem konzultovali s příslušným orgánem ochrany přírody – tj. městským nebo
obecním úřadem. Všechny vaše případné dotazy
k tomuto tématu vám rádi zodpovíme na tel. čísle
381 508 159 nebo prostřednictvím emailové korespondence (rozum@musobeslav.cz).
Jiří Rozum
odbor životního prostředí MěÚ Soběslav

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Soběslav
Uvedenou stavbu zajišťuje sdružení společností EUROVIA CS, a.s. a GJW Praha, spol. s r.o. pro
investora stavby Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci. Na přelomu října a listopadu
probíhala v celém úseku nepřetržitá výluka z důvodu přepojení stávajícího vedení trati na předem
nově vybudovanou souběžnou kolej. Veškeré přípravné práce probíhaly přes léto. Došlo také k založení a osazení stožárů trakčního vedení, byly provedeny úpravy odvodnění drážního tělesa a inženýrských sítí, které křižují železniční trať. Během výluky probíhala výstavba nových propustků
a železničního mostu z prefabrikovaných částí, kdy tyto práce nebylo možné provést v předstihu
z důvodu překryvu dosavadního náspu a nového drážního tělesa. Během výluky byla dokončena pokládka nové koleje a její směrové a výškové vyrovnání. V rámci bezpečnosti železničního provozu
došlo k nutnému zrušení železničního přejezdu v ulici Květnová. V dalším období dojde k dokončení rekonstrukce nejprve poloviny železniční stanice Soběslav, odlehlejší od nádražní budovy, následně během jara poloviny přilehlé k nádražní budově. Celkové dokončení a zprovoznění díla,
včetně rekonstrukce doposud provozované koleje, tedy zdvojkolejnění celého úseku, se plánuje na
léto 2015.
Radek Filip, hlavní stavbyvedoucí
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Soběslavské koupaliště bilancuje

Sezona 2014 na koupališti byla zahájena přípravnými pracemi od 1. května. Kromě zprovoznění
bazénové technologie a údržby zeleně jsme v šatnách udělali odvodňovací stružku, natřeli spojovací lávku mezi bazény, nainstalovali nové dráhy minigolfu a ještě v záruce byla provedena oprava
obkladů bazénu. Od 1. června se otevřelo koupaliště pro veřejnost, kdy provoz zajišťoval správce,
7 plavčíků, 2 uklízečky a 3 pokladní, kteří za nepříznivého počasí zajišťovali i údržbu celého areálu.
Provozu letního koupaliště v letošním roce nepřálo počasí a také se to výrazně projevilo na návštěvnosti. V loňském roce bylo otevřeno 56 dnů s 34 575 návštěvníky a v letošním pouze 42 dnů
s 16 544 platícími návštěvníky, což je pouze 48% loňské skutečnosti. Hospodaření není ještě z důvodu vyúčtování energií uzavřeno, a proto nejsme schopni o hospodářském výsledku hovořit
v přesných číslech, proto případně vzniklou ztrátu uhradíme ze zisku loňského roku.
Budeme se opět těšit na vaši návštěvu v příštím roce.
Správa města Soběslavi s.r.o.
Dne 20. prosince 2014
by se dožil 100 let můj
bratr Štěpán Dřevo,
dělník závodu „Lada“.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte
mu spolu s námi tichou
vzpomínku. S láskou a úctou vzpomínají
bratr Václav s manželkou

Kdo v srdcích žije,
neumírá…
Dne 15. prosince
vzpomeneme smutné
10. výročí, co nás
navždy opustil náš
drahý tatínek a dědeček
pan Bohumír Kolba.
S láskou a vděčností stále vzpomínají syn
Bohumír a vnuk Tomáš s rodinou.

UPOZORNĚNÍ
PŘEDPLATITELŮM
Redakce Hlásky děkuje svým čtenářům za
přízeň, kterou jí věnovali po celý tento rok, a
zároveň nabízí všem zájemcům předplatné
na rok 2015.
Složenky obdrží všichni letošní předplatitelé
s prosincovým číslem. Žádáme jejich uhrazení do 10. 12. 2014. Případní noví zájemci
se mohou přihlásit v redakci.

Nikdo nám neřekne,
nikdo nám nepoví,
čím byla maminka každému z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní nám její hlas.
Dne 19. 12. uplynou
2 smutné roky, kdy nás
opustila nečekaně naše
drahá manželka, maminka a babička paní
Helena Lacinová.
Vzpomínají manžel
a děti s rodinami

Dne 6. prosince 2014 uplyne rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše maminka
paní Jiřina Procházková, bývalá učitelka
ZDŠ Komenského.
Vzpomínají dcery Dana a Jiřina s rodinami.
Zároveň si dovolujeme poděkovat za milé
vzpomínky i jejím žákům.
Zádušní mše se bude konat v Soběslavi
8. 12. 2014 v 17 hod.
Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří
obětovali svůj čas a po pečlivém výběru kandidátů šli k volbám. Z nich bych chtěl poděkovat
zejména těm, kteří dali hlas straně Za vytvoření
pracovních míst v Soběslavi nebo mé osobě.
Této podpory si nesmírně vážím. Pro další odběr
novinek navštivte http://www.silha.eu/ nebo se
můžete přihlásit k odběru na FB stránce.
Jaroslav Šilha
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Poděkování voličům
Vážení spoluobčané! Dovolte mi poděkovat
Vám, kteří jste se zúčastnili komunálních voleb
ve dnech 10. a 11. října 2014 a odevzdali hlasy
kandidátům našeho hnutí. Velice si Vaší podpory vážíme a v následujícím volebním období budeme prosazovat body z volebního programu.
I nadále nás zajímají Vaše názory, které můžete
zasílat na adresu: anosobeslav@seznam.cz. Pokud máte zájem, rádi Vás přivítáme mezi sebou.
Za hnutí ANO, předseda MO Soběslav
Libor Hynek
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů děkuje občanům města za důvěru v letošních komunálních volbách. Díky vašim hlasům a
podpoře jsme získali významné postavení ve
vedení města, které nám umožní navázat na
dobrou práci v minulém volebním období a dokončit zahájené a připravené projekty. Zároveň
jsme připraveni ve spolupráci s vámi i nadále
efektivně spravovat naše město.
Ing. Jindřich Bláha
SNK – Nejsme stranou po sečtení hlasů získalo pro volební období 2014 – 2018 pět mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Z toho
tři naši zastupitelé - Petr Lintner, Ludmila Zbytovská a Zdeněk Vránek byli na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvoleni do sedmičlenné
rady města. Sdružení tak může dostát předvolebním slibům a významně se podílet na správě
města a ve spolupráci s ostatními zastupiteli realizovat záměry rozvoje Soběslavi. SNK – Nejsme stranou děkuje všem občanům města, kteří
nezůstali stranou a přišli k volbám. Našim voličům velmi děkujeme za projevenou přízeň.
Petr Lintner
KDU-ČSL v Soběslavi děkuje svým voličům. Zvolení dva zastupitelé budou prosazovat
a hájit všechny podněty a návrhy ve prospěch
města Soběslavi a jeho obyvatel.
J. Chabr, I. Molíková
Děkujeme za důvěru v komunálních volbách
a doufáme, že naše působení usnadní občanům
přístup k informacím a zprůhlední financování
města. I nadále vás budeme informovat prostřednictvím webu pirati.sobeslav.cz, kde mimo
jiné naleznete kontakty na vaše zastupitele.
Piráti pro Soběslav
Česká strana sociálně demokratická v Soběslavi děkuje všem voličům v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích za projevenou důvěru a
volební hlasy v podzimních volbách do městského zastupitelstva v Soběslavi v roce 2014.
Naším závazkem je naplnění volebního programu ČSSD v Soběslavi ve spolupráci s ostatními
zvolenými zastupiteli města tak, aby naše město
a jeho části se dále rozvíjely dle přání a potřeb
našich spoluobčanů a město vzkvétalo. K naplnění těchto cílů přeje ČSSD v Soběslavi všem
zastupitelům hodně zdraví, odvahy, a pracovitosti ve prospěch všech voličů.
Za ČSSD v Soběslavi - Jaroslav Šíma
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Kdo to byl?
Bydlím v místě ohroženém povodní z Černovického potoka a byl bych tedy rád, kdyby
protipovodňová opatření ve městě byla funkční
a nebyla politickým tématem. Případné nedostatky by měly být analyzovány, měla by být o
nich vedena věcná diskuse a nakonec by měly
být odstraněny. Článek v minulé Hlásce, ve kterém se popisují události kolem otevřeného stavidla, je však spíše politickým bojem než cestou
k řešení. Pan Kákona je za otevření stavidla obviňován a zesměšňován, místo aby došlo k objektivnímu rozboru činu, který zachraňoval majetek.
Město Soběslav je obehnáno protipovodňovým valem, který do určité výšky hladiny brání
zatopení města vodou z Lužnice či Černovického potoka. Zároveň však brání volnému odtékání splaškové a srážkové vody z města. V
krizových situacích může jít i o vodu, která se
přelije přes protipovodňové zdi, či přiteče z rozvodněných potůčků nebo rybníka. Veškerou
tuto vodu musí zvládnout buď přečerpávání kanalizace nebo přepady.
Při poslední povodni selhala technika. Hlavní čerpadlo se porouchalo a některé zpětné klapky nefungovaly. Tuto situaci zúčastněné
jednotky záchranného sboru zvládly a patří jim
za to velký dík. Nefunkční klapky byly správně
zablokovány. Částečně se tím však vyřadila automatická ochrana proti přemíře dešťové a
splaškové vody uvnitř města. Proto v první řadě
měla být pozornost věnována ručnímu řízení
koncového stavidla. To bylo při malé výšce hladiny pod jezem u Hvížďalky nejrychlejším řešením, jak vypustit vodu z města. Stavidlo mělo
být otevřeno, jakmile se zjistilo, že se v nejníže
položených částech města začíná hromadit voda
zaplavující sklepy.
Pan Kákona otevřel stavidlo a vznikající lagunu vypustil. Těžko mohl předpokládat, že informované zúčastněné jednotky nepodají
komisi zprávu a komise na otevřené stavidlo
přijde až den po té. V té době ovšem povodeň
ustupovala, laguny byly vypuštěny, přívalový
déšť odezněl a voda v kanalizaci byla na úrovni,
která nic nezaplavovala, nešla ovšem z kanalizace zcela vyčerpat. Komisi patrně z těchto důvodů nebylo jasné, proč vlastně je stavidlo
otevřeno.
Myslím si, že celá situace by měla být chápána jako zkušenost, která může vést ke zlepšení
protipovodňových opatření. Na prvním místě je
to komunikace, například mezi zasahujícími
jednotkami a povodňovou komisí. Je třeba také
zlepšit informovanost občanů o možnostech,
jak kontaktovat povodňovou komisi. I na stavidlo lze umístit informační tabulku s kontakty
na povodňovou komisi či na osoby oprávněné s
ním manipulovat. Také by mělo být do metodiky doplněno, jak a kdy využít stavidlo k omezení záplavy města vnitřní vodou.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Ochrana města před povodní a záplavou zůstává důležitou aktuální otázkou, a proto je třeba
nová a efektivnější opatření stále hledat.
Petr Král

Povodňová
matematika
Předpokládejme následující situaci. Hladina
řeky je na 3. SPA a zároveň silně prší. V takovém případě jsou zavřeny zpětné klapky na kanalizaci, dešťová voda nemůže vytékat do řeky a
musí být odčerpána.
Pokud naprší během přívalového deště na
území města 31 mm, bude to 31 litrů na metr
čtvereční. Přívalový déšť se příliš nevsakuje, navíc za povodně je obvykle půda nasycena předchozím deštěm a srážky musí být z větší části
odvedeny kanalizační sítí. Jako spodní odhad
plochy, ze které je voda odváděna kanalizací,
2
budeme uvažovat 2 km (čtverec o straně 1,4
2
km), to je 2 miliony m . Celkem tedy na tuto
plochu spadne 2 000 000 x 31 = 62 000 000 litrů
vody. To je těžko představitelné číslo. Je to více
než 60 soběslavských koupališť. Přitom bazén
na koupališti se do kanalizační sítě vypouští několik dní. Pokud použijeme pro odčerpání takového množství vody čerpadla o celkovém
průtoku 710 l/s (všechna čerpadla, která jsou ve
městě k dispozici), budou muset čerpat plným
výkonem 24 hodin. Pokud se 62 miliónů litrů
vody po tu dobu nevejde do kanalizační sítě,
musí z ní logicky někde vytéct. Jen pro představu, do 1 km trubky DN 1000 (taková je například pod Bechyňskou ulicí) se vejde 785 400 l
vody. 62 miliónů litrů se tedy vejde do 79 km takovéto trubky (trubka pod Bechyňskou ulicí je
dlouhá přibližně 500 m).
Nebo jinak. Pokud budeme uvažovat součinitel odtoku 0,05 (tedy, že na celé ploše města je
pouze tráva, žádné domy, žádné chodníky a silnice, které mají podle ČSN 75 6101 součinitel
odtoku podstatně vyšší), pak zvládnou čerpadla
2
o celkovém průtoku 710 l/s odvést z 2 km déšť o
-2 -1
intenzitě 0,0071 l.m .s . To je 26 mm za hodinu. Při silnějším dešti dojde k hromadění vody
ve městě.
Dalším problémem, na který jsme upozornili
během povodně 2013, byla možnost zatopení
elektrického rozvaděče u čerpací stanice. Rozvaděč byl sice nedávno po více jak roce přesunut, přesto by bylo vhodné počítat s výpadkem
čerpadel o průtoku 190 l/s (tzn. více jak 25% dostupného výkonu) v případě výpadku elektřiny.
Martin Kákona

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

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 3. 12. a 17. 12. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
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Reakce Krizového
řízení ORP Soběslav
Město Soběslav, potažmo jeho vedení má
skutečný zájem a snahu připravit se na mimořádné události, povodně z toho nevyjímaje, a zajistit tak ochranu života, zdraví a majetku
obyvatel v pořadí důležitosti, jak je uvedeno.
Nikdo se také nebrání konstruktivní diskusi na
toto téma, protože vždy se dá něco zlepšovat.
S články na téma protipovodňových opatření,
které jsou v poslední době publikovány a distribuovány mezi občany Soběslavi se ale neztotožňujeme. Především se zveličováním možných
rizik, které jejich vybudováním městu údajně
hrozí. Žádné krizové opatření si neklade za cíl
zamezit zcela a všem škodám, ale pouze je zmírnit. Zamezit všem škodám za všech možných
kombinací krizových situací není prostě technicky možné.
Stát buduje protipovodňová opatření na
všech významných vodních tocích. Podobné řešení jako v Soběslavi je i v dalších městech. Projekty a výpočty prováděly specializované firmy
a vycházely při tom vždy z objektivních podkladů, výpočtových modelů a dat, především od
ČHMÚ. Pokud by to bylo špatně spočítané u
nás, bylo to tedy pravděpodobně špatně v celé
republice, což je dost odvážná myšlenka.
Ale názor, kde je pravda a kde účelová konstrukce a politický boj, ať už si udělá čtenář sám.
Můj článek, na rozdíl od těch druhých, vyšel až
po volbách.
Ing. Ctibor, krizové řízení

Poděkovali jsme
za svobodu
17. listopadu v 17:00 hod. jsme se v kostele
sv. Marka shromáždili, abychom společně vyjádřili vděčnost, že můžeme žít ve svobodné
společnosti. Nejen soběslavští křesťané, ale i
ostatní zástupci veřejného života poděkovali
těm, kteří měli tu odvahu a nastartovali sametové změny, vzpomněli jsme na odvážné lidi, kteří přinesli sebe sama jako oběť, bez nichž, jak
věříme, by se svoboda v naší zemi těžko prosazovala, a nakonec jsme poděkovali Bohu, původci a dárci lidské svobody. Zamýšleli jsme
se, jak je možné, že dnes pro některé není svoboda elementární hodnotou, když před pětadvaceti lety po ní celý národ hladověl. A vyslovili
jsme naději, že přes všechna negativa, která
dnes kolem sebe vidíme, přece jen události 17.
listopadu 1989 a další vývoj po nich, spěje
k uzdravení a zralosti našeho národa. Jen to
může trvat déle, než si myslíme.
Atmosféra našeho setkání byla velice srdečná, uvolněná a přátelská. Jistě k ní také přispěly
písně zazpívané zpěváky souboru Anonym Voice (spirituály, Jaroslav Hutka, Karel Kryl) a
připravené tekuté občerstvení. Symbolicky
jsme také zapálili svíčky, abychom vyjádřili
svoje DÍKY Bohu, obětem obou totalit i současným odvážným lidem, kteří nesehnou svou
šíji a nevymění svou svobodu za dobré bydlo.
Aleš Svoboda - kněz starokatolíků v Soběslavi
a jeden z účastníků
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Pozvánka k nové knize – Spolky soběslavské (díl první)
Milé čtenářky a čtenáři,
před dvěma lety jsem dokončil třetí díl Pohledů soběslavských. I když jsem se snažil o
ucelený pohled na město Soběslav, již tehdy
jsem věděl, že k němu něco schází. Byla to
mnohdy nenápadná, ale o to důležitější činnost
spolků. Zprvu jsem si myslel, že zmapovat a popsat jejich minulost i přítomnost nebude tak
pestré jako líčit historii soběslavských událostí,
významných staveb, podniků či místních osobností. O to větší a příjemnější překvapení na
mne čekalo. V historii města se zaplnila bílá a
zapomenutá místa, v mnoha obyvatelích jsem
najednou viděl potomky nesmírně obětavých
spolkových činovníků, získal jsem nové zkušenosti, prožil zajímavé a neopakovatelné zážitky,
mnoha lidí jsem si za jejich činnost začal daleko
více vážit. Teprve tehdy jsem si uvědomil, jak
důležitá je v životě společnosti jako celku spolková činnost. Vůbec jsem nepřeháněl, když jsem
v úvodu knihy napsal, že duchovní bohatství společnosti spočívá ve spolkové činnosti. Nelze přehlédnout, jak spolky živořily v dobách úpadku
společnosti, v dobách válečných konfliktů a
v dobách bezpráví. Ale byla to mnohdy právě
spolková činnost, která zachovávala soudržnost
obyvatel a ducha lidské společnosti v časech nejtěžších.
Při získávání materiálů pro jednotlivé kapitoly jsem se setkal s velkou ochotou obyvatel
pomoci a poskytnout písemnosti a fotografie
někdy dávno zapomenuté a ukryté v zaprášených albech a krabicích kdesi na půdě. Díky
nim a materiálům uložených v archivech a muzeích se zrodil první díl knihy Spolky soběslavské, ve kterém se čtenáři mohou seznámit
s bohatou historií i přítomností celkem osmi
spolků. Na 192 stránkách tak ožila minulost
Sboru dobrovolných hasičů, Řemeslnické besedy, Spolku divadelních ochotníků Chvalovský,
Zpěváckého spolku Petr Vok, Svobodné obce
Kuřákovice, Soběslavských tamburašů, Aeroklubu Soběslav a Tělocvičné jednoty Sokol.
Všechny kapitoly jsou doplněny velmi bohatým

Hostinec Zvon na počátku 20. století, ve kterém byla založena stolní společnost Svobodná obec
Kuřákovice
poskytli tyto materiály, a jejich
výčet by byl dlouhý, patří můj
velký dík. Grafické práce na
knize zajišťoval Luboš Tíkal.
Korekturám textu se věnovali
Irena Lintnerová, František Baloun a Romana Bláhová. Vydavatelem je město Soběslav, tisk
v současné době provádí Tiskárna Jaroslav Karmášek České
Budějovice. Kniha vyjde
v omezeném nákladu 800 ks
a na pultech Knihkupectví
U sv. Víta by se měla objevit
krátce před Vánocemi.
Věřím, že kniha Spolky soSoběslavští sokolové na hasičském voze v roce 1936
běslavské obohatí knihovny
s olympijskými pochodněmi
místních i přespolních obyvatel
obrazovým materiálem. Mnoho fotografií a že bude zajímavým zdrojem informací pro sounebylo nikdy publikovaných a před zraky ve- časníky a důležitou zásobárnou faktů pro budouPetr Lintner
řejnosti se objeví poprvé. Všem, kteří ochotně cí generace.

Seriál k novému občanskému zákoníku

DĚDĚNÍ

(Pokračování z minulého čísla)
Zůstavitel může závětí povolat vykonavatele závěti a případně určit, jaké má povinnosti a
zda i jak bude odměňován. Vykonavatel závěti
dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele
s péčí řádného hospodáře. Zůstavitel může notářským zápisem povolat správce pozůstalosti
nebo její části, jehož hlavním úkolem je péče o
jmění. Byl-li povolán vykonavatel závěti, řídí se
správce pozůstalosti jeho pokyny.
Zůstavitel může v závěti uvést vedlejší doložky:
1. podmínky (dokončení studia, uzavření sňatku; rozvazovací i odkládací)
2. doložení času (k dědictví je dědic povolán po
určitou dobu nebo až od určité doby)

Titulní strana knihy Spolky soběslavské, díl první

3. příkaz (nestanoví-li zůstavitel něco jiného,
posuzuje se příkaz jako rozvazovací podmínka).
K nim se však nepřihlíží, pokud:

1. směřují ke zřejmému obtěžování dědice nebo
odkazovníka ze zjevné zůstavitelovy svévole
2. odporují-li zjevně veřejnému pořádku
3. ukládá-li dědici nebo odkazovníku, aby uzavřel či neuzavřel manželství, popř. aby v manželství setrval nebo jej zrušil.
Dokud zůstává právo následného dědice odsunuto, až bude splněna podmínka nebo nastane
doložený čas, je právo předního dědice omezeno na právo poživatele (je-li věc zapsána ve veřejném seznamu, zapíše se do něj i podmínka
nebo doložení času). Následný dědic je povinen
přednímu dědici přispět poměrně na to, co plnil
na zůstavitelovy dluhy nebo nepominutelnému
dědici. Právo vymáhat splnění příkazu má kromě osoby, jíž je příkaz ku prospěchu, také vykonavatel závěti.
pokračování na str. 7
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Seriál k novému občanskému zákoníku
pokračování ze str. 6
Zrušení závěti:
1. pořízením nové závěti v rozsahu, v jakém nemohou vedle sebe obstát
2. odvoláním závěti (výslovně ve formě předepsané pro pořízení závěti, mlčky zničením
závěti nebo vydá-li se závěť pořízená notářským zápisem zůstaviteli)

2. Dědická smlouva
Dědickou smlouvou povolává zůstavitel
formou notářského zápisu druhou a další stranu
za dědice nebo odkazovníka, a tato strana to přijímá. Dědická smlouva má přednost před závětí. Dědická smlouva může být změněna nebo
zrušena jen se souhlasem všech smluvních
stran. Čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná,
aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť
projevené vůle.
Je-li druhou stranou manžel, rozvodem se dědická smlouva neruší, ale každá strana se může
domáhat, aby dědickou smlouvu zrušil soud.

Odkaz
Odkazem zůstavitel v pořízení pro případ
smrti nařídí určité osobě, která má z pozůstalosti prospěch (dědic nebo jiný odkazovník), aby
odkazovníku vydala předmět odkazu. Odkazovník není dědicem, tedy jej nezatěžuje povinnost přispět na úhradu zůstavitelových dluhů. Je
na vůli zůstavitele, koho odkazem obtíží.
Neurčí-li nikoho, jsou odkazem obtíženi všichni
dědici v tom poměru, v jakém jim připadá pozůstalost. Každému z dědiců musí zůstat z hodnoty
dědictví alespoň čtvrtina odkazy nezatížená.
Zatímco dědictví reprezentuje podíl na pozůstalosti, odkazem se přikazuje dědici nebo
odkazovníku, aby osobě, v jejíž prospěch je odkaz zřízen, vydal věc (určenou individuálně
nebo druhově, třeba i peníze) z pozůstalosti
nebo z vlastního majetku. Odkazem se tedy nenabývá věc z pozůstalosti přímo, ale až od osoby obtížené odkazem.
Závěť tedy může znít: povolávám za dědice
syna a dceru a nařizuji jim vydat obraz „Zátiší
s pomeranči“ jako odkaz paní XY. Pak syn a
dcera jsou dědici a účastníci dědického řízení,
zatímco paní XY je odkazovníkem, není účastnicí dědického řízení a má právo se domáhat
obecným postupem po synovi a dceři zůstavitele, aby jí byl odkázaný obraz vydán. Odkaz jednotlivých věcí z pozůstalosti může být
požadován ihned, jiné odkazy jsou splatné za
rok po smrti zůstavitele.
Pořídil-li zůstavitel pro případ smrti, rozdělí
se pozůstalost podle jeho vůle. Přidělil-li zůstavitel dědicům jednotlivé věci ze svého jmění,
aniž výslovně přikázal, že pozůstalost musí být
rozdělena, jak nařídil, hledí se na jeho projev
vůle jako na přání bez právní závaznosti.
(Pokračování v příštím čísle)
JUDr. Nosek

JUDr. Ing. Miroslav
Nosek, advokát
oznamuje, že se v prosinci jeho
úřední hodiny na Městském úřadě
v Soběslavi ruší.
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Vánoční strom a přípravy na zimu v SMS
Správa města Soběslavi, s.r.o. jako každý
rok již 10. listopadu postavila vánoční strom na
náměstí, aby jej mohla nastrojit a připravit
k jeho rozsvěcení 1. prosince. Je to opět nádherný stříbrný smrk, jak jsme v posledních letech
zvyklí, a tak doufáme, že po jeho rozsvícení se
celý rozzáří a s ním stejně tak budou zářit i oči
našich nejmenších, pro které to vše hlavně děláme. Pro nás dospělé je předvánoční čas většinou
plný stresu a nervozity, a proto je třeba se na
chvíli zastavit a zamyslet nad tím, jestli je vždy
nutné to, co právě děláme. Najít si chvilku klidu
pro sebe, rodinu, blízké a přátele. Vždyť Vánoce
by měly být svátky klidu a pohody.
I když zatím počasí nekoresponduje se zimním obdobím, je Správa města připravena po
technické stránce na sněhovou nadílku a ledovku, kterou poslední roky většinou zima začíná.
Na zásobách máme 45,5 t inertního posypového
materiálu a 8 t soli. Vozový park je zajištěn dvěma traktory s radlicí, jedním malotraktorem
s kartáčem a sypačem, dvěma multikárami
s radlicí a sypači, frézou s kartáčem a samozřejmě je k technice připravena četa pěšáků s hrably
a lopatami z řad kmenových zaměstnanců SMS
a pracovního úřadu. Chtěli bychom touto cestou
požádat všechny občany Soběslavi, Nedvědic a

Chlebova, aby nám usnadnili zažehnávání následků zimy tím, že nebudou zbytečně nechávat
svá vozidla u chodníků a popelnice v den svozu
na prostředku chodníku. Děkujeme všem
občanům za předchozí roky, že pomáhali
s odklízením sněhu a budeme rádi, když tomu
tak bude i letos.
Zaměstnanci Správy města Soběslav, s.r.o.
děkují všem občanům ze Soběslavi, Chlebova a
Nedvědic za celoroční spolupráci, přejí příjemné a klidné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, osobních a pracovních úspěchů do
nového roku 2015.
Správa města Soběslavi, s.r.o.
veršů a poznámek, vzniklých na cestě. Akci pořádáme ve spolupráci s městským infocentrem.

aa

VÁNOČNÍ ZVYKY

PROSINCOVÉ CESTOVATELSKÉ
VEČERY
Soběslavský přednáškový cyklus „Od Tábora až na konec světa“ pokračuje ve středu
3. 12. od 17 hodin promítáním na téma

Bulharské a rumunské hory
S ing. Pavlem Kašparem z Malšic u Tábora
se vypravíme napříč bulharským pohořím Rila
na horu Musala – nejvyšší vrchol Balkánu, do
starověkého Rilského kláštera i do oblasti pískovcových pyramid a červeného vína v okolí
Melniku. Navštívíme také větrné hory Fagaraš,
historické město Brašov a vápencové pohoří
Králův Kámen v rumunských Karpatech.

aa

Za poznáním můžete tentokrát vyrazit i do
veselského Weisova domu, kde ve čtvrtek
11. 12. od 16 hodin proběhne beseda nazvaná

Cesty po Toskánsku, Ligurii
a Katalánsku
Patrik Kotrba v ní volně naváže na svou besedu o pěší cestě z Veselí do Santiaga de Compostela a dále k Atlantskému oceánu. Tentokrát
pojedná o cestování po Toskánsku a krátké pouti z Florencie do Assisi, o cestách po sousední
Ligurii a také o Katalánsku. K vidění budou fotografie, zazní písně i texty z cest a v neposlední
řadě autor a jeho host pokřtí sbírku těchto textů,

Prosincovým hostem přednáškového cyklu
„Staré i nové zvěsti“ bude PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D. z Národního památkového ústavu
v Praze, autorka knih Malá encyklopedie Vánoc
a Abeceda Vánoc, známá také z oblíbeného televizního pořadu Domácí štěstí. Tématem jejího
vyprávění budou zvyky a tradice spjaté s vánočním obdobím. Během večera ráda odpoví na následující otázky: Proč slavíme Vánoce? Jsou
Vánoce jenom křesťanským svátkem? Co je to
advent a proč máme čtyři adventní neděle. Co
by nemělo chybět na vánočním stole? Odkud se
vzal vánoční stromeček a proč jeho špici zdobí
hvězda? Kdo všechno o Vánocích rozdává dárky? To vše a ještě mnohem více se dozvíte na
vánoční besedě s naší přední znalkyní tajemného a posvátného kouzla Vánoc, která proběhne
ve středu 17. 12. od 17:00 v Rožmberském
domě.

aa

VÁNOČNÍ KONCERT
Lenky Semrádové
čtvrtek 18. 12. od 18:00
ve Weisově domě ve Veselí n. L.

aa

Příjemné prožití vánočních svátků všem
příznivcům Blatského muzea i za své kolegy
přeje
RNDr. Daniel Abazid
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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
Duben – včas upřesníme!
Divadlo Bez zábradlí, Praha
· KVARTET

„I stárnout se dá s humorem a grácií!“
Poklidnou atmosféru penzionu pro vysloužilé
operní umělce naruší příchod bývalé kolegyně,
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Program KD Soběslav – prosinec 2014
Pravidelné akce:
DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci!).......................................................16.00
· Úterý
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .....................................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
SOBĚSLAVSKÁ CHASA................................................................................18.00
· Pátek
Další program:
· Pondělí 1. 12.
· Středa 3. 12.
· Čtvrtek 4. 12.
· Pátek
5. 12.
· Sobota 6. 12.
9. 12.
· Úterý
· Středa 10. 12.
· Čtvrtek 11. 12.
· Pátek
12. 12.
· Pondělí 15. 12.
· Úterý
· Středa

16. 12.
17. 12.

· Čtvrtek 18. 12.
· Pátek
19. 12.
· Pondělí 22. 12.
· Čtvrtek 25. 12.
· Středa 31. 12.

Agentura POHODA, pořad pro 5. - 9. ročníky ZŠ, velký sál ..8.15 a 10.15
ZADÁNO – MŠ DUHA, velký sál .......................................................17.00
Zadáno pro Svaz tělesně postižených v ČR, čl. schůze, malý sál.......13.30
ZADÁNO – GOLIAT, u krbu ..............................................................18.00
TANEČNÍ KURZY – VĚNEČEK, hraje RM Band, velký sál...........18.00
NATUR APATYKA – PŘEDNÁŠKA - Jitka Hanzalová, klubovna...16.30
AKADEMIE – ZŠ KOMENSKÉHO, velký sál.....................10.00 a 18.00
ASTRÁL................................................................................................17.00
MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM, velký sál ..............................19.00
VÁNOCE S JIŽANY, koncert dechové kapely Jižani.........................19.00
velký sál, vstupné 120 Kč
4TET – KONCERT, velký sál, vstupné 460 Kč, 430 Kč, 400 Kč.......19.00
ZADÁNO MŠ NERUDOVA, velký sál ..............................................17.00
ZASTUPITELSTVO, malý sál ............................................................18.00
ZADÁNO - FIRMA SPILKA A ŘÍHA, malý sál.................................9.00
ZADÁNO PRO SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV, velký sál ............................15.00
ZADÁNO – AGRO PARTNER, s r.o., malý sál ................................14.00
Jakub Jan Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ, velký sál.......................19.00
EXTRACT – Náhodný Výběr, zábava, velký sál.................................21.00
SILVESTR 2014 – DJ Zdeněk Veselý, velký sál .................................20.14

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

NATUR APATYKA
Dům služeb – 2. poschodí,
Senovážné náměstí 9, České Budějovice
Vás srdečně zve na povídání
Jitky Hanzalové
O přírodních přípravcích s Beta glukanem,
Medicínky a Sirupy z hlívy ústřičné
pro dospělé a pro děti, které pozitivně řeší
zdravotní potíže a posilují imunitní systém.
Úterý 9. 12. 2014 od 16.30 hodin
kulturní dům, klubovna - 1. poschodí,
vstup zadním vchodem, Soběslav
Kontakt: Hanzalová Jitka, Irisdiagnostik,
tel. 732 867 571, vstupné: zdarma
doba konání: 45 minut

Poděkování
Děkujeme vám všem, milí hosté a diváci,
kteří jste nás letos navštívili!
Děkujeme vám, že jste nám zůstali věrní!
Přejeme vám krásné Vánoce a do nového
roku pohodu a hodně zdraví! Těšíme se na
vás v roce 2015! Děkujeme všem firmám za
podporu KDMS v roce 2014 a těšíme se na
další spolupráci.
Pracovníci KDMS
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Čím je pro nás PRAVDA LÁSKA SVOBODA
25 let po sametové revoluci?
přijďte diskutovat nejen o 17. listopadu 1989
s ThMgr. DUŠANEM HEJBALEM, biskupem Starokatolické církve v ČR
Městská knihovna 4. prosince v 17 hodin
srdečně zve Starokatolická filiální obec v Soběslavi

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVA
V prosinci si můžete u nás prohlédnout výstavu I MY s VÁMI, kterou
se prezentuje obecně prospěšná společnost I MY, její služby pro rodiny
dětí s postižením a akce pro veřejnost.

VÁNOČNÍ VEČÍREK KLUBU DOBROVOLNÍKŮ
s vystoupením flétnového kroužku ze ZŠ Blatské sídliště ve Veselí nad
Lužnicí se koná v úterý 16. prosince od 16 hodin.
Zveme také veřejnost!

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová bude mít individuální konzultace
v úterý 9. prosince. Na vyšetření je třeba se předem objednat na tel.
732 867 571.

PROSINCOVÝ PROVOZ
Sobotní provoz bude v knihovně zajištěn 6. prosince od 9 do 12 hodin. Poslední výpůjční den v letošním roce bude pátek 19. prosince. Knihovna se v novém roce opět otevře v úterý 6. ledna 2015.

Děkujeme čtenářům a návštěvníkům
městské knihovny za přízeň, kterou nám
v letošním roce projevili. Dále bychom
rády poděkovaly všem, kteří s námi
v tomto roce spolupracovali a podíleli se
na přípravě zajímavých akcí. Přejeme
Vám všem klidný advent, krásné prožití
vánočních svátků a mnoho příjemných chvil
strávených ve společnosti dobré knihy.
Pracovnice Městské knihovny Soběslav

KARROMATO
V KNIHOVNĚ
V rámci mezinárodního loutkového festivalu
Toulavé loutky uspořádal divadelní soubor Karromato v knihovně výstavu rodinných divadélek a
tvořivé dílny, na kterých
si zájemci mohli vyzkoušet práci animátorů a natočit si krátký film.
Filmy jsou k vidění na
internetových stránkách
knihovny.
Alena Fremrová
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Duhové okénko
Výlet autobusem do Vesců
Jet na výlet autobusem, to je velká věc. Vůbec nevadí,
že je to jen kousek, do Vesců. Co víc, na farmě pana
Hňupa jsou k vidění zvířata, která byste čekali spíše v zoo. Červeňásci a
žluťásci si připravili batůžky, nazuli holínky a vyrazili. Pan Hňup nám
představil pštrosy, které chová, vysvětlil a ukázal rozdíl mezi nandu pampovým a emu australským, ukázal nám jejich vejce. Pozdravili jsme lamáka Lojzu. Děti zvědavě okukovaly nosály a mývaly, lákalo je, pohladit je
prstíkem přes mříže, ale pan Hňup je rychle zastavil, vždyť jsou to šelmy.
Nakonec nám ještě ukázal fretky a pozval nás, ať příští rok zase přijedeme, až budou mít pštrosi mladé. My jsme pozvání rádi přijali. Děkujeme
panu Hňupovi za milé a poučné povídání o zvířátkách.
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ně kolem nich a ukázal, že i užitková zvířata nám mohou přinášet i radost.
Prožitkové učení je pro děti to nejlepší a nejzábavnější. Děti se zábavnou
a pro ně zajímavou formou naučily, k čemu jsou chovány ovce a jaký užitek z nich člověk může mít a zcela určitě si to zapamatují lépe, než kdyby
vše viděly jen na obrázku. Děkujeme panu Kubešovi za krásný naučný
program a za to, že umožňuje veřejnosti vstupovat na svou farmu.

Kouzelník Merlin

Odpoledne s tatínky
Odpoledne s tatínky se u nás ve školce již tradičně koná na podzim.
Děti a jistě i tatínci se na něj vždycky moc těší. Letos děti pomáhaly smutné podzimní víle. Ty mladší jí pomáhaly hledat skřítky pomocníčky. Starší děti zase hledaly ztracené číslo. Na všechny děti a jejich tatínky čekaly
různé úkoly, putování podle mapy a na konci cesty i sladká odměna. Ta
tedy byla jen pro děti, ale možná příští rok si připravíme nějakou i pro
tatínky.

Náš doplňkový program je opravdu pestrý, a tak děti viděly pohádky
z kouzelné skříně divadla Viďadla. Napůl hrané a napůl maňáskové ztvárnění pohádek O Budulínkovi a Perníková chaloupka se dětem moc líbilo.
Na kouzelnické představení se těšily přímo náramně. „Kdy už bude ten
kouzelník, paní učitelko, my už chceme jít na kouzelníka,…“ od rána se
děti nemohly dočkat. Nakonec se přece dočkaly, z očí jim koukalo nadšení i strach. „Co asi ten kouzelník vyčaruje? Snad nezačaruje někoho
z nás.“ Dětem se honily hlavou různé myšlenky. Z vystoupení kouzelníka
Merlina byly nadšené, vtipně a poutavě sestavené představení děti okouzlilo. Největší radost měly ze zvířátek a pohádkových postaviček, které jim
pan kouzelník vykouzlil z balonků.

Celé Česko čte dětem
Na farmě pana Kubeše
Děti z červené a žluté třídy se vydaly na pěší výlet na farmu pana Kubeše. Nesly ovečkám tvrdé pečivo, jablka a mrkev. Farma pana Kubeše je
častým cílem našich výletů po okolí. Tentokrát to ovšem nebyl jen výlet
jako ostatní, pan Kubeš si pro děti připravil velmi zajímavý a poučný
program o ovcích. Seznámil nás s tím, co ovce žere, jaký užitek lidem přináší. Děti se dozvěděly, že vlastně pečivo, ovoce a zelenina, které přinesly, jsou pro ovečky pamlsky, jako pro děti například čokoláda nebo
bonbony. Pan Kubeš umožnil dětem nakrmit a pohladit ovce běhající vol-

Naše duhová školka se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem.
Vzhledem k tomu, že v našem školním vzdělávacím programu máme
hned dva projekty zaměřené na logopedickou prevenci, považujeme čtení
dětem jako důležitou součást rozvoje komunikačních schopností dětí.
Vždyť čtení rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování.
Hlasité čtení dětem je osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a poté i u mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Čtení dětem je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
Kolektiv MŠ Duha
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MŠ Nerudova
Mezinárodní hra Sabinka, Soběslaváček
a kostka e Twinninga pokračuje
Končil školní rok a figurky červená, zelená a žlutá ještě zdaleka nebyly
v cíli. Proto jsme se my a školky ze Sabinova dohodli, že v novém školním
roce budeme pokračovat ve společné stolní hře. Loňské úkoly se týkaly
seznamování obou školek i měst. Letos jsme se zaměřili na pozorování
rostlin, které obklopují obě školky i města. Při toulkách přírodou nás
provázejí Sabinka a Soběslaváček.
Další projekt, kterého se účastníme spolu s 85 předškolními zařízeními
z celé Evropy, se nazývá International calendar of celebrations. Všichni
společně vytváříme kalendář na rok 2015, kde představujeme své kulturní
město očima dětí.
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můžeme péci z mála. Hromádky se
postupně s pomocí dětí měnily
v krásné těstíčko, které jsme po hodince odpočívání v ledničce vyváleli,
rozdělili na několik dílů a mohlo se
plnit. Marmeláda, povidla, vůně se
nám povedla. Rohlíčky v troubě zrůžověly, chodby se ve školce provoněly. Pěkně křehoučké a povedené
dlouho nevydržely. „Mňam, mňam“,
pochvalovaly si děti, chutnaly nám.
Příště se budeme s dětmi těšit na pečení a zdobení perníčků.

Vystoupení dětí
V sobotu 15. 11. 2014 vystoupila Hvězdičková třída na setkání Obce
baráčníků v Soběslavi s hudební pohádkou „Petruška v pekle“. Děti si tak
vyzkoušely, jaké to je hrát divadlo pro dospělé diváky. Měly radost, že se
vystoupení líbilo. Odměnou jim byl dlouhý potlesk a sladká dobrota.
Kolektiv MŠ Nerudova

Naši malí pekaři
Děti ze „Sluníčkové“ a „Měsíčkové“ třídy pekly Svatomartinské rohlíčky. Svatomartinské období je doba hodování. Pro tuto slavnostní chvíli
jsme si navodili sváteční atmosféru pečením. Mouka, máslo, smetana –

Informace z DDM – prosinec 2014
· V sobotu 6. prosince se konají v DDM automodelářské závody od 9.00 ho-

din. Všechny příznivce tohoto „malého sportu“ srdečně zveme.
· V neděli 7. prosince pořádáme Mikulášskou besídku pro děti. Začátek v
14.00 v sále DDM. K dobré náladě zahraje DJ Pepa Lidral, pro děti budou připraveny hry a soutěže, přijdou i čerti a Mikuláš s nadílkou. Vstupné pro děti 20 Kč (děti ze zájmových kroužků
DDM 10 Kč), dospělí 40 Kč.
· V pátek 12. prosince zveme všechny děti i rodiče na další ročník Zvonkového průvodu. Sraz

účastníků je tradičně v domě dětí a mládeže v 16.00 hodin. S sebou si vezměte zvonky, lampiony,
prskavky a hlavně dobrou náladu. V „Domečku“ bude připraveno malé občerstvení. Průvod
bude zakončen na náměstí, kde si společně zazpíváme vánoční koledy.
· V sobotu 13. prosince pořádáme zájezd do Sklářské huti ve Vimperku. Sklářská huť byla za-

ložena na podzim r. 2011 sklářským mistrem Jiřím Kozlem. Nabízí sklo ruční výroby skandinávského designu, volný vstup do sklářské dílny, kde má návštěvník možnost vidět, jak vzniká
křehká krása. Děti si zde mohou za poplatek 200 Kč samy vyfouknout barevnou vánoční kouli na
stromeček. Vánoční výrobky lze zakoupit i v místní prodejně, která je součástí sklářské hutě.
Odjezd od domu dětí a mládeže v 8.30 hod. Cena zájezdu (doprava busem) 290 Kč, děti zájmových kroužků DDM 270 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit v DDM nebo na tel. 381 522 013 nejpozději do 8. 12. 2014.
· V pondělí 15. prosince pořádáme od 15.00 hodin Vánoční šachový turnaj pro děti. Nejlepší

hráči obdrží diplom a věcnou cenu. Srdečně zveme všechny příznivce šachu, ať již začátečníky
nebo zdatnější šachisty. Předpokládaný konec turnaje v 17.30 hod.
Jaroslava Kohoutová
Děkujeme žákům výtvarného kroužku při DDM, kteří nakreslili pro Hlásku obrázky s vánoční a
zimní tematikou.

Zvonkový průvod
Čas se nedá zastavit, a tak máme po roce
zase před sebou krásnou dobu adventu.
V letošním roce se Soběslav opět připojí k
městům České Budějovice, Tábor, Strakonice, Vimperk, Dačice, Týn nad Vltavou, Třeboň, Veselí nad Lužnicí a k mnoha dalším,
která opakovaně pořádají Zvonkové
průvody.
Ten náš se bude konat v pátek 12. prosince, kdy se všichni společně sejdeme
v 16 h ve zdejším domě dětí a mládeže.
S sebou samozřejmě nezapomeňte zvonky,
zvony a zvonečky. Pokud si je sami vyrobíte,
tím lépe, ale není to vůbec podmínkou. Z několika typů soběslavských keramických
zvonků si určitě na místě vyberete podle
svých představ.
Průvod se vydá od DDM na náměstí.
U rozsvíceného stromečku zazní koledy a vánoční písně. Bude zde připravena Ježíškova
pošta, kam děti budou moci předat své vánoční přáníčko a na památku dostanou malý
dárek.
Tak si nenechte ujít letošní ročník a přijďte prožít společně předvánoční čas.
-jk-
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ZŠ Komenského
Strašidelný den třídy 2. A
Dne 23. 10. naší třídu navštívila strašidla. Nejprve
musela potvrdit svou účast na srazu otiskem prstu a
poté už začala strašidelná
výuka.
První hodinu měla
strašidla dokázat zdatnost v hodu fazolemi na
daný cíl, v obíhání mety
s košťátkem a tenisovým
míčkem a ve štafetovém
běhu.
Hodinu matematiky
zahájila strašidla pletením pavučiny podle seřazených čísel, počítala
s netopýry a duchy.
Při hodině českého jazyka měla najít schované
věty, vyluštit přesmyčky
a vytvořit myšlenkové
mapy.
V následující hodině
zaujala výroba netopýrů,
a když přišli kamarádi
z Rolničky, bylo o zábavu postaráno. Společně
jsme pracovali na interaktivní tabuli a zatancovali si.
Během plnění úkolů strašidla dostávala odměny v podobě cukroví a
nakonec si všechna odnesla medaili.
Na strašidelnou výuku budeme rádi vzpomínat.
I. Klimešová

Sběr papíru
Dne 23. 10. se v naší škole stejně jako v minulém školním roce uskutečnil sběr papíru.
Podařilo se nám vybrat 3,94 t směsného papíru a 0,4 t kartonu.
Vybraná částka bude opět použita na zakoupení knížek do žákovské
knihovny školy pro naše žáky z 1. stupně.
Rádi bychom v úspěšném sběru papíru pokračovali. Další termín je
naplánován na konec měsíce února.
Děkujeme všem, kteří se této úspěšné akce zúčastnili.
Doufáme, že nám zachováte přízeň i příště.
Gabriela Váchová

Florbalový turnaj
Koncem října proběhl v Soběslavi florbalový turnaj chlapců 2. stupně.
Ve sportovní hale bojovali starší žáci 8. - 9. tříd a ve velké sokolovně
mladší žáci 6. – 7. tříd. V obou kategoriích jsme obsadili příčky nejvyšší.
Ve starších žácích suverénně vyhráli naši chlapci se ztrátou jediného
bodu. U mladších žáků zvítězilo mužstvo složené z chlapců 7. tříd po velice vyrovnaném průběhu. Turnaj byl pěknou přípravou pro nadcházející
listopadová okresní kola.
V. Máca

Dýňování
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Stalo se již tradicí, že se na konci října scházíme s dětmi a jejich rodiči
na podzimním dýňování. Nejedná se však pouze o dlabání dýní, ale také o
příjemné setkání u kávy, čaje a pohoštění, které si děti přinesou z domova.
Podvečer probíhal v poklidné atmosféře. Chodby se brzy zaplnily rozsvícenými dýněmi. Zájemci zhlédli stínové divadlo, které si připravili
žáci ze třetí třídy.
Úsměvy na tvářích napovídaly, že se akce vydařila.
J. Holcová, J. Bártová, M. Parisová

Beseda s pamětníkem
Ve středu 12. listopadu se 9. třídy
zúčastnily besedy s pamětníkem panem
Vágnerem. Celá beseda začala zhlédnutím filmu „Nikomu jsem neublížil“, který vypráví o agentech StB.
Po skončení filmu nám pan Vágner
vyprávěl o svých vlastních zážitcích a
zkušenostech z období války a komunismu. K tématu se dostal i rok 1968 a příjezd sovětské armády. Pan Vágner nám pověděl, jak se dostal do
kriminálu. Založil skupinu a odposlouchával německé hlášení, které překládal do češtiny a šířil dál. Jeden z členů skupiny je bohužel udal, a proto
je zavřeli. Pan Vágner byl odsouzen na dva roky a řekl nám, že by tuto
dobu nikdy nechtěl zažít znovu.
Vyprávěl nám také, jak prožil sametovou revoluci.
Pak přišel čas i na naše otázky.
Ke konci besedy jsme mu poděkovali za to, že si na nás udělal čas a podělil se s námi o své zkušenosti.
Tato beseda byla velmi poučná a myslíme si, že se nám získané informace budou hodit nejen při hodinách dějepisu.
Tereza Rathouská a Kateřina Přibylová, IX. B

prosinec 2014

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

prostorách pátrali po určených obrazech. Na závěr jsme se v místní dílně pokusili o vlastní barevnou kompozici jednoho z obrazů. Domů
jsme se vraceli příjemně unaveni a plni krásných zážitků.
Tereza Klejmová, 6. A

ZŠ E. Beneše
10. výročí Halloweenu
na ZŠ E. Beneše!
Na Halloween jsme se
připravovali už od začátku
října. My, žáci 8. a 9. tříd, jsme chodili pravidelně každý pátek na schůzky, kde pod vedením
paní učitelky Š. Zasadilové probíhaly organizační věci a příprava této oblíbené školní akce.
Ve čtvrtek, den před Halloweenem, jsme tělocvičnu proměnili ve strašidelnou komnatu,
kde se v pátek 31. října shromáždily příšerky
z 5. tříd.
V ten den jsme se sešli v 15:00 hodin, abychom roznesli svíčky po škole a měli dostatečně
dlouhý čas si připravit svá stanoviště a přeměnit
se v různá strašidla.
Děti začaly přicházet kolem 17. hodiny a
plny očekávání se scházely před 2. stupněm. Po
otevření strašidelného zámku (naší školy) žáky
čekal krátký anglický rozhovor se starým profesorem. Dále pak děti přecházely do tělocvičny,
kde bylo plno občerstvení. Páťáci se následně
převlékli do svých strašidelných masek, společně si zazpívali halloweenské anglické písničky
a nakonec přišlo na řadu losování, ve kterém se
všichni dozvěděli, v jakém pořadí se vydají na
cestu. K vytvoření strašidelné atmosféry se
školou rozezněly děsivé zvuky a výkřiky.
Poté vyšla hned první odvážná dvojice, kterou čekala cesta po celém strašidelném zámku,
plném těch nejstrašidelnějších oblud, duchů a
čarodějnic. Malé příšerky obcházely všechna
stanoviště a plnily záludné úkoly, jako např.
sáhnout do mouky s živými červy, prolézt pavučinou či pomocí úst vyndat jablko z mísy plné
krve. Za každý splněný úkol děti získávaly indicie, podle kterých se pak pokusily uhádnout
heslo večera.
Když se všichni opět vrátili do tělocvičny,
nastalo vyhlašování vítězů. Na závěr dostali
žáci medaile v podobě dýně, sladkou odměnu za
odhalení hesla a jako překvapení strašidelné
muffiny. Pak se všechny třídy odebraly do
svých komnat a připravovaly se na spánek po
náročném večeru.
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Kouzelný podzimní den

Poděkování patří všem učitelům, kteří nám s
večerem pomáhali, a všem maminkám, které
napekly něco na zub.
Karolína Průšová, 9. B, ZŠ E. Beneše

Ministart 6. A
V pátek 10. října jsme se sešli v naší třídě ještě jednou odpoledne. Zahráli jsme si různé hry,
zasoutěžili si a stanovili pravidla třídy. Přitom
jsme si povídali a pochutnávali na muffinech.
Navečer jsme vyrazili na zámek Červená Lhota.
Na noční prohlídku jsme se moc těšili. Na nádvoří nás přivítali milí průvodci. Nejprve nás
zavedli do zámeckého divadla, kde vyprávěli
o historii zámku, o zdejších obrazech a diskutovali s námi o smyslu výtvarné tvorby. Pak jsme
se vydali na prohlídku, mohli jsme vstoupit i do
míst, která jsou běžným návštěvníkům nepřístupná. Po skupinkách jsme pak v zámeckých

Ten prožily děti z I. C a z I. D ze ZŠ E. Beneše v pátek 31. 10.
Po podzimní pohádce na uvítanou jsme se
přesunuli do knihovny. Zde děti pozorovaly listy, větvičky jehličnanů a šišky nejprve pouhým
okem, pak lupou a asi nejzajímavější bylo sledovat list lípy nebo průřez jehličím pod mikroskopem napojeným na interaktivní tabuli.
Když vítr dětem ve třídě rozházel obrázky
listů s písmeny, neváhaly ani chvíli a hned se
pustily do skládání a lepení. Opatrně nalepily i
vylisovaný list našeho národního stromu – lípy.
Za dětmi přiletěl i papírový drak, který měl
na pentličkách nedořešené příklady.
Po přestávce na svačinu jsme vydlabali dýni
a naučili jsme se říkanku o listech.
Poslední dvě hodiny byly naplněny tvořením. Děti malovaly na sádrové odlitky a každý
si vyrobil podzimního skřítka.
Byl to krásný poslední říjnový den a ani se
nám nechtělo domů.
Eva Červenková a Renata Šrubařová

Think Blue.Cup. ve florbalu
Dne 14. listopadu se ve dvou sportovních halách areálu TJ Spartak Soběslav konalo Okresní
kolo soutěže Think Blue.Cup. ve florbalu. Zúčastnilo se ho celkem 15 škol a samozřejmě i chlapci a
dívky z IV. a V. tříd školy ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše. Oba týmy naší školy se umístily na 2. místě. Dívky si tímto vybojovaly postup do krajského kola, ve kterém jim přejeme mnoho úspěchů.
Všem reprezentantům naší školy gratulujeme a děkujeme.
Mgr. Naděžda Vančatová

Družstvo chlapců ve složení: zleva - Holub Martin V. B, Roško Petr V. C, Bartáček Jiří V. B, Spejchal Jan V. A, Šrubař David V. C, prostřední řada zleva Stejskal Antonín IV. A, Gondek Michal IV. A, Cibulka Bruno IV. A, Čermák
Michal IV. A a brankáři – Přibyl Ladislav V. B a Bezpalec Karel V. B.

Družstvo dívek ve složení: zleva – Chvojková Magdaléna V. A, Petrášová
Lucie IV. A, Kujalová Michaela V. A, Břízová Štěpánka V. A, Šedivá Pavla IV. B, Jireková Terezie V. A, Gargulová Jasmína IV. A a brankářka
Tučková Klára IV. A.
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Rok s Koncerty v Rolničce
Čajovna Rolnička poskytla i v roce 2014 své příjemně domácké prostředí
koncertům. Jejich dramaturgie je jednoduchá –
vybíráme především tvůrce z okruhu, který kolem sebe vytváří Jan Burian a nazývá ho Osamělými písničkáři. Nejsou osamělí proto, že by
byli sami, jsou ojedinělí svým přístupem k hudbě a tvorbě – píšou a interpretují svoje vlastní
texty a nedělají tvůrčí kompromisy. Neslevují
ze svých představ o hudbě, ignorují tlaky, které
předepisují, jak má píseň vypadat, aby mohla
být hrána v rádiu. Mají co říct a každý z nich
mluví svou vlastní řečí, jsou jedineční, ale
všechny spojuje poctivý a pravdivý přístup k životu a hudbě.
V lednu zahájil Petr Linhart a jeho „landscape folk“ tematizující Sudety s jejich zmizelou a
stále přítomnou historií. V únoru přijela Jana
Šteflíčková, herečka z legendární Ypsilonky a
inspirativní písničkářka, které jsou všechny žánry poněkud těsné. V březnu pak následovala
Martina Trchová v duu s Patrikem Henelem –
originální pražské kytarové duo s výraznými
texty. Na dubnový koncert přijel „jizerský Leonard Cohen“ vtělený do Karla Diepolda, autora
kultovní písně Metoději. V květnu zahrál Michal Bystrov a představil své zastřené a skeptické vidění světa. Po prázdninové přestávce pak
v září přišla skutečná hvězda Dagmar Voňková
a její nepopsatelný a nespoutaný proud. V říjnu
následoval dvojkoncert všestranné umělkyně

Marky Míkové a táborské punkové jednočlenné
kapely Vrámci Možností. Letošní rok uzavřel
listopadovým koncertem skutečný punker Filip
Pýcha z kapely Tajné slunce, který pojmenovává věci drsně až surově, ale přesně.
Pokud se vám koncerty v Rolničce líbí, přijďte zas, vezměte s sebou mámu, tátu, tetu, dědu,
děti i vnoučata, doporučte známým, přepošlete,
sdílejte – ano, koncerty v Rolničce už mají dokonce své facebookové stránky www.facebook.com/pages/Koncerty-v-Rolničce/55533419
7928892. A vězte, že koncerty taky pomáhají –
všichni, kteří jste přišli na koncert a vhodili do
klobouku dobrovolné vstupné, jste přispěli Rolničce do kasičky celkovou částkou 6 966 korun.
Martina Plátová
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ZPRÁVIČKY Z RC SOBÍK
Měsíc listopad byl v RC Sobík časem pro vzpomínání a bilancování.
V RC Sobík se totiž 6. listopadu slavilo 1. výročí otevření herny v Tyršově
ulici. Oslava proběhla v herně s gratulanty, dortem, sfoukáváním svíčky a
dárky – za něž bychom rády touto cestou maminkám poděkovaly! V malé
herně běžela celé dopoledne projekce fotografií z našeho archivu, při
nichž jsme s maminkami zavzpomínaly na uplynulých 5 let existence
sdružení RC Sobík…
Po několikaletém hledání prostor a několikanásobném stěhování konečně RC Sobík zakotvil a po roce otevření herny má v Soběslavi své místo a doufáme, že si pomalu získává i své jméno. Jsme rády, že díky stálým
prostorám můžeme rodičům i dětem nabízet pestrý program a stále ho rozšiřovat. Máme radost, že se k nám děti vracejí i jako předškoláci do odpoledních kroužků a maminky k nám přicházejí i se svými druhými a třetími
dětmi. Je pěkné sledovat jak se u nás v Sobíku z miminek stávají batolata a
z batolat předškoláci. Děkujeme rodičům, dětem a ostatním příznivcům
za podporu, bez které bychom takovéto zázemí vytvořit nedokázaly.
Dále chceme poděkovat mamince Monice Slabé, díky níž se nám téměř zaplnil odpolední kroužek „Šikovné ručičky II.“ pro děti od 3 let
(zbyla jen poslední 2 volná místa). Děti si v listopadu na tomto kroužku
mohly vyrobit spoustu pěkných výtvorů, např. malovaná ramínka, chobotnice z modelíny, netopýry z ruliček, vyzkoušely si ubrouskovou
metodu na kamínky.. aj.
Dalším naším odpoledním kroužkem, který nám dělá radost, jsou „Tanečky“. První vystoupení obou skupin jste v tomto školním roce mohli vidět na listopadovém Kreativu Soběslav nebo na Sobíkově Mikulášské
zábavě. Všechny holčičky tančí s nadšením, a tak se už nyní těšíme na
jejich další představení.
V listopadu bylo v herně zahájeno pravidelné čtení „Sobík čte dětem“
v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Malá herna se na odpoledne změnila v útulný pokojíček s polštáři a děti si tak v pohodlí mohly poslechnout
několik čtených pohádek. Na zahájení přišla i paní Ludmila Zbytovská
z Knihkupectví U sv. Víta a přečetla dětem knížky „Veselá zahrádka“ Jiřího Suchého, „Osmý trpaslík pana Háby“ Miloslava Jágra. Kromě těchto
dvou knížek se dětem četly ještě pohádky „O perníkové chaloupce“,
„Tam, kde žijí divočiny“ Maurice Sendaka a úryvek z knihy Arnošta
Goldflama „Tatínek není k zahození“. V prosinci bude Sobík číst dětem
ve středu 17. 11. knížky s vánoční tematikou a pozvání přijaly paní učitelky z MŠ Duha.
Na konec listopadu jsme naplánovaly Mikulášskou zábavu v sále
v Restauraci Klenovice. Jak se zábava povedla, se dozvíte v dalším
vydání Hlásky.
V programu se dočtete, jaké akce jsme pro Vás nachystaly na měsíc
prosinec. Více se můžete dozvědět na Facebooku „Rodičovské centrum
Sobík“, v případě dotazů nás kontaktujte na tel. 728 318 857, 777 933 219.

PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM RC SOBÍK
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
BOHATÉHO JEŽÍŠKA A ÚSPĚŠNÝ ROK 2015!
Za RC Sobík Věra Podlahová a Ivana Hamajová

AKCE PROSINEC V RC SOBÍK
· ST 3. 12. 8.00 - 12.30 - výlet do HOPSÁRIA v Českých Budějovicích,
zájemci hlaste se v herně nebo na tel. 728 318 857
· ST 3. 12. 18.30 - 20.00 -KLUB PODNIKAVÝCH ŽEN – „VEČERNÍ
TVOŘENÍ S MONČOU“ - výroba adventního věnce - maminky, babičky, přijďte si s námi vyrobit adventní věnec – zájemci hlaste se na
tel. 728318857
· ST 10. 12. 8.30 - 13.30 - PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM v RC Sobík - objednávky na tel. 728 318 857
· ST 17. 12. 15.00 - 16.00 - SOBÍK ČTE DĚTEM – CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM (čtení pro děti v rámci volné herny, tentokrát s paními učitelkami z MŠ Duha)
· PÁ 19. 12. 9.00 - 11.30 - VÁNOČNÍ VOLNÁ HERNA - přijďte s námi
tvořit, zazpívat si koledy a naladit se na Vánoce
· 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.

Program PROSINEC 2014
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

Během vánočních prázdnin od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 bude herna RC Sobík uzavřena – setkáme se opět v novém roce v týdnu od 5. 1. 2015 při našem pravidelném programu.

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v listopadu:
· J. Nesbo: Přízrak
· J. Deaver: Sběratel kůží
· J. Hájíček: Vzpomínky na jednu vesnic-

kou tancovačku

· J. Formánek: Úsměvy smutných mužů
· M. Formanová: Případ Pavlína
· V. Větvička: Cestou necestou českou kra-

jinou

· T. Keleová: Manželky

Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude v Soběslavi, v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti pekárně/ v sobotu 6. 12. od 9 hodin.

Výkup kožek
Pondělí 1. 12. 2014 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 hod.
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NADĚLTE SOBĚ i DĚTEM
Pomáhání je radost a uspokojení...Přidejte se k nám a nadělte si dobrý pocit z darování - zajištění části služeb pro
rodiny dětí s postižením v jižních Čechách. Raná péče je důležitá bezplatná služba pro všechny rodiny, které se učí žít s postižením svého dítěte.
Odborné poradkyně dojíždějí do 30 rodin, zapůjčují pomůcky a hračky
a společně s rodiči hledají cesty, jak nejlépe rozvíjet dovednosti dětí s postižením od narození do 7 let.

STAČÍ POSLAT SMS!
Věnujte 30 Kč každý měsíc po dobu 1 roku.
Pošlete sms zprávu ve tvaru: DMS(mezera)ROK(mezera)IMY na telefonní číslo: 87 777.
Upřímně si vážíme Vaší pomoci a děkujeme Vám!
Více o tom, jak Váš dar pomůže, najdete na www.imy-sdruzeni.cz.
Poskytovatelem služby DMS je Fórum dárců www.darcovskasms.cz.

NEJENOM KNÍŽKY …
Až si půjdete vybírat čtení na sváteční dny, nahlédněte v Městské knihovně v Soběslavi i do výstavy fotografií I MY s VÁMI. Ta vám ukáže
střípky nabídky nejenom pro rodiny dětí s postižením, ale všem, kteří zavítáte na námi pořádaná divadelní představení, závody, paralympiádu a
další akce.

DĚKUJEME!!!
Vážíme si Vaší přízně! Pomáháte nám pomáhat, a to nejenom finančně. Pomocí je i Vaše účast, drobný darovaný výrobek, služby a podpora.
Upřímně se těšíme na setkání s Vámi na některé z našich akcí.
Přejeme Vám, abyste mohli užívat prosincový čas v co největší pohodě, klidu a sváteční náladě a děkujeme z celého srdce...
Klára Csirková, Obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s.

Valné hodnotící zasedání Obce baráčníků Soběslav
Valné hodnotící zasedání Obce baráčníků Soběslav
se konalo 15. 11. v restauraMinulý měsíc jsem se zmiňovala o tom, že
ci „U Černé kočky. Několik
nás čeká soutěž. Nebyla to však jedna soutěž,
tetiček brzo ráno šlo pomoci
které jsme se zúčastnili, ale rovnou dvě. První
do restaurace připravit vše
byla pod názvem „Znáte Česko?“- ta se konala u
nás v Senior domu a zúčastnili se jí i klienti
potřebné na valné zasedání.
z Domovů pro seniory Tučapy, Budislav, Máj,
Byly připraveny a upraveny
DPS Soběslav no a samozřejmě naši klienti. Soustoly, nechyběla květinová
těžní otázky nebyly úplně jednoduché. Vítězem
výzdoba. Tetičky a sousedi
se stalo družstvo z našeho Senior domu v Soběsse začali scházet kolem 9.
lavi, ostatní družstva byla v rozmezí několika
hodiny. Překvapením pro ně
bodů za naším. Všechna družstva si odnesla odbylo vystoupení dětí z MŠ v
měnu za výkon a snahu. Je vidět, že i ve vyšším
Nerudově ulici. Děti a paní
věku jsou naši klienti velice šikovní a bystří,
učitelky si pro tetičky a soumnohdy bychom jim mohli závidět. Naposledy
sedy připravily čertovské
se mezi družstvy objevilo družstvo z Tučap, propovídání. V té době byli přítože tento domov pro seniory se ruší…
tomni rodiče a babičky účinDruhá soutěž, které jsme se zúčastnili, byla
kujících dětí. Byla to krásná
soutěž smíšená – vědomostní, sportovní – a koatmosféra, tetičky a sousedi
ve svých krásných baráčnických halenkách a malí čertíci a čertice. Vystoupení dětí mělo velký nala se v domově pro seniory Máj v Českých
úspěch, nakonec si všichni účinkující odnesli malý balíček s různými dobrotami. Ani baráčnici ne- Budějovicích. Zde jsme sice nedosáhli na vrchol
zapomněli na přítomné paní učitelky Veselou, Meglerovou a paní ředitelku Kuklovou. Dostaly vítězství, ale nemůžeme stále vítězit - vždyť o
malý dárek a pro děti do MŠ byla zakoupena různá tiskátka. Moc děkujeme za pěkné vystoupení. tom jsou právě soutěže a hry. Nejde jen o to,
abychom se chlubili prvním místem, ale můžePoté následovalo valné zasedání podle schváleného programu.
Mezi hosty byl místostarosta Mgr. Vl. Drachovský, sokolky – paní Hovorková a tetička Zvánov- me se hrdě pochlubit tím, že se těchto soutěží
cová, dále nás přijeli podpořit z IX., VIII., X. župy, z OB Č. Krumlov, Lomnice n/L, Písek, Tábor, zúčastňujeme.
No a před námi je advent a s ním plno vyJ. Hradec, K. Řečice. Zase nám vypomohla Soběslavská chasa mladá, která nám obsadila při
stoupení, na která se již velice těšíme.
zasedání funkci drába Kryštofa Peška.
Lada Haplová
Následovaly krátké zprávy činovníků. Zasedání pozdravil místostarosta Mgr. Drachovský, který velmi kladně hodnotil práci obce a propagaci
města při baráčnické oslavě. Jeho slova se moc
Irena a Rút Benešovy si Vás dovolují pozvat na
pěkně poslouchala. Následovaly zdravice z jedAdventní koncert (nejen) duchovní hudby
notlivých obcí. Župní místorychtář soused
Šprincl vysoko hodnotil práci baráčníků v Soběslavi. Také si vzal slovo soused Stach, který veřejně poděkoval tetičce syndičce Kastnerové, která
měla největší zásluhu na uskutečnění 85. výročí
v kostele FS ČCE v Soběslavi (ul. 28. října 277/II)
obce baráčníků. Zasedání skončilo společným
obědem. Poté několik sousedů a tetiček přejížděUslyšíte známé i neznámé skladby českých i zahraničních autorů v provedení
lo na valné hodnotící zasedání do Tábora.
varhan, klarinetu, saxofonu a fléten.
Napsala syndička Kastnerová

7. 12. 2014 v 16:30
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Okénko Soběslavské chasy mladé
Výukové odpoledne v Jarošově nad Nežárkou
V létě letošního roku se na
nás obrátila s žádostí o pomoc Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou. Byli jsme pochváleni za
pěkná vystoupení a choreografie a následně požádáni o pomoc s výukou základů folklórního
tance, popřípadě požádáni o kontakt na našeho
choreografa. Nejprve jsme z této žádosti byli v
rozpacích, protože nejsme profesionálním souborem, choreografie si tvoříme sami a náměty
pro svá vystoupení včetně krokových variací
čerpáme jak z vlastních zkušeností, tak v současnosti z těžko dostupné literatury. Přesto jsme
se se zástupci krojové družiny na podzim setkali
a seznámili se s důvody, které je vedly k tomu
nás kontaktovat. Vzhledem k tomu, že setkání
bylo velice příjemné, přislíbili jsme naši pomoc.
Je milé, když se v dnešní době setkají lidé, kteří
mají stejně velký zájem na udržení lidových tradic a velmi nás těší, že někomu můžeme folklórní tanec pomoci rozvíjet.
Byli vysláni dva nejzkušenější a nejpovolanější členové souboru – současný vedoucí souboru Vojta Hrůša a choreograf souboru, Klára
Součková. A tak jsme se v neděli 9. listopadu po
obědě vydali vstříc nové zkušenosti s výukou
folklórního tance. Ani my ani členové krojové
družiny jsme tak úplně nevěděli, jak bude výuka

Zprávičky
z naší
školičky
ŽÁCI A UČITELÉ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
zvou své rodiče a všechny své příznivce na adventní a vánoční koncerty, které se budou konat:
· 15. 12. 2014 – Adventní koncert - Kostel Čes-

kobratrské církve evangelické Soběslav –
18.00 hod.
· 17. 12. 2014 – Adventní koncert - Kostel Čes-

kobratrské církve evangelické Soběslav –
18.00 hod.

Z činnosti hasičů
· 15. 10. Odstranění vosího hnízda z budovy
·
·

·
·
·
·

domova mládeže ve Veselí n/L.
16. 10. Požár lesní hrabanky u obce Hlavatce.
16. 10. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Vesce.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
18. 10. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Borkovice.
18. 10. Odstranění vosího hnízda z rodinného
domu v obci Chlebov.
22. 10. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Svinky.
25. 10. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu a vlaku na přejezdu
v Horusicích.

probíhat, a proto byly obě strany zprvu trochu
rozpačité. Velice brzy ale nervozita opadla a
strávili jsme společně dost fyzicky i psychicky
náročné, ale nadmíru příjemné odpoledne. Nikdo z nás tohoto setkání nelitoval. Členové krojové družiny byli úžasní posluchači a tanečníci a
statečně se prali i s obtížnějšími tanečními prvky, které pro většinu z nich byly nové. Naše výukové odpoledne skončilo až navečer, kdy jsme
se příjemně unaveni odebrali ke svým domovům. Ještě než jsme se rozešli, shodli jsme se na
tom, že toto setkání určitě nebylo posledním.
Díky tomuto setkání jsme navázali přátelství a
spolupráci s dalším folklórním souborem, což je
přínosné také pro nás. Velmi si jejich důvěry
v naše schopnosti a zkušenosti vážíme a
přejeme jim hodně úspěchů v další činnosti.
Na závěr bychom chtěli požádat o pomoc
s obnovou krojového vybavení našeho souboru.
Vzhledem k tomu, že stávající kroje, které používáme na svých vystoupeních, jsou velmi staré, začínají vypovídat svou službu. Proto se
soubor rozhodl nechat postupně šít kroje nové.
Tato investice je ale nákladná a bude vyžadovat
delší časový horizont. Někdy se však stane, že
na půdě po prarodičích může být „kouzelná“
truhla, která skrývá „poklad“ v podobě dobového kroje. Pokud by někdo tento „poklad“ našel a

rozhodl se, že ho nebude sám využívat ani si ho
nebude chtít ponechat na památku, aby si ho nenechával jen pro sebe a kontaktoval nás. Můžeme se sejít a podle zachovalosti krojových
součástí se dohodnout na případném odkupu tohoto oděvu nebo jeho části. Na oplátku za vaši
pomoc můžeme slíbit, že se kroj dostane do
dobrých rukou a bude sloužit zachování lidové
tradice. Více se také dozvíte na našich stánkách,
kde také naleznete kontakty.
Za Soběslavskou chasu mladou – KlaS.
www.chasamlada.info

KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR
ANONYM VOICE
· 10. 12. 2014 – Soběslav

Česko zpívá koledy – 18.00 hod.
· 18. 12. 2014 – Řípec

Kaplička sv. Jana Nepomuckého – 18.00 hod.
· 20. 12. 2014 – Skalice

Kostel sv. Šimona a Judy – 16.00 hod.
· 28. 12. 2014 – Soběslav

Kostel Českobratrské církve evangelické –
17.00 hod.
Za celý kolektiv ZUŠ a jménem komorního
pěveckého sboru Anonym Voice Vám
příjemné prosincové dny a krásné koncertní
zážitky přeje Irena Molíková
· 31. 10. Odstranění následků dopravní nehody

osobního automobilu ve Veselí n/L.
· 10. 11. Odstranění následků dopravní nehody

nákladního automobilu a motocyklu u obce
Řípec. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.

Přejeme čtenářům Hlásky a všem
spoluobčanům krásné prožití vánočních
svátků a do roku 2015 pevné zdraví.

· 12. 11. Otevření bytu v Soběslavi.

Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Policejní zápisník

 Neznámý pachatel v době od 9. 10. do 11. 10.


odcizil z nezabezpečené novostavby na volně
přístupném pozemku v lokalitě Na Pilátě zednické nářadí, elektrické kabely a další věci v celkové hodnotě 6.943,- Kč vše ku škodě C. M.
V. Z. v době od 1. 4. 2012 do 1. 3. 2014 neoprávněně pobírala dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze v celkové výši
25.282,- Kč.

 J. K. dne 16. 10. řídil osobní motorové vozidlo


v ulici Bechyňská ve směru od obce Vesce, ačkoliv mu byl uložen trest - zákaz řízení všech
motorových vozidel na dobu 24 měsíců.
NP dne 27. 10. překonal zámek u osobního
vozidla Nissan Terrano, zaparkovaného na
ul. Riegrova. Z tohoto poté odcizil finanční
hotovost ve výši 1.500,- Kč a motorovou pilu
v hodnotě 4.000,- Kč, to vše ke škodě F.Š.
OOP Soběslav
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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 PROSINCI 2014
Vážení diváci, prosinec je obvykle měsícem plným vánočního shonu,
ale i chvil, kdy se chceme pobavit, a k tomu bychom chtěli přispět i my nabídkou premiérových filmů i některých úspěšných, které stojí za to zopakovat. „POHÁDKÁŘ“ příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o vášni,
touze, podvodu a lži a válečné drama s Breadem Pittem v hlavní roli
„STATEČNÉ SRDCE“. „SEX V PAŘÍŽI“ a samozřejmě francouzské
ženy: svobodné, nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Rozhodly se
svá tajemství odhalit a podělit se s nimi. Je to komedie o kariéře, dětech,
lásce, sexu a hlavně o tom, koho a co ženy chtějí.... Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy Tomáše Svobody vypráví příběh čtyř přátel,
vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují bazén. Ten jim
jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem
ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak na dně bazénu začne dokonce i
bydlet, když se pohádá s manželkou a uražen odejde z domova. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „HODINOVÍ
MANŽELÉ" a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici…Jim Carrey a Jeff Daniels se
vrací ke svým legendárním rolím Lloyda Christmase a Harryho Dunnea
v pokračování trháku, ve filmu „NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO“
...Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda s Harrym opustili, a
změnilo se toho opravdu hodně – s výjimkou jejich tuposti... Příběh
„MARIE“ vypráví o dívce, která se naučila normálně žít, ač byla od narození hluchá a slepá. Tento malý zázrak se odehrál ve Francii na konci 19.
století. Marie Heurtinová se narodila nevidomá a neslyšící a ani ve čtrnácti letech není schopná komunikovat se svým okolím. Její otec je skromný
řemeslník, svou dceru miluje a navzdory doporučení lékaře, který jej přesvědčoval, že je slabomyslná, nedokáže Marii umístit do ústavu pro choromyslné. Ze zoufalství nakonec odveze Marii do ústavu Larnay nedaleko
Poitiers, kde se řádové sestry starají o neslyšící dívky a mladé ženy. Mladá řádová sestra Marguerite si i přes skepsi matky představené vezme toto
„divoké zvířátko" pod svá ochranná křídla…Ve třetím pokračování
úspěšné filmové série „HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU – 1. se vítězka posledních Her o život, Katniss Everdeen, stává symbolem masového odporu proti všemocnému Kapitolu. Ale prezident Snow se jen tak
lehce nevzdá a Katniss se ocitne v obrovském nebezpečí.... Pracuje jako
soukromý detektiv, spí se svojí sekretářkou, sleduje lidi za peníze. Až do
chvíle, než se mu do života připlete svůdná „RALUCA“ a otočí mu ho o
360 stupňů. Je to náhoda, osud, nebo na něj někdo nastražil past? Začnou
se totiž dít věci, které by ho ani ve snu nenapadly. Jde v nich o sex, o vraždu, o velké odhalení, drsné připomenutí té proklaté minulosti...Pravý historický velkofilm „EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ“ – jako
přehlídka dechberoucích obrazů a působivých bitevních scén, ale zároveň
jako neobyčejný lidský příběh ovládaný těmi nejzákladnějšími emocemi
– láskou, nenávistí a touhou po moci... Ve starověkém Egyptě se vládce
rovnal Bohu… „HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim
v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na
bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě….Připravte se nejdivočejší
a nejdobrodružnější „NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY“
všech dob. Jejím hlavním hrdinou je opět nejznámější noční hlídač na svě-
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tě Larry (Ben Stiller), který pracuje v Americkém přírodovědném muzeu
v New Yorku. A právě zde každou noc ožívají muzejní exponáty. Za tímhle neuvěřitelným kouzlem stojí mystická zlatá deska pocházející ze starověkého Egypta, která je tím pádem nejvzácnějším exponátem muzea,
aniž o tom má kdokoliv kromě Larryho tušení… Hlavní hrdina filmu režiséra Juraje Nvoty „JAK JSME HRÁLI ČÁRU“ má tu výhodu, že kvůli
dobrodružným výpravám, rvačkám se spolužáky a prvním láskám atmosféru doby a místa tolik nevnímá. Malý Petr (Richard Labuda, vnuk Mariána Labudy) vyrůstá v péči prarodičů (Milan Lasica, Libuše
Šafránková), protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho
prostřednictvím úřadů marně snaží získat... Neobyčejně půvabné a vtipné
vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem na nádraž „PADDINGTON“ v Londýně, kde se ho ujmou manželé
Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci.
Medvídek Paddington je pro anglické děti něco jako pro ty české Krteček… Přejeme všem hezké a klidné Vánoce.

Hudebně literární seskupení
HAMAVE ve složení
Hana Žvachtová – soprán
Martina Pechová – varhanní a klavírní doprovod
Věra Hanzalová – průvodní slovo a recitace

Vás srdečně zve na

„Adventní koncerty“

v sobotu 13. 12. 2014 v 17.30 hodin
do kostela sv. Jana Nepomuckého v Janově
v sobotu 20. 12. 2014 v 18.00 hodin
do kostela sv. Vavřince v Dírné
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Vánoční zamyšlení
Co vidíme?
Máme před sebou opět Vánoce. Stále svátky
výjimečné, sváteční čas, který nám zřejmě nikdy nezevšední a zůstane pro nás stále časem
vzácným. Co je však na těchto dnech tak zvláštního, čím jsou tyto okamžiky vzácné? Odpověď
snad můžeme nalézt v naší velké lidské schopnosti vidět. Vidět znovu celý svět i detaily svého
života jiným, neotřelým způsobem. Možná to
bude pohled malého dítěte, jež tak nedočkavě
čeká, co bude pod vánočním stromečkem.
Možná najednou uvidíme své blízké v novém,
lepším, světle.
My lidé jsme schopni zahlédnout i to, co
bývá jinak ukryté pro náš všemožný shon a
spěch. Vánoční svátky před naším zrakem znovu rozvíjejí onu betlémskou scénu narozeného
dítěte. V narozeném betlémském dítěti Ježíš
můžeme vidět víc než jakousi zvláštní jímavou
legendu. Vidět v obyčejném bezbranném a chudém dítěti Boží stopu, Boží přítomnost. V tom
nacházíme podstatu křesťanských Vánoc. Vánoční poselství je pak prosté, ale hluboké: Zahlédnout, přes všechnu mediální, politickou
masáž, přes všechnu lidskou lhostejnost a předsudky, ve svém životě Boží dotyk. V obyčejném
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a všedním, mnohdy i neúspěšném, vidět, že je tu
Někdo, kdo mě neposuzuje podle mého výkonu,
nesoudí, ale miluje, miluje, i když já nemiluji.
Vánoce se tak mohou stát pro každého z nás
příležitostí znovu se ptát, co vidím. Jak vidím
sebe, svět, lidi kolem. Vánoce nám říkají, že
mohu vidět víc, než se zdá, že v mnohém je také
Boží stopa, přítomnost Dobra a Pokoje. Přeji
nám všem, abychom dobře viděli nejenom o
těchto Vánocích.
P. Jan Hamberger

Adventní rorátní mše svaté
v kostele sv. Víta v Soběslavi:
· 13. 12. 2014 – 7.00 hod.
· 20. 12. 2014 – 7.00 hod.
· 23. 12. 2014 – 7.00 hod.

Vánoční bohoslužby v Soběslavi
24. 12. 2014, středa – Štědrý den
· Senior dům Soběslav – 14.00 ekumenická

bohoslužba

· Mše svatá z vigilie slavnosti Narození Páně:
· kostel sv. Petra a Pavla – 16.00 pro rodiny s

dětmi

· kostel sv. Petra a Pavla – 22.00 (s doprovo-

dem chrámového sboru)
25. 12. 2014, čtvrtek
Slavnost Narození Páně – mše sv.:
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· kostel sv. Petra a Pavla – 9.30 (s doprovodem

chrámového sboru)
26. 12. 2014, pátek – Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka – mše svatá:
· kostel sv. Petra a Pavla – 9.30

Otevření kostela sv. Petra a Pavla
mimo bohoslužby:
· 25. 12. 2014 – 14.00 – 17.00
· 26. 12. 2014 – 14.00 – 17.00

Vánoční bohoslužby v okolních
kostelích spravovaných ze Soběslavi
24. 12. 2014
· Skalice . . . . . . . . . . . . . 20.00
· Budislav . . . . . . . . . . . . 20.00
· Choustník . . . . . . . . . . . 21.30

25. 12. 2014
Nedvědice . . . . . . . . . . . 8.00
Dírná . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
Janov . . . . . . . . . . . . . . . 9.30
Choustník . . . . . . . . . . . 11.00
Budislav . . . . . . . . . . . . 11.00
26. 12. 2014
· Dírná . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
· Janov . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
· Skalice . . . . . . . . . . . . . 9.30
· Tučapy . . . . . . . . . . . . . 11.00
· Choustník . . . . . . . . . . . 11.00

·
·
·
·
·

Oprava varhan v kostele sv. Mikuláše v Nedvědicích
Ve většině kostelích najdeme na kůru varhany, které jsou určené především k doprovodu liturgie, ale také k příležitostným koncertům.
Technický stav mnoha varhan je zejména v
menších městech a vesnicích neuspokojivý. V
lepším případě lze z vybavení nástroje využít
alespoň část, v horším případě jsou varhany zcela nepoužitelné. V dnešní době nejsou výjimkou
ani kůry, odkud byly varhany demontovány.
Stav varhan v nedvědickém kostele byl až do
letošního léta žalostný. Kromě znečištění, opotřebování a poškození to byly neodborně provedené výspravy a elektroinstalace. Nástroj byl
též velkou měrou napaden červotočem. Aby se
zabránilo postupnému chátrání, bylo potřeba
provést opravu.
Tyto jednomanuálové mechanické varhany
byly postaveny Johanem Fischperrou roku
1877. Mají celkem 8 rejstříků (6 pro manuál, 2
pro pedál). Během letošního léta se podařilo
varhany zcela rozebrat a vyčistit. Provedla se

sanace všech přístupných dřevěných součástí,
podle potřeby i doplňující petrifikace, zažehlování voskem, utěsnění děr v měchu. Kompletně
byl opraven hrací stůl - vše podle původních dobových materiálů. Následně proběhlo intonační
dorovnání jednotlivých rejstříků a ladění. Při
zprovoznění varhan bylo zjištěno, že stávající
motor je pro kompletně zprovozněné varhany
nedostačující. Kromě slabého výkonu
vykazoval i vysokou hlučnost, proto bylo
potřeba jej vyměnit.
Z dochovaných zpráv víme, že poslední
oprava se uskutečnila firmou Mölzer z Tábora v
roce 1904. O dalších možných údržbářských
pracích nejsou zmínky. Současná oprava byla
provedena varhanářem Petrem Strakošem z
Fryčovic. Elektroinstalaci a výměnu motoru
provedl Petr Bernat z Ostravy a truhlářské práce
Interiéry Novotný ze Soběslavi.
Při rozebírání varhan byl na desce hracího
stolu objeven popisek se jmény varhaníků, kteří

Betlém moravského výtvarníka Metoděje
Floriana můžete opět o Vánocích
obdivovat v kostele sv. Petra a Pavla.
Metoděj Florian byl český grafik, řezbář
a hudebník. Od roku 1935 byl varhaníkem
u svaté Markéty v Praze na Břevnově.
Vyřezával betlémy, v roce 1941 zhotovil
betlém do již zmíněného
kostela svaté Markéty.
Mimo bohoslužby je možné kostel
navštívit od 14,00 do17,00 hodin
25. a 26. 12. Před betlémem bude hořet také
betlémské světlo, které je možné si odnést ve
svých lampách domů.

v místním kostele hráli. Prvním z nich byl František Trčka, řídící učitel. V roce 1910 zde začali
hrát František Kocourek, hostinský, a Jan Panský, rolník v Nedvědicích, kteří nastoupili po
Janu Kopřivovi, řídícím učiteli, který se vedení
kůru vzdal.
Opravu těchto varhan se podařilo uskutečnit
za necelých 170 000 Kč, a to díky grantu Jihočeského kraje, který činil 70 000 Kč. Dále pak
díky městu Soběslavi, které přispělo 20 000
Kč, Farmě Drs (10 000 Kč), firmě Motorcom
s.r.o. Praha 3 (10 000 Kč), Českým houbám
a.s. (5 000 Kč), panu Jaroslavu Tůmovi z Vlastiboře (10 000 Kč), paní Růženě Novákové
z Nedvědic (2 000 Kč), díky sbírkám, které vybrali nedvědičtí farníci během bohoslužeb a
také díky výtěžku ze dvou benefičních koncertů (15 000 Kč).
Všem, kteří přispěli, patří velký dík.
Martina Pechová
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Farářovo vánoční přemýšlení
Už docela dlouho řeším jednu otázku. Jak je to možné, že se v České
republice pořád slaví Vánoce? Nepřijde vám to divné? Podle nás, křesťanů, je to oslava narození Božího syna Ježíše Krista. Ale jako křesťané jsme
přece naprostá minorita. Jak to, že Vánoce slaví všichni? A to i po čtyřiceti
letech komunistického učení, že přece všechno okolo Pána Boha je jenom
výmysl tlustých kněží k ovládání lidí. Tak proč nezrušili komunisti Vánoce? Myslím, že si to netroufli. Vánoce mají prostě lidi rádi. Skoro všichni
lidé. Je to prostě hezký čas, hezké zvyky, stromeček, svíčky a dárky, kapr,
bramborový salát, vůně jehličí a purpura na plotně. A člověk i nějak přežije
ty koledy, když nechodí do supermarketů nakupovat příliš často. A v Hlásce
si třeba přečte farářovo zamyšlení o tom, jak bychom o Vánocích neměli tolik hledět na to vnější, na ta umytá okna a hromadu dárků, ale jak bychom se
měli zamyslet také nad duchovním rozměrem člověka, nad tím, co je opravdu důležité. Jednou za rok to člověk přežije a třeba mu to přijde i vhod.
Víte, dřív mě ten rozpor hrozně štval. Vánoce jako křesťanská oslava
narození Božího syna do naprosté chudoby a lidské bídy a na druhé straně
konzumní svátek nekřesťanské společnosti. A obojí schované pod stejným
slovem Vánoce. Ale čím jsem starší, tím víc mě to nechává v klidu. A
vlastně tím víc mám radost, že Vánoce tady toho čtyřiadvacátého prosince
pořád jsou. Také mě napadá něco moc důležitého. Něco, co nás křesťany i
nekřesťany během těch Vánoc vlastně spojuje. Ta zvláštní touha lidí být
spolu. Alespoň s jedním člověkem. Ale většinou s celou rodinou. S těmi,
které mám rád, ale i s těmi, kteří mě štvou. Na Vánoce jsme spolu. To mají
věřící i nevěřící stejně. Je to možná úplně obyčejné, ale v dnešní době
vlastně hrozně zvláštní. A moc dobré.
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Já, jako farář, v tom vidím záblesk Boží milosti. Že ještě pořád chceme
být spolu. Dobře, kolem televize, ale aspoň kolem jedné televize. A chvilku i kolem jednoho stolu. Pořád lepší, než to neustálé osamocené koukání
do mobilního telefonu. Vybavuje se mi při tom i ta hlavní zvěst Vánoc. To
Boží bytí spolu s námi. V Bibli, ve vánočním příběhu se dočtete, že Ježíšovo jméno je také Immanuel. To znamená Bůh je s námi. Chce být s
námi. Nenechal nás osamocené koukat do těch telefonů. Nechce,
abychom byli sami, sami se sebou, sami v sobě, do sebe zakuklení.
Tak děkuju, Pane Bože, že i my lidi cítíme, že samota zlá je. Že nám
dáváš touhu být spolu a Ty sám jsi s námi. A prosím, otevírej nám oči pro
ty, kteří by snad i na Vánoce měli být sami. To by bylo moc smutné.
Požehnané Vánoce spolu Vám přeje
Richard Dračka, evangelický farář v Soběslavi
ããã

Program během vánočních svátků nejen v evangelickém kostele
· 30. 11.
·

7. 12.

· 14. 12.
·
·
·
·
·
·
·

15. 12.
17. 12.
21. 12.
23. 12.
25. 12.
28. 12.
1. 1.

1. Adventní neděle – bohoslužba s vysluhováním
Večeře Páně, v kostele v 9.30
Adventní koncert sester Benešových,
v kostele v 16.30
Tradiční adventní divadelní hra
O Davidovi a Goliášovi, v kostele v 17.00
Adventní koncert Gymnázia a ZUŠ, v kostele
Koncert ZUŠ
Koncert Novita, v kostele v 19.00
Živý Betlém, u Hlásky v 16.00
Slavnostní vánoční bohoslužba, v kostele v 9.30
Vánoční koncert AnonymVoice, v kostele v 17.00
Novoroční bohoslužba, v kostele v 9.30
Rádi bychom pozvali všechny zájemce na
tradiční PRODEJNÍ VÁNOČNÍ
VÝSTAVU PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ,
která se bude konat 5. prosince v budově
školy na Wilsonově ulici od 8 do 15 hodin.
SŠŘ a ZŠ Soběslav

PROGRAM KD VE VESELÍ N/L
· Sobota 6. prosince

·

·

NOVITA a VÁNOCE
Zase už slyšíme hlas vánočních zvonů
a světla svíček září temnou nocí.
Ať vaše srdce zní v tom milém tónu,
jak tomu bývá o Vánocích.
Vánoční svátky tráví odpradávna lidé v kruhu svých blízkých a v místě, které považují za
svůj domov. Již velmi dlouho se žehrá na to, že
duchovní stránka Vánoc je vytlačována konzumem. Davy lidí v obchodech i na tržištích, kádě
s kapry, prodavači stromečků. Časopisy, noviny, média plné reklam na nejvhodnější dárky.
Avšak my jsme se rozhodli přinést dárek
Vám všem v podobě opravdu duchovní - spoustu písniček a koled s vánoční tematikou.

Zveme Vás:
· úterý 9. prosince v 18 hodin

v 19 hodin - Českobratrský evangelický kostel Soběslav
· neděle 4. ledna v 17 hodin
kostel sv. Václava v Plané n. L.
společný koncert s pěveckým sborem Harmonie
Těšíme se na společně prožité předvánoční
chvíle, pozastavení v úklidu, pečení, shánění
dárků, kaprů a jiných dobrot.
Těšíme se na společné ,,Pohlazení po duši“.
Eva Králová, sbormistryně

·

·

·
·

·

·

Senior dům Soběslav
· neděle 21. prosince

v 16 hodin - kostel Navštívení Panny Marie
Choustník

·

VĚNEČEK TANEČNÍHO KURZU
Velký sál KD od 18.30 hod. Vstupné 120 Kč.
Neděle 7. prosince
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Velký sál KD od 15.30 hodin, vstupné 40 Kč.
Čtvrtek 11. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ VESELÍ N/L
Velký sál KD od 18 hodin.
Pátek 12. prosince
Maturitní ples IV. AB a IV. AT SOŠEP
Velký a malý sál KD od 19 hodin.
Neděle 14. prosince
DOMINO - Adventní koncert
Kostel Povýšení sv. Kříže od 16 h. Vst. dobr.
Čtvrtek 18. prosince - MRAZÍK
Malý sál KD od 16 hodin, vstupné 20 Kč.
Sobota 20. prosince
VÁNOČNÍ PODVEČERNÍ AKORD
Velký sál KD.
Neděle 21. prosince
ZEMĚ SNŮ - Předvánoční taneční galavečer
taneční skupiny CODA.
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 70 Kč.
Úterý 23. prosince
KOLEDY A VÁNOČNÍ PÍSNĚ
Velký sál KD od 17 hod., vst. dobrovolné.
Čtvrtek 25. prosince
VODOVOD - taneční zábava
Velký sál KD od 21 hodin. Vstupné 190 Kč.
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28. říjen 1918 – den vzniku naší republiky
V předvečer vzniku naší republiky, 27. října 2014 jsme se sešli v parku u nádraží u pomníku věnovaného našim statečným vojákům, kteří bojovali v I. světové válce a položili životy za svou vlast. Pietního setkání se
za městský úřad zúčastnil místostarosta Vladimír Drachovský a hudbou
se připojili muzikanti pana Blehy.
Domnívám se, že zvláště v této době hojnosti a míru nesmíme zapomínat na ty, kteří se o vznik naší republiky zasloužili. Byli to stateční vojáci,
kteří trpěli a umírali na frontách I. světové války, a naši politici, kteří se o
vznik republiky zasloužili. Zvláště to byli T. G. Masaryk, Edvard Beneš a
Štefan Rastislav Štefanik a další, kteří vyjednávali v zahraničí naši samostatnost. Díky jejich velkému úsilí byla po skončení I. světové války
vyhlášena samostatná Československá republika.
Mějme stále na paměti poselství, které nám 28. října 1918 v den vyhlášení samostatnosti zanechal T. G. Masaryk, náš první prezident.
”Budiž zdůrazněno, že nový stát, že republika a demokracie potřebují
vedle svého administrativního aparátu a armády také pevný mravní základ. Bez mravných, bez charakterních jedinců, bez zdravých rodin, bez
věrného přátelství, bez loajálnosti k různým společenským organizacím,
jichž jsme členy, bez solidnosti ve vší naší činnosti, nemůže být silné republiky. Demokracie bez uznání mravní autority, autority zásad a povolaných osob je nemožná.”
Jak pravdivá jsou jeho slova a jak stále mají velkou platnost.
za TJ Sokol Soběslav Radka Duffinová, starostka
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ZAJÍMÁ VÁS LETECTVÍ?
Aeroklub Soběslav pořádá přednášku na téma SPORTOVNÍ
A REKREAČNÍ LÉTÁNÍ – ZÁLIBA NA CELÝ ŽIVOT.
Povědomí běžného člověka o létání dnes ovlivňují
komerční média, podle kterých je pilot vlastně sebevrah hazardující se svým
zdravím a životem, nebo
zbohatlík s miliony na svém
účtě. Přitom mnoho lidí létá
celý život, aniž byste o nich
slyšeli, například piloti kluzáků. Víte o tom, že se v letošním roce konaly hned
dva republikové závody
v našem kraji (Plachtařské
mistrovství regionů v Táboře a Plachtařské mistrovství ČR na letišti
Hosín u Českých Budějovic) a jejich účastníci ulétli tisíce kilometrů
nad našimi hlavami, pravděpodobně bez vašeho povšimnutí? Nejen to
bychom rádi uvedli na pravou míru a přiblížili vám alespoň část toho,
co sportovní létání nabízí. Případným zájemcům rádi poskytneme nezbytné informace týkající se výcviku pilota. Přednáška se koná
v pondělí 15. 12. 2014 v 14:00 v budově Gymnázia Soběslav.
Ing. Radim Vadász

Vystrkujeme růžky aneb krasobruslení o adventu
Ano, vystrkujeme růžky. Skutečně. Na „čertovském rejdění“ se to na
tréninku andílky a ďáblíky jen hemží. Stejně jako vloni mezi nás zavítá
Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem, a protože jde o bruslení,
každý musí předvést, co se naučil, čeho si cení nejvíc, co mu jde anebo ho
zkrátka baví. Za svůj výkon a zejména za odvahu ukázat se bude každý
odměněn ovocem i mlsáním.
K prosinci neodmyslitelně patří doba adventu vrcholící o Vánocích.
I my se připojujeme k oslavě předvánočního času se svým příspěvkem. Dovolujeme si pozvat všechny rodiče, příbuzné a kamarády našich krasobruslařek a krasobruslařů a všechny ostatní „nejen Soběslaváky“ v pondělí
22. 12. 2014 od 18.00 h na naše Vánoční vystoupení. Vstupné je dobrovolné. Více se dočtete na stránkách klubu www.krasobruslenisobeslav.cz.
V neposlední řadě si Vás dovolujeme pozvat na naše Exhibiční vystoupení „Ledové království“, které se bude konat v příštím roce 19. 1.
dopoledne v 10 h pro školky a školy a večer v 18 h pro veřejnost. Na motivy a zejména písničky z pohádky Ledové království vám zabruslí všechny
děti z oddílu. Pro každého, kdo chtěl v této lední revue vystupovat, se našla role. A jak říkají páni herci: „není malých rolí“. Bude nám potěšením
přivítat zastupitele města, naše sponzory a dárce a všechny ty, kteří si
chtějí leden zpříjemnit kulturně-sportovním zážitkem. Teple se oblečte,
zveme vás na soběslavský zimní stadion. Vstupné je 35,- Kč a svým pří-

spěvkem podpoříte chod krasobruslařského klubu a jeho dostupnost všem
zájemcům o krasobruslení.
Za krasobruslařský klub KK Soběslav Vám přejeme vydařené Vánoce
a šťastný nový rok. Ať se radost, klid a mír trvale usídlí v duši každého
z vás. Kéž se Vám splní Vaše moudrá přání, nejen ta vánoční.
A ještě jedno Vám přejeme: Radost z pohybu. Přijďte si zabruslit, třeba
na veřejné bruslení. Jistě se tam s některými z nás potkáte.
KK Soběslav
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PODĚKOVÁNÍ HANĚ VESELÉ
Naší Hance, cvičitelce,
potíže nic nedělá,
prohnat nás i rozesmívat
snad proto, že je Veselá.
Najít rychle svoje místo,
svižně tělem zakroužit
učí nás tak dvakrát týdně,
jak si radost prodloužit.

Naší Hance cvičitelce,
zdraví, štěstí vinšujem,
ať s ní dále v příštím roce
svoje těla huntujem.

hhh

Krásné Vánoce, hodně
zdraví, štěstí a pohody
přejí její děvčata.

Občas kopnout do balonu,
šátkem, stuhou zamávat,
k tomu pustí svižnou hudbu,
to pak nejde nadávat.

Turnaje mládeže ve stolním tenisu se podruhé konaly v Soběslavi
V sobotu 8. 11. a v neděli 9. 11. 2014 se konaly ve velkém sále sokolovny TJ Spartak Soběslav krajské bodovací turnaje mladšího a
staršího žactva ve stolním tenisu. Pořadatelem
byl oddíl stolního tenisu DDM Tábor, pobočka
Soběslav, jehož organizační tým oba turnaje
velmi dobře připravil.
Turnaje mladšího žactva se první den zúčastnilo 32 chlapců a 19 dívek, turnaje staršího žactva druhý den 35 chlapců a 11 dívek z celého
Jihočeského kraje. K dobré sportovní úrovni přispělo i kvalitní umístění odchovanců domácího
oddílu.
Za podporu turnajů je třeba poděkovat celé
řadě spolupracovníků, zejména městu Soběslav,
TJ Spartak Soběslav, Městské policii Soběslav,

RSST Tábor, JčKSST České Budějovice, dále
sponzorům, kteří věnovali ceny za umístění –
DDM Tábor, Jednota OD Tábor, EFKO CZ
s.r.o. Veselí n. Luž., Sapservis s.r.o. Soběslav,

Reklamní studio MN Tábor, Comett Plus s.r.o.
Tábor a České dráhy a.s.
Pavel Hložek, předseda oddílu
stolního tenisu DDM Soběslav

Český Pohár TOI TOI
CAP v Hlinsku
O prvním listopadovém víkendu jsme se přestěhovali do Hlinska na závod, který cyklokrosaři považují za nejtěžší z celého seriálu
Českého poháru. Velmi pěkným výsledkem se
ukázala
šestnáctiletá
juniorka
Denisa
Mináriková-Švecová ze Švec cyklo teamu Soběslav, která si v kategorii žen dojela pro
6. místo a celkově v Českém poháru TOI TOI
CAPU se posunula na 4. místo. Její týmový
kolega Karel Arlt si v kadetech dojel pro
22. místo.

Denisa Mináriková
Švecová opět zazářila
Český pohár TOI TOI CAP v cyklokrosu se
jel o prodlouženém víkendu v sobotu 15. listopadu na Holých Vrších u Mladé Boleslavi, kde
si Denisa Mináriková-Švecová v kategorii žen
dojela pro skvělé 6. místo! Její kolega Karel Arlt
si v kadetech dojel pro 17. místo. V pondělí jsme
se přestěhovali do Trutnova, kde si Denisa po
těžkém pádu, kde se smotala s kadety a jela na
čtvrtém místě, nakonec dojela pro 11. místo a
Karel Arlt opět pro 17. místo.
Martin Švec

Medailisté krajského turnaje staršího žactva, 9. 11. 2014 Soběslav. Uprostřed vítězové jednotlivců
Vodáková Táňa (Soběslav) a Pešek Ondřej (Třeboň)

VÝSLEDKY NAŠICH TENISTŮ

Fotbalové zprávy o mužstvu mužů „A“
V dalších bojích krajského přeboru jsme
pouze jednou vyhráli, dvakrát remizovali a dvakrát prohráli. Nyní jsme zatím na dvanáctém
místě s 19 body a ještě budeme hrát jarní
předehrávku v Písku.
· TJ Hluboká nad Vltavou - FK Rašelina Soběslav 2:0 (0:0)
Branky: 80. Holzepl, 86. Vařák.
· FK Rašelina Soběslav - Sokol Želeč
1:1 (0:0)
Branky: 70. Kolba - 54. Pavličko.
· Centropen Dačice - FK Rašelina Soběslav
5:1 (3:0)

· SK SIKO Čimelice - FK Rašelina Soběslav
4:4 (3:2)
Branky: 27. a 49. Pávec, 24. Řezáč, 31. Varhan (11) – 21. a 80. Šmídmajer, 14. M. Mazouch, 85. Janovský.
· FK Rašelina Soběslav - Sokol Sedlice 1:0
(1:0). Branka: 43. Šmídmajer
· V předehrávce jarního kola jsme remizovali
v Písku 0:0.
Více se dozvíte a hodnocení trenéra k jednotlivým zápasům najdete na nových internetových stránkách www.fkraselina.cz. F. Maršík
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Florbalistky bodují
První listopadovou sobotu bylo v sezimovoústecké sportovní hale k vidění velmi napínavé
prvoligové utkání mezi domácími FbC UNITED
České Budějovice a SK Domeček DDM Banes
Soběslav. Diváci se dočkali nejenom krásných
nahrávek a gólů, ale i několika vyloučení a jednoho trestného střílení. Vše nakonec dobře dopadlo pro Soběslav, která těsně zvítězila 5:4.
Zápas byl zajímavý od samého začátku, žádné vyčkávání, žádné “oťukávání” soupeře, ale
plné nasazení. Hned po dvaadvaceti vteřinách
hry soběslavská kapitánka Monika Matoušková
šikovnou tečí umístila balonek za záda budějovické brankářky. Ovšem za dalších dvaadvacet
vteřin přesně mířily pro změnu hráčky
UNITED. První třetina nakonec přinesla skóre
2:3 pro Soběslav a po jednom vyloučení pro
každé z družstev.
Ve druhé třetině opět vstřelila branku obě
družstva. Českobudějovickou brankářku Anežku Zakosteleckou překonala obránkyně Irena
Řezníčková, která využila nahrávky útočnice
Lucie Vackové. Soběslavskou strážkyni branky
Kateřinu Bryllovou bez asistence prostřelila
Klára Dudová. Velmi zajímavým okamžikem
druhé třetiny bylo trestné střílení nařízené proti
UNITED. “Nájezdu” se chopila sniperka Adéla
Kubátová, které ale bohužel trefila pouze brankářku Zakosteleckou.
Poslední třetina byla opět vyrovnaná a padlo
znovu po jednom gólu do každé z branek. Pokud
bychom ale měli být důslední, míček byl v obou
brankách dvakrát. Soběslavské útočnici Markétě Kabešové nebyl uznán gól ze “standartky”,
neboť rozhodčí se domníval, že místo faulu
mělo být ani ne o metr blíže k bráně, než odkud
Kabešová střílela. Na druhé straně nebyl uznán
gól českobudějovických, kteří jej vstřelili vysokou holí. K vidění byl velmi dravý a eneregický
florbal, diváci se měli na co dívat. Ani jedno jihočeské družstvo nehodlalo polevit ve svém
úsilí, nakonec ale byla přece jen úspěšnější Soběslav.

Ženy SK Domeček DDM Banes Soběslav (nahoře zleva: Lucie Vacková, Marie Stachová, Táňa Bínová, Monika Matoušková, Veronika Klímová, Markéta Kabešová, Adéla Kubátová, Kateřina Tošerová, dole zleva: Andrea Čapounová, Hana Kostečková, Petra Kabešová, Tereza Nováková, leží
zleva: Vendula Bryllová, Jana Pavlíková)
Branky Soběslavi: 00:22 Monika Matoušková, 07:30 Táňa Bínová (Tereza Nováková),
11:45 Petra Kabešová, 39:09 Irena Řezníčková
PROSINEC 2014, VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
(Lucie Vacková), 49:11 Markéta Kabešová
DEN
DATUM
ČAS
Úspěšné byly nejen soběslavské ženy, ale
Neděle
7.12.2014
14,00 - 15,45
své první vítězství zaznamenaly i naše starší žáNeděle
14.12.2014
14,00 - 15,45
kyně. Ačkoliv se našim děvčatům zatím stále
Sobota
20.12.2014
14,00
- 15,45
nepodařilo porazit celek ze Světlé nad Sázavou,
Pondělí
22.12.2014
14,00 - 15,45
udolaly alespoň soupeřky z Jindřichova Hradce.
Úterý
23.12.2014
12,30 - 14,15
Své vítězství, kterého dosáhly na domácí půdě,
si soběslavské žákyně náležitě a především zaStředa
24.12.2014
14,00 - 15,45
slouženě vychutnaly.
Jana Pavlíková
Čtvrtek
25.12.2014
14,00 - 15,45

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ

VÁNOČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH
SPARTAK SOBĚSLAV
Dne 13. 12. 2014 se uskuteční turnaj
v kuželkách. Dospělí na 40 hodů,
děti do 15 let na 20 hodů.
Začátek v 10.00 hodin, konec v 18 h
Čistou sálovou obuv a veselou náladu
s sebou.

Pavel Němec

Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
1.1.2015
2.1.2015
3.1.2015
4.1.2015

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

Vodní záchranáři velmi úspěšní ve středních Čechách
Na Podzimní ceně Neratovic i Poháru starosty Prahy 15 reprezentovalo soběslavské mladé vodní záchranáře patnáct závodníků od 8 do 21 let.
V obou závodech se všichni blýskli kvalitními výsledky včetně osobních rekordů.
18. 10. 2014 v Neratovicích ve víceboji, který je již 1. nominačním
závodem pro vstup do reprezentace České republiky na rok 2015, se
úspěšně zapsali:
· 1. místo Macek D.
· 2. místo Drhovská B., Novotný J., štafeta muži A /Tlustý M., Novotný
J., Novotný M., Trska D./
· 3. místo Plachá R., štafeta ženy /Multušová K., Multušová Ž., Matějčková Z., Drhovská B./
· 4. Tlustý M., Novotný M., štafeta muži B /Plachý R., Brázda J., Chlumecký J., Žatecký M./
· 7. Trska D., Matějčková Z., Multušová K., 9. Plachý R.; 10. Chlumecký J.; 11. Multušová Ž.; 12. Trsková A.; 13. Brázda J.; 16. Žatecký M.
Následoval 2. nominační závod v bazénu UK Praha v Hostivaři, který byl složen ze dvou závodů – jednotlivci (víceboj tří disciplín od 11 let a
starší) a specifikum pro tento pohár - soutěž dvojic v kategoriích od 7 let
po dospělé. Párové dvojice musely prokázat zdatnost ve víceboji složeného ze 4 speciálních bazénových disciplín (záchrana tonoucího, záchrana

v oděvu, dopomoc unavenému plavci, tažení tonoucího pomocí pásu),
v praktické ukázce kardiopulmonální resuscitace, písemném testu z první
pomoci, v záchraně pomocí lana a vázání horolezeckých uzlů na čas. Zde
se Soběslavští opravdu neztratili.
Jednotlivci:
1. místo Macek D., Novotný J.; 3. místo Novotný M., Tlustý M.
4. Macková B.; 5. Trska D.; 7. Plachý R.; 8. Brázda J.; 10. Chlumecký J.;
14. Žatecký M.
Ze 7 dvojic tato umístění:
4 x 1. místo
Plachá R. + Trsková A.; Drhovská B. + Macek D.;
Matějčková Z. + Multušová Ž.; Tlustý M. + Novotný J.
2. místo Novotný M. + Trska D.
5. Plachý R. + Chlumecký J.; 7. Brázda J. + Žatecký M.
Pro rok 2014 to bylo úspěšné završení závodní sezony.
Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci a výkony někdy na
hranici vlastních možností. Také poděkování skvěle fandící části tribuny,
kterou zaplnili rodiče a zároveň řidiči závodníků, bez jejich pomoci
bychom se závodů nemohli účastnit.
Šrůtová Z., odd. mládeže VZS Soběslav
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Švýcarští hokejisté byli v Soběslavi
lepším týmem - 09. 11. 2014

HOKEJ MUŽI
Písek nad síly Soběslavi - 19. 10. 2014
· OLH Spartak Soběslav - IHC Písek
1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Naše branky a asistence: 47. Máca (Hastrman, Kučera)
Hosté si zaslouženě odváží všechny body.

Okresní derby jasně pro Kohouty
26. 10. 2014
· HC Tábor “B” - OLH Spartak Soběslav
4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Naše branky a asistence: 18. Schejbal (Hraňo, Smrž)
Utkání bylo hodně rozkouskované častým
vylučováním, rozhodčí k jeho plynulosti tentokrát rozhodně nepřispěli.

Z jasného zápasu udělala Žirovnice
drama - 28. 10. 2014
· OLH Spartak Soběslav - HC Slavoj Žirovnice
7:6 (5:0, 1:2, 1:4)
Naše branky a asistence: 1. Smrž (Hraňo),
3. Schejbal (Smrž), 4. Máca (Žákovský, Hák),
8. Žákovský (Hák, Smíšek), 15. Žákovský (Máca,
Hák), 31. Žákovský (Máca, Hák), 57. Hák.
Hostům se podařilo v samotném závěru dvěma trefami snížit na rozdíl jediné branky, Spartak ale svoje vedení udržel a připsal si cenné
3 body do tabulky.

Milevsko vyučovalo na domácím ledě
01. 11. 2014
· HC Milevsko 2010 - OLH Spartak Soběslav
5 : 2 (3:0, 1:1, 1:1)
Branky a asistence: 3. T. Novotný (Pouch),
8. Urbanec (Hamerle), 17. A. Nevolný (T.
Novotný, Matějka), 37. Urbanec (Štych), 46.
Štych (Urbanec, Reiniš) – 31. Hák (Schejbal, Hraňo), 59. Jansa (Schejbal)
Milevsko si po celé utkání udržovalo herní
převahu, předčilo nás v důrazu, bruslení i přechodu středního pásma.

Lokotka si v Soběslavi naložila
tři bodíky - 09. 11. 2014
· OLH Spartak Soběslav - TJ Lokomotiva
Veselí n/L
1 : 6 (0:1, 0:1, 1:4)
Branky a asistence: 44. Schejbal (Máca) – 3.
Mikeska (Čáp), 38. Dušák (Chlaň, Čáp), 47.
Chlaň (Drs, Mikeska), 49. Mikeska (Dušák,
Čáp), 52. Čáp (Mikeska, Chlaň), 54. Dušák
(Čáp, Drs)
Veselí si zaslouženě veze domů tři body.

Šumava Spartaku nesvědčila
16. 11. 2014
· HC Vimperk - OLH Spartak Soběslav
4 : 1 (0:0, 1:0, 3:1)
Branky a asistence: 21. Paule (R. Sitter), 45.
Hail (Vítovec), 46. Slabý (Paule, O. Předota), 51. B. Král (Hail) – 47. Petržílka
(Červenka)
Opatrný hokej v úvodním dějství přinesl
pouze pár rušnějších situací před oběma brankáři, kteří si s tím poradili, a tak se šlo do šaten za
bezbrankového stavu. V úvodu druhého dějství poslal domácí do vedení Paule. Spartak
může žehrat na žalostnou produktivitu, protože
šancí na překonání Podskalského měli naši hráči víc než dost. To se jim podařilo až ve 47. minutě zásluhou Ondry Petržílky, ale to již
prohrávali 3:0, protože v úvodu 3. třetiny se dokázal Vimperk dvakrát překonat Martina
Křiklána v naší svatyni, jedenkrát z toho v přesilovce. Spartaku se hry v početní výhodě nedaří,
což jsme viděli minulý týden s Veselím a ve
stejném trendu pokračovali naši hráči i pod
Boubínem. Domácí, vědomi si svého náskoku,
hráli trpělivě, přidali další branku a utkání dovedli do vítězného konce.

Spartak naplno bodoval
s humpoleckou Jiskrou - 18. 11. 2014
· OLH Spartak Soběslav - Jiskra Humpolec
7 : 4 (3:1, 3:1, 1:2)
Branky a asistence: 1. Žákovský (Horáček,
Smrž), 3. Smrž (Červenka, Žákovský),
8. Hák (Červenka), 23. Hastrman (Hák),
28. Žákovský (Smrž), 39. Hraňo (Hák),

· Česko - Švýcarsko
5 : 7 (0:3; 2:2; 3:2)
Branky a nahrávky: 22. Šmerha (Kachyňa,
Janda), 25. Karafiát (Novák), 52. Havelka
(Zídek), 57. Kantner (Chalupa, Kodytek), 59.
Karafiát – 1. Roberts (Steinmann), 5. Riva
(Hischier), 17. Berni, 23. Lerch, 35. Roberts,
53. Weder (Gerber), 57. Miranda
Statistiky utkání: vyloučení: 7:11, využití:
2:3, oslabení 0:0, zásahy brankářů: 30:43,
625 diváků
Švýcarský tým se dostal rychle do vedení,
kdy prakticky z prvních dvou střeleckých pokusů vytěžil dvě branky. Češi se k ohrožení výborného švýcarského gólmana dostávali v prvním
dějství jen sporadicky. Do konce úvodní třetiny
pak přidali hosté ze země helvétského kříže třetí
branku a naše reprezentace šla do šatny s nelichotivým skóre 0:3. Od druhého dějství naši
přidali, hned v úvodu se jim podařilo snížit na
1:3, ale hosté po proměněném trestném střílení
opět zvýšili vedení na tříbrankový rozdíl. Ten
jim vydržel až do konce druhého dějství, a to
v podobě 2:5. Třetí třetinu se čeští mladíci snažili
zkorigovat nepříznivý stav, ale Švýcaři si svoje
vedení pohlídali. Přítomní diváci ale určitě nelitovali svojí návštěvy na tomto utkání, protože
byli svědky 12 branek a měli možnost porovnat
vývoj týmu Česka s odstupem jednoho roku.
David Čížek
55. Hraňo (Máca) – 19. T. Dvořák (M. Jelínek), 30. Hynek, 46. Holec (Z. Jelínek,
T. Dvořák), 59. M. Jelínek (D. Hřeben)
Do utkání jsme vstoupili výborně a po necelých osmi minutách jsme vedli 3:0. Stinnou
stránkou prvního dějství bylo pět udělených
dvouminutových trestů našim hráčů, Humpolec
ale s přesilovkami naložil mizerně. Jedinou branku v prvním dějství vstřelili hosté v samotném závěru třetiny. V druhém dějství se
naše disciplína částečně zlepšila a dokázali jsme
gólmana hostí Zoura třikrát překonat, zatímco
Jirka Dvořák lovil puk pouze jedenkrát. Po
dvou třetinách jsme vedli pohodovým rozdílem
6:2. Třetí třetinu jsme si svůj náskok hlídali a žádnou dramatickou koncovku jsme tentokrát soupeři nedovolili.
David Čížek

Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – prosinec 2014
Kategorie
7. třída
5. třída
7. třída
8. třída
muži
3. třída
5. třída
7. třída
Oslavy „85“
8. třída
junioři
3. třída
muži

den
středa
neděle
neděle
středa
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
úterý
sobota
neděle
neděle

datum
3. 12.
7. 12.
7. 12.
10. 12.
14. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
23. 12.
3. 1.
4. 1.
4. 1.

začátek
15.00 h
9.40 h
11.40 h
15.00 h
17.00 h
10.15 h
9.40 h
11.40 h
14.00 h
15.00 h
14.45 h
10.45 h
17.00 h

soupeř
HC České Budějovice
HC Klatovy
HC Klatovy
IHC Písek
HC David servis Č.B.
Č. Budějovice, Milevsko
HC Č. Budějovice
HC Č. Budějovice
HC OLYMP (M. Dejdar ,…)
HC Tábor
Sl. Č. Krumlov
Motor CB, Písek
HC Tábor „B“

Chtěli bychom vás pozvat ke sledování těchto vskutku napínavých utkání a těšíme se na vaši
účast a pozornost.
Výbor OLH

prosinec 2014

Žákovský hokej
Nikolajka osmákům body nepřinesla
19. 10. 2014
· HC Slavoj Zbraslav - HC Lužnice
10 : 2 (3:2; 3:0; 4:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma,
Komma (Hanák)
Od poloviny utkání nám začaly v malém
počtu hráčů rychle ubývat síly, což dokázal Slavoj na obrovském hřišti využít a postupně zvyšoval svůj náskok.
David Čížek (DC)
Šesťáci na Nikolajce vítězně - 19. 10. 2014
· HC Slavoj Zbraslav – HC Lužnice
4:9 (2:4, 2:2, 0:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Nevšímal
(Hanzal), Nevšímal (Bláha), Šedivý (Jasečko), Hanzal (Kovaříček), Bláha (Nevšímal),
Jasečko (Šedivý), Jasečko, Jasečko (Klípa),
Bláha (Klípa)
Bojovnost a nasazení nám přinesly zasloužené vítězství.
Jiří Hanzal (JH)
Pětky vybojovaly o víkendu ve dvou
zápasech jeden bod - 19. 10. 2014
· HC Milevsko 2010 - HC Lužnice
7 : 7 (1:1, 3:3, 3:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek
F., Čančura, Petrásek F., Petrásek F. (Musil), Čančura, Mareš (Petrásek F.), Šťastný
(Petrásek F.)
Výsledek je spravedlivý a přesně odpovídá
průběhu zápasu.

· HC Strakonice: HC Lužnice
7 : 5 (4:1, 3:3, 0:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Čančura
(Škrleta), Petrásek A. (Mareš), Petrásek F.,
Mareš (Petrásek F.), Petrásek F.
Nedělní zápas jsme si prohráli již v první třetině. V naší brance podal opět výborný výkon
Daniel Jansa, který čelil celkem 49 střelám.
Zina Petrásková (ZP)
Víkendové dvoukolo sedmičkám body
nepřineslo - 20. 10. 2014
· HC Milevsko - HC Lužnice
5 : 1 (1:0; 2:1; 2:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Pauš (Peroutková)
Výkonu chyběla bojovnost, bruslení, důraz a
především chuť do zápasu.
· HC Strakonice - HC Lužnice
6 : 2 (2:1; 2:1; 2:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Staněk), Lang
O konečném výsledku rozhodl nástup do
druhé třetiny, kde jsme na začátku zbytečně 2x
inkasovali. Kluky však musím pochválit za bojovnost a snahu.
Vladimír Máca (VM)
Páťáci s Pískem vítězně - 26. 10. 2014
· HC Lužnice - IHC Písek
11 : 1 (3:1, 2:0, 6:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Kovaříček,
Petrásek (Šťastný), Bláha (Čančura), Šťastný (Petrásek), Petrásek (Mareš), Koutenský
(Hanzal, Kovaříček), Čančura (Bláha, Vaněk), Bláha (Vaněk), Kovaříček (Hanzal),
Kovaříček, Šťastný (Petrásek)
Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem.
Naší převahu jsme dokázali ve všech třech děj-

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
stvích využít a zápas vyhráli rozdílem deseti
branek.
(ZP)
Sedmáci si v Prefa aréně s chutí
zastříleli - 26. 10. 2014
· HC Lužnice – IHC Písek
15 : 3 (3:2; 5:1; 7:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Slabý
(Máca), Lang (Pánek), Lang (Hanák), Jasečko (Lang), Hanák (Lang), Hanák, Slabý
(Nevšímal), Lang (Hanák), Pánek (Hanák),
Jasečko (Lang), Slabý (Nevšímal), Jasečko
(Lang, Hanák), Hanák (Lang), Pánek
(Hanák), Máca (Slabý)
Všichni chlapci si zaslouží velkou pochvalu
za předvedený výkon a za bojovnost po celý zápas.
(VM)
Lužnice na Motor nestačila - 27. 10. 2014
· HC Lužnice - HC Motor České Budějovice
1: 13 (0:4; 1:3; 0:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Pauš (Novák T.)
Dnes nám nechybělo nasazení ani důraz
v osobních soubojích, na tým z krajské metropole to ale nestačilo.
(DC)
Z Vajgaru jsme vylovili jen bod
28. 10. 2014
7. třídy
· KLH Vajgar Jindř. Hradec - HC Lužnice
3 : 3 (1:0; 1:2; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Máca
(Lang, Nevšímal), Slabý (Nevšímal, Pánek),
Jasečko
Dnes byl k vidění velice rychlý a zajímavý
hokej po celý zápas. Konečný bod je zasloužený.
(VM)
Osmáci pokořili Strakonice - 29. 10. 2014
· HC Lužnice - HC Strakonice
7 : 2 (1:2; 2:0; 4:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák
(Lang), Lang (Komma), Komma (Hanák),
Hanák (Komma, Lang), Komma (Hanák,
Lang), Ludvík (Čížek), Hanák
Odpor hostů se nám podařilo zlomit až v závěrečném dějství, kdy jsme přestáli soupeřův
tlak a následně čtyřmi slepenými góly rozhodli.
(DC)
Státní svátek byl pro pětky vítězný
29. 10. 2014
· KLH Vajgar Jindř. Hradec - HC Lužnice
4 : 6 (2:0, 0:3, 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Mareš
(Petrásek F.), Mareš, Šťastný (Staněk), Mareš (Šťastný), Staněk, Petrásek F.
Po bojovném výkonu jsme tentokrát porazili
silného soka od Vajgaru.
(ZP)
Lužnice jasně přehrála Kohouty - 01. 11. 2014
8. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
4 : 0 (3:0; 1:0; 0:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Ludvík
(Novák), Lang (Čížek), Hanák (Čížek),
Komma
Lužnice vstoupila do utkání výborně a třemi
rychlými góly se dostala do trháku, který udržela až do konce utkání. Pochvalu zaslouží dnes za
předvedený výkon všichni hráči.
(DC)
Doma s Kohouty vítězně - 02. 11. 2014
7. třídy
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· HC Lužnice - HC Tábor
8 : 3 (3:0; 3:1; 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Pokorný
(Gargula), Slabý (Máca), Dančišin (Pokorný), Dančišin (Staněk), Pokorný, Dančišin,
Slabý, Pokorný (Dančišin)
Soupeře jsme v dnešním zápase od začátku
zápasu jednoznačně přehrávali a postupně navyšovali skóre. Ojedinělé šance hostů bezpečně
likvidoval Tomáš Kobera v brance.
(VM)
Státní svátek přinesl šestkám remízu
28. 10. 2014
· HC Lužnice – HC Strakonice
6:6 (1:2, 3:2, 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Jasečko
(Nevšímal), Staněk (Jasečko), Nevšímal
(Petrásek F.), Nevšímal, Nevšímal (Jasečko), Jasečko (Nevšímal, Bláha)
Štěstí tentokrát nestálo na naší straně a hosté
od nás odjížděli se zaslouženou remízou.
Kohouti nad síly Lužnice - 01. 11. 2014
· HC Tábor – HC Lužnice
6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Nevšímal,
Jasečko (Staněk)
Lužnice sehrála s táborským týmem bojové
utkání. Bohužel soupeř si díky několika laciným
brankám neustále udržoval vedení.
(JH)
Pětky zaskočily
táborské Kohouty - 03. 11. 2014
· HC Lužnice - HC Tábor
6 : 3 (3:1, 2:2, 1:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Mareš
(Šťastný), Škrleta (Čančura), Petrásek, Petrásek, Petrásek (Mareš), Petrásek
Velkou zásluhu na tomto vítězství má výborně chytající Daniel Jansa, který zlikvidoval 36
střel soupeře.
(ZP)

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, vč. realizačních týmů převlečených
za diváky, kteří okusí specifickou atmosféru sváteční noční Soběslavi. Do té doby všem přejeme
levné vánoční nákupy (nezapomeňte na běžeckou obuv), poklidný advent (s poklidným tréninkem) a spokojené Vánoce.
Petr Čáp
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PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
n
n
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Soběslavské ponožky přímo z výroby
Již přes 21 let pro Vás v Soběslavi vyrábíme ponožky
z kvalitních materiálů:
· antibakteriální z materiálu s ionty stříbra - SILTEX
· z jemného, lesklého bambusového vlákna - BAMBOO
· z funkční příze - COOLMAX
· z funkční příze - THERMOCOOL
· z tradiční česané dlouhovlákenné bavlny s Lycrou
· ze 100 % bavlny
· zdravotní s ionty stříbra
· pracovní se zvýšenou trvanlivostí se stříbrem
· sportovní celoplyšové s Lycrou
· vzorované kotníčkové SK8 s Lycrou
Kde nás najdete? TOMI – ing. Jindřich Kaisler - na Wilsonově ulici
395/3 u potoka v objektu bývalé „věnečkárny“. Tel. 602 490 735
V pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 a v sobotu od 8:00 do 11:00

Zveme vás na předvánoční výprodej do našeho
obchodu v ul. Palackého (naproti Policii ČR)

Nabízíme:
· zákaznické slevové karty
· dárkové poukazy
· slevy ve výši 30 - 50%

na oblečení i doplňky

Najdete nás na facebooku - Iva OUTLET

Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň a přejeme
krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku!

www.musobeslav.cz
e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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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
Přenechám kompletně
zařízený salon na nehtovou
modeláž a pedikúru.
Prostory budou volné
k 1. 1. 2015, adresa:
sídl. Míru 498/III, Soběslav.
Bližší info na tel. 607 277 833
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA

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

prosinec 2014
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Střední odborná
škola ekologická
a potravinářská
Veselí nad Lužnicí
nabízí možnost studia čtyřletých oborů
zakončených maturitní zkouškou
Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)
školní vzdělávací programy:
Biologie a ekologie živočichů a rostlin
Vodní a odpadové hospodářství
Ochrana a tvorba životního prostředí

· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci, příp.
Na Moskvě. Tel. 776 301 859
· Koupím rodinný dům se zahradou nebo stavební pozemek pro bydlení, pouze v Soběslavi. Tel. 607 971 156, RK nevolat!
· Dvojice mladých slušných lidí hledá byt ke
koupi popř. pronájmu. Tel. 777 100 689
· Sháním byt či menší dům do 15 km od Soběslavi. Tel. 601 336 000

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz

· Wüstenrot – Kocourková Pavla – spoření,
pojištění, hypotéky. Tel. 602 258 450, mail:
pavla.kocourkova@obchod.wuestenrot.cz
· Nabízím přivýdělek - prodejce přírodní kosmetiky. Vhodné pro každého, zaškolení zdarma. Více info na tel. 607 971 156

Analýza potravin (29-42-M/01)
školní vzdělávací program: Analýza potravin

Přírodovědné lyceum (78-42-M/05)
školní vzdělávací program: Přírodovědné lyceum

Den otevřených dveří:

3. 12. 2014 a 15. 1. 2015 od 14.00 do 17.00 hod.
Školu je také možné navštívit po tel. domluvě vždy
v úterý a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin.

qqqqqq

Školní minipivovar,
ubytování v domově
mládeže, celodenní
stravování, dobré
dopravní spojení
informace na tel.:
381 500 512 (ředitel)
381 500 514, 381 500 511
e-mail: info@sos-veseli.cz
http://www.sos-veseli.cz

Dámské a pánské oděvy
nám. Republiky 104 – Soběslav

LIKVIDACE PRODEJNY

è è 30 – 70%

Halenky, kalhoty, bundy,
kostýmy, sukně

· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862

Ostatní

školní vzdělávací program: Potraviny a biotechnologie

Výhodné slevy

Koupě

· Prodám prosperující rodinnou nemovitost
2003 v Chotovinách u Tábora. Cena dohodou. Pouze osobní jednání. Tel. 608 113 144

Technologie potravin (29-41-M/01)

Fakultní škola Univerzity Karlovy
Přírodovědecké fakulty
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· Rizikové odkacování stromů, ořez z lan nebo
za použití plošiny. Tomáš Doskočil.
Tel. 728 970 057
· Pronajmu garáž Na Moskvě, zvýšený vjezd.
Tel. 777 909 106
· Garáž na sídl. Svákov (u kotelny) nabízím
k dlouhodobému pronájmu. El. 220/380V.
Tel. 720 585 707
· Do dobrých rukou darujeme čtyřměsíčního
černobílého kocourka. Malá osada u Chotovin, kotě možno dovézt do Soběslavi.
Tel. 731 841 965
· Garsonka k pronajmutí v ulici Rašínova 405.
Tel. 777 193 750
· Potřebujete prodat, pronajmout nemovitost,
byt, pozemek - pomůžeme vám. Ocenění prodejní ceny nemovitosti zdarma! Rychlý prodej nemovitosti! Tel. 605 526 039
· Pronajmu na náměstí v Soběslavi malou kancelář. Tel. 381 522 076
· Pronajmu stylové nebytové prostory po celkové rekonstrukci na náměstí v Soběslavi.
2
2
Plocha 40 m + 40 m . Tel. 775 506 572
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ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

û
û
û
û

2

čištění koberců 15-20 Kč/m

sedacích souprav, židlí a jiného
čal. nábytku
interiérů automobilů od 500 Kč
nově rozleštění předních
světlometů vašeho vozu

Tel. 777 344 552
Správa lesů města
Soběslavi nabízí

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

Tel. 381 521 169
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NEPŘEHLÉDNĚTE: uzávěrka lednového čísla již 10. 12. 2014
Pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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