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MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 25

leden 2016

cena 10,- Kč

Vážení spoluobčané,
na konci roku vždy bilancujeme důležité události z období, které končí, a tak bych rád uvedl některé z nich.
Z investičních akcí byla tou největší výstavba sportovní haly ve sportovním areálu města.
Věřím, že nová hala podstatně vylepší podmínky pro kolektivní sporty. Na příští rok je připraveno rozšíření jejího zázemí a oprava stávajícího. Také pokračovala rekonstrukce náměstí jeho východní stranou s úpravou prostoru v okolí sochy mistra Jana Husa. V příštím roce se bude
realizovat rekonstrukce jižní strany náměstí. V souvislosti s dokončením IV. železničního koridoru byla provedena výměna povrchů velkého množství komunikací v celém městě. Důležitou
skutečností je, že město splatilo poslední finanční prostředky z úvěru na realizaci koupaliště a
nemá tedy žádné dluhy. Naopak máme vytvořeny finanční rezervy pro financování důležitých
akcí pro příští léta, na které bychom se rádi ucházeli o dotační tituly v novém programovacím
období EU. Jedná se hlavně o rozšíření Senior-domu, revitalizaci autobusového nádraží, výstavbu ČOV a kanalizace v Chlebově, snížení energetické náročnosti zimního stadionu a přípravu
pozemků pro bydlení a podnikání. Jsem velmi rád, že v našem městě investují také podnikatelé a
vytvářejí tak nová pracovní místa.
Rok 2015 byl rovněž věnován velkému množství kulturních, společenských a sportovních
akcí, které měly vysokou úroveň. Chtěl bych zmínit Soběslavské slavnosti, které měly největší
návštěvnost po dobu jejich konání od roku 2011.
Děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na akcích pořádaných v našem městě v končícím roce,
a věřím, že jim vydrží elán i pro rok následující.
Vážení spoluobčané,
v novém roce 2016 Vám přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě
a radost ze života.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Zimní láska
Ledové království rozprostřelo se vůkol,
Sněhové hvězdičky plní svůj úkol
Přikryjí stromečky, louky i sad
Zachrání před zimou hnízdečka snad

Doc. J. Stejskal, ak. mal.
Redakce Hlásky děkuje touto cestou všem,
kteří se svými příspěvky podíleli
v uplynulém roce na přípravě novin. Svým
čtenářům i ostatním spoluobčanům
přejeme šťastný a spokojený rok 2016.

Tříkrálová sbírka
v Soběslavi

Noc zkracuje se a dne přibývá
Každý se do nitra vrací
Svá přání do srdcí ukrývá
Na dlaních pro ostatní nese lásku jako dar
Kdo přijmeš ji upřímně
Vezmi si ji z dlaně sám
Do svého srdce ulož ji s vděkem
Zapal svící přátelství
Člověku zůstaň člověkem

Nový rok 2016 přivítáme společně slavnostním
ohňostrojem 1. ledna 2016 tentokrát v novém
čase od 18 hodin na náměstí Republiky v Soběslavi. Všichni jste srdečně zváni.

Potěš toho, jehož bolí srdce
Daruj tomu, kdo má prázdné ruce
Daruj, byť chviličku času svého
Daruj úsměv něžný ze rtu Tvého
Vše špatné zapomene se hned
Jen láska od člověka k člověku
Zachrání tento svět

Sobota 9. ledna 2016
Děkujeme všem, kteří přispějete.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 26. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 24. listopadu 2015 od 14:00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 26/261/2015

Rada města projednala návrh rozpočtu města
na rok 2016 a doporučuje jej po zapracování
připomínek přijatých na jednání RM zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 26/262/2015

Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2015 – rozpočtové opatření
č. 4/2015 – předložený vedoucí FO MěÚ paní
Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 26/263/2015

Rada města vypouští z programu 6. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
koná ve středu 16. prosince 2015, bod č. 3 –
Obecně závazná vyhláška města Soběslavi
č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství.

 Usnesení č. 26/264/2015

a) Rada města projednala připomínky ke studii revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi zpracované ateliérem O. T. A., Praha.
b) Rada města pověřuje starostu města
Ing. Jindřicha Bláhu projednat připomínky
s autory studie.
c) Rada města pověřuje místostarostu města
Mgr. Vladimíra Drachovského projednat se
zástupci Českých drah, a. s., a Správy železniční dopravní cesty, s. o., možnost zřízení
dopravního terminálu v Soběslavi.

 Usnesení č. 26/265/2015

Rada města schvaluje s účinností od 1. ledna
2016 plat jednateli Správy města Soběslavi,
s. r. o., p. Vladimíru Faladovi, ředitelce
Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové,
řediteli KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o.,
Ing. Petru Matoušovi a paní Janě Hákové,
která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, dle návrhu předloženého starostou města
Ing. Jindřichem Bláhou.

 Usnesení č. 26/266/2015

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

 Usnesení č. 26/267/2015

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty

města Mgr. Vladimíra Drachovského o
dokončení rekonstrukce východní strany náměstí Republiky a Palackého ulice včetně
chodníku před budovou MěÚ v Soběslavi.

 Usnesení č. 26/268/2015

Rada města na základě žádosti ředitele ZŠ
Komenského Mgr. Jana Holase schvaluje
převod finančních prostředků ve výši
122.515 Kč z provozních prostředků do investičního fondu školy a dále souhlasí s pořízením majetku – pylonové tabule s pojezdem
a křídly se zabudovanou interaktivní tabulí a
datovým projektorem za cenu 122.515 Kč.

 Usnesení č. 26/269/2015

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 15/195/2011 ze dne 26. července 2011 souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze
schváleného rozpočtu města v roce 2015 ve
výši 30.605 Kč pro ZŠ tř. Dr. E. Beneše a
29.773 Kč pro ZŠ Komenského ul. v Soběslavi v souvislosti s nákupem interaktivních
učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus,
s. r. o., Plzeň.

 Usnesení č. 26/270/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav, Švadlačky – kabel NN – pan Malý, lokalita“ na pozemcích p. č. 3816, 2912/4,
2912/6, 2912/8, 2912/12 v k. ú. Soběslav,
které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 26/271/2015

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu města
na rok 2015 ve výši 30.000 Kč občanskému
sdružení Prevent, z. s., Strakonice, na úhradu
části nákladů spojených se zajišťováním protidrogové prevence v Soběslavi a dále ve výši
15.000 Kč centru Auritus, Farní charita Tábor, na úhradu části nákladů spojených s provozem kontaktního a poradenského centra
v Táboře pro lidi ohrožené drogou. Na poskytnutí finančních příspěvků budou uzavřeny
veřejnoprávní smlouvy.

 Usnesení č. 26/272/2015

Rada města projednala žádost Mgr. Jana
Hambergera, správce Římskokatolické farnosti Soběslav, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč na dofinancování
opravy kostela sv. Petra a Pavla v Soběslavi
v souvislosti s jeho opravou v letošním roce.
Rada města s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2015 formou veřejnoprávní smlouvy souhlasí.

 Usnesení č. 26/273/2015

Rada města souhlasí na návrh bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 2+1 v čp. 101 na náměstí Republiky
v Soběslavi do nájmu Pavlu Sýkorovi, s přenecháním městského bytu velikosti 2+1 v čp.
101 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Lucii Danielové, s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 v čp. 134 v ulici
Protifašistických bojovníků v Soběslavi do
nájmu Kláře Míkové, s přenecháním měst-

leden 2016
ského bytu velikosti 2+1 v čp. 437 v ulici Na
Ohradě v Soběslavi do nájmu Zdeňce Kupčíkové a s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 v čp. 109 na náměstí Republiky
v Soběslavi do nájmu Janě Kroupové.

 Usnesení č. 26/274/2015

Rada města na základě žádosti ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové
souhlasí s přijetím věcných darů – klozetového křesla v hodnotě 2.000 Kč od paní Hany
Pakostové, Soběslav, a klozetového křesla
v hodnotě 2.640 Kč od pana Jiřího Bartyzala,
Soběslav, do majetku Senior-domu.

 Usnesení č. 26/275/2015

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva obrany ČR „Zachování a
obnova historických hodnot“ v souvislosti
s přípravou akce „Oprava památníku I. světové války“ v parku U Nádraží, který je ve
vlastnictví města. Předpokládané náklady na
opravu památníku jsou ve výši 130.000 Kč.
b) Rada města rozšiřuje program 6. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná
16. prosince 2015, o bod č. 3: Schválení podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva
obrany ČR.

 Usnesení č. 26/276/2015

Rada města souhlasí s použitím znaku města
na nových internetových stránkách mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav.

Usnesení 27. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 8. prosince 2015 od 14:00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 27/277/2015

Rada města schvaluje termíny svých jednání
v roce 2016 následovně: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2.,
8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6.,
28.6., 19.7., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10.,
1.11., 15.11., 29.11., 13.12. a 20.12.2016.

 Usnesení č. 27/278/2015

Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace
komunálního odpadu pro podnikatelské a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2016 následujícím způsobem:
týdenní svoz popelové nádoby 110 l
2.700 Kč,
sezonní svoz popelové nádoby 110 l
1.190 Kč,
týdenní svoz popelové nádoby 240 l
5.400 Kč,
týdenní svoz kontejneru 1100 l
17.990 Kč,
sezonní svoz kontejneru 1100 l
8.990 Kč.
Ceny jsou stejné jako v roce 2015 a jsou
uvedeny včetně DPH.

 Usnesení č. 27/279/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 21 ke smlouvě o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne
18.12.1995 uzavřené mezi městem Soběslav a
firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor,
pokračování na str. 3
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kterým se stanovuje cena za likvidaci komunálních odpadů v roce 2016 na částku
3.611.880 Kč + DPH.

 Usnesení č. 27/280/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na pojištění majetku, odpovědnosti a
vozidel města organizovaného makléřem
města firmou GrECo JLT Czech Republic,
s. r. o., České Budějovice.
Vítězem výběrového řízení se stala Česká pojišťovna, a. s. Pojištění odpovědnosti a vozidel bude uzavřeno na 1 rok, tj. 2016 –
odpovědnost na částku 32.598 Kč, vozidla na
částku 26.028 Kč. Na pojištění majetku bude
uzavřena smlouva na dobu určitou 3 roky, tj.
2016–2018, na částku 300.146 Kč.

 Usnesení č. 27/281/2015

Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity
Automotoklubu Soběslav v AČR, p. s., za výběr v ATC Karvánky v roce 2015 ve výši
20.000 Kč za podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení
dětského dopravního hřiště a výstavbu zkušebního polygonu pro závěrečné praktické
zkoušky motocyklů v areálu AMK Soběslav
u letiště.

 Usnesení č. 27/282/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 2.7.2015 mezi městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na zpracování
projektové dokumentace akce: „Stavební úpravy domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi“, kterým se prodlužuje termín zpracování a
předání projektové dokumentace do 5.2.2016.

 Usnesení č. 27/283/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, Projektová a poradenská

Usnesení 28. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 15. prosince 2015 od 14:00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 28/293/2015

Rada města souhlasí s realizací investičních
akcí (komunikace, chodníky, parkoviště, kanalizace, stavby a ostatní) v Soběslavi v roce
2016 dle návrhu předloženého místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským.

 Usnesení č. 28/294/2015

Rada města schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2016 následovně: 10. 2., 6. 4., 29. 6., 21. 9. a 14. 12.
2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního
domu města Soběslavi.

 Usnesení č. 28/295/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě rozšíření
(zvýšení kapacity) budovy Senior-domu Soběslav.
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činnost, Soběslav, na zpracování projektové
dokumentace akce: „Stavební úpravy a přístavba zázemí víceúčelové haly Soběslav“ za
cenu 179.000 Kč + DPH.

 Usnesení č. 27/284/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
mezi městem Soběslav a společností Klinické
laboratoře Tábor, a. s., Sudoměřice u Tábora,
kterým se rozšiřují pronajaté nebytové prostory v budově Polikliniky, ul. Petra Voka 159,
Soběslav I, o výměru 55,60 m2 (laboratoř hematologie a biochemie) od 1.1.2016.

 Usnesení č. 27/285/2015

a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne 9.11.1999
uzavřené mezi městem Soběslav a MUDr.
Esterou Kališovou, Soběslav, na pronájem
nebytových prostor v budově Polikliniky, ul.
Petra Voka 159, Soběslav I (ordinace diabetologie) dohodou k 31.12.2015.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a společností ResTrial, s. r. o., Praha, na pronájem nebytového prostoru v budově Polikliniky, ul. Petra Voka 159, Soběslav
I, o výměře 44,90 m2 od 1.1.2016 na dobu neurčitou za účelem provozování ordinace diabetologie.

 Usnesení č. 27/286/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3
ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne
9.5.2007 uzavřené mezi městem Soběslav,
p. Romanem Mixou, Soběslav, a p. Petrem
Prokešem, Veselí nad Lužnicí, kterým se zvětšuje výměra pronajatých pozemků p. č. 390/1 a
p. č. 3922 (u stánku rychlého občerstvení Kajuta) na celkových 105 m2, vše v k. ú. Soběslav.

 Usnesení č. 27/287/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru
750, v souvislosti s rozšířením plochy zahrady MŠ.

 Usnesení č. 28/296/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
36 ke smlouvě o zabezpečení separovaného
sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru v Soběslavi a
městských částech Chlebov a Nedvědice v roce
2016 za cenu 543.558 Kč + DPH.

 Usnesení č. 28/297/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Soběslav a firmou APPELL, a. s., Nedvědice, na uložení teplovodního vedení na
pozemcích parc. č. 654/1, 654/2, 660/17 a
660/20 v k. ú. Nedvědice, které jsou ve vlastnictví města Soběslavi.

 Usnesení č. 28/298/2015

a) Rada města souhlasí s přijetím daru do majetku města – pamětní desky připomínající židovskou obec v Soběslavi umístěné na
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 Usnesení č. 27/288/2015

Rada města pověřuje místostarostu města
Mgr. Vladimíra Drachovského zajištěním
tradičního novoročního ohňostroje, který se
uskuteční 1. 1. 2016 v 18:00 hod. na náměstí
Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 27/289/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, kterou Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 2.800 Kč na podporu
činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Soběslav.

 Usnesení č. 27/290/2015

a) Rada města projednala návrh 1. aktualizace Programu regenerace městské památkové
zóny Soběslav, IV. etapa pro roky
2012–2016, zpracovaný vedoucí oddělení
územního plánování a památkové péče Ing.
arch. Dagmar Buzu a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
b) Rada města rozšiřuje program 6. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 16.12.2015 v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi, o bod:
1. aktualizace Programu regenerace městské
památkové zóny Soběslav, IV. etapa pro roky
2012–2016

 Usnesení č. 27/291/2015

Rada města bere na vědomí informaci předsedkyně finančního výboru zastupitelstva
města Mgr. Aleny Krejčové o jednání finančního výboru, které se uskutečnilo v pondělí
7.12.2015.

 Usnesení č. 27/292/2015

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu ZŠ E. Beneše v souvislosti s provedením
technického zhodnocení budovy – zateplení
terasy a provedení hydroizolace u jižního
vstupu do školy – dle návrhu předloženého
ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou.

venkovní zdi domu bývalé židovské synagogy čp. 30 v Jirsíkově ulici v Soběslavi od
obecně prospěšné společnosti Toledot, Praha, v hodnotě 12.705 Kč.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
umístění pamětní desky mezi městem Soběslav a rodinou Slabých, Soběslav, na jejich nemovitosti čp. 30 v Jirsíkově ulici v Soběslavi.

 Usnesení č. 28/299/2015

Rada města souhlasí s úpravou rozpočtu Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru
750, v roce 2015 dle návrhu předloženého ředitelkou MŠ DUHA Mgr. Alenou Krejčovou.

 Usnesení č. 28/300/2015

Rada města souhlasí na návrh ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové
s použitím investičního fondu organizace na
nákup terapeutického laseru Polaris 2 od firmy Jenso – zdravotnická technika, Praha, za
cenu 251.136 Kč vč. DPH.
pokračování na str. 4
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
 Usnesení č. 28/301/2015

a) Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného jednatelem Správy
města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimírem Faladou souhlasí s pořízením pracovní plošiny na
vozidle Nissan Cabstar s pracovní výškou
19–20 m a hmotností soupravy do 3,5 t za
cenu 1.797.800 Kč + DPH z finančních prostředků společnosti.
b) Rada města souhlasí s prodejem pracovní plošiny Avie A31.1K, rok výroby 1989, za cenu dle
znaleckého posudku, tj. 85.800 Kč + DPH.

 Usnesení č. 28/302/2015

Rada města souhlasí na návrh bytové komise
s přenecháním městského bytu velikosti 2+1
v čp. 101 na náměstí Republiky v Soběslavi
do nájmu Miroslavu Prchlíkovi.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva
města Soběslavi, které se konalo
16. prosince 2015 od 18:00 hodin v malém
sále Kulturního domu města Soběslavi
 ZM 6/039/2015
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 4/2015 – v předloženém znění.
 ZM 6/040/2015
a) Zastupitelstvo města pověřuje Radu města
Soběslavi ke schválení rozpočtového opatření č. 5/2015, kterým se upravují jednotlivé
položky rozpočtu města Soběslavi za rok
2015 podle dosažené skutečnosti.
b) Schválené rozpočtové opatření č. 5/2015
bude předloženo na nejbližším jednání zastupitelstva města v roce 2016.
 ZM 6/041/2015
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města
Soběslavi na rok 2016 v předloženém znění.
 ZM 6/042/2015
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti
o dotaci z programu Ministerstva obrany ČR
„Zachování a obnova historických hodnot“
v souvislosti s přípravou akce „Oprava památníku 1. světové války“ v parku U Nádraží
v Soběslavi, který je ve vlastnictví města.
 ZM 6/043/2015
Zastupitelstvo města schvaluje 1. aktualizaci
Programu regenerace Městské památkové
zóny Soběslav, IV. etapa pro roky 2012–2016,
v předloženém znění.
 ZM 6/044/2015
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1928/4 o výměře 302 m2 v k. ú. Soběslav Českému rybářskému svazu, z. s., MO
Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku.
 ZM 6/045/2015
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. ZM
5/036/2015 ze dne 23. září 2015.
 ZM 6/046/2015
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3
ke zřizovací listině Mateřské školy DUHA
Soběslav, sídliště Míru 750, v předloženém
znění.
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Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že v době od 1.12.2015 do 19.2.2016 přijímá žádosti o poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č.
3/2011. Formulář žádosti si můžete vyzvednout na MěÚ, odboru organizačním a správy majetku, nám. Republiky 59/I, u pí Klečatské, II. patro, č. dv. 305. Tiskopisy jsou rovněž k dispozici
na stránkách www.musobeslav.cz.
poř. č. účel půjčky
max. lhůta splatnosti
úrok
horní hranice půjčky
1.
půdní nástavba při vzniku1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na l byt
2.
půdní vestavba při vzniku 1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na 1 byt
3.
zateplení obvodového pláště
5 let
3%
do 80.000 Kč
domu staršího 10 let
4.
vybudování WC, koupelny nebo
4 roky
3%
do 50.000 Kč na l byt
sprch. koutu a jejich rekonstrukce
5.
zrušení septiku
3 roky
3%
do 20.000 Kč
6.
rekonstrukce stávajícího otopného
4 roky
3%
do 60.000 Kč
systému, přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly
7.
opravy střech domů nejméně
5 let
3%
do 80.000 Kč
v rozsahu výměny střešní krytiny
8.
výměna oken
5 let
3%
do 80.000 Kč
K žádosti je třeba přiložit:
· doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 3 měsíců)
· stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti stavby
· projektovou dokumentaci nebo přesný popis úprav, které nevyžadují stavební povolení
· čestné prohlášení žadatele
· čestné prohlášení ručitele

Informace o místním poplatku
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2016 stanoven ve výši 550,- Kč za poplatníka. Poplatníky
jsou nejen osoby trvale bydlící v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích, ale i cizinci s trvalým nebo
přechodným pobytem po dobu delší než 3 měsíce nebo cizinci, kterým byla udělena mezinárodní
ochrana. Poplatníky jsou i fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek se platí v kanceláři Správy města Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/III, 392 01 Soběslav a
je splatný do 31.3.2016. Pracovní doba pro platby místního poplatku za komunální odpad je stanovena v pondělí, v úterý a ve čtvrtek 6.00 – 11.00 hodin a 12.00 – 14.00 hodin, ve středu 6.00 – 11.00
hodin a 12.00 – 16.00 hodin a v pátek 6.00 – 11.00 hodin.
Při platbě poplatku budou vydávány i nálepky, kterými musí být označeny popelnicové nádoby
na dobře viditelném místě, aby byly snadno identifikovány nemovitosti, pro které nebyl daný
poplatek uhrazen.
Někdy se občané ptají, jak je to s výši poplatku – zda není příliš vysoký. K tomu je třeba uvést, že
průměrné náklady za celou ČR jsou 911 Kč na osobu a rok /2014/ a v Soběslavi jsou 877 Kč na osobu a rok /2014/. Z uvedených údajů je zřejmé, že stanovená výše poplatku nemůže pokrýt ani skutečné náklady.
Ing. Jan Mošnička, OŽP, MěÚ Soběslav

leden 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Nová sportovní hala v Soběslavi
V sobotu 21. listopadu 2015 byla slavnostně otevřena nová sportovní
hala ve sportovním areálu v Soběslavi. Slavnostní přestřižení pásky provedl místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský, který měl celou výstavbu haly na starosti, za soběslavské florbalisty, kteří budou halu
nejvíce využívat, Monika Matoušková a za zástupce generálního dodavatele Ladislav Spilka (viz foto). Hala nahradila původní, a to především
rozměry nevyhovující halu z 80. let, která byla na konci své životnosti.
Stavba haly si vyžádala náklady ve výši 15,3 mil. Kč včetně DPH. Další
cca 1,3 mil. Kč stálo vybavení haly, především nové basketbalové koše,
tribuna včetně mantinelů, časomíra, ozvučení, topení a další drobné vyba-
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vení haly. Generálním dodavatelem stavby byla soběslavská firma Spilka
a Říha, jež si ve vymezeném čase poradila i se změnami projektu, kterými
bylo především odbourání východní a západní strany haly, s nímž projekt
původně nepočítal, a změna nosné konstrukce haly tak, aby na ni bylo
možné umístit basketbalové koše.
„Všem, kteří se na výstavbě nové sportovní haly podíleli, chci poděkovat s přáním, aby hala sloužila mnoho dalších let široké sportovní veřejnosti, a především našim dětem.“
Po slavnostním zahájení a přestřižení pásky se uskutečnil společenský
florbalový turnaj za účasti družstva soběslavských žen, sponzorů florbalu
a města. Vítěznou trofej vybojovalo společné družstvo firem TYMO a
OVB Soběslav (viz foto).
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Upozornění na důležité novinky z oblasti
vydávání cestovních dokladů.

Dochází u Vás k rušení příjmu
televizního vysílání?
V souvislosti s budováním nových mobilních sítí LTE v České republice se objevují stížnosti na rušení příjmu pozemního televizního
vysílání (DVB-T). V některých lokalitách došlo
přechodně k úplné ztrátě televizního signálu pro
celé oblasti/čtvrti nebo jsou rušeny jednotlivé
domácnosti. V případě rušení příjmu televizního vysílání se mohou občané obrátit na Český
telekomunikační úřad (ČTÚ), paní Hájkovou,
tel. č. 386 104 135, e-mail hajkovas@ctu.cz.
ČTÚ provede měření na místě a následně
rozhodne o oprávněnosti stížnosti na rušení. Pokud je stížnost oprávněná, dojde k úhradě nákladů na odstranění rušení ze strany mobilního
operátora. Více na www.ctu.cz. red. kráceno

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

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

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 13.1. a 27.1. od 13 do 17 h
tel. 602 496 375
Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti pekárně/
v sobotu 9.1.2016 od 9 hodin.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV

Výkup kožek - pondělí 4. ledna 2016
u KD Jirsíkova ul. v době mezi 12 – 14.20 h
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Z nabídky kulturních akcí vybíráme:
23.12.
25.12.
27.12.
30.12.
1.1.
1.1.
9.1.
9.1.
12.1
13.1.
15.1.
20.1.
22.1.
22.1.
23.1.
23.1.
25.1.
26.1.
29.1.
30.1.
30.1.
12.2.

Živý Betlém – tradiční putování za Betlémskou hvězdou – park u Hlásky od 16.30 h
Vánoční vytrubování – Soběslavský žesťový orchestr na náměstí Republiky od 14 h
Vánoční zpívání - Anonym Voice v Českobratrském evangelickém kostele od 17 h
Silvestrovský běh ulicemi města – start o půlnoci na náměstí Republiky
Ohňostroj na náměstí Republiky v 18 h (pozor změna!)
Novoroční vyjížďka na kole, Oáza – Dům Sportu a Zábavy, ve 13 h
Tříkrálová sbírka
Tvořivá dílna - Malování na sklo a keramiku, v DDM od 9 h
Malování pro radost – výstava Aleny Maškové v městské knihovně, vernisáž v 17 h
Přednáška v Blatském muzeu „Aljaška a Yucon“, od 17 h
Maturitní ples Gymnázium Soběslav
PiňaKoláda koncert – v KDMS od 19 h
Maturitní ples Gymnázium Soběslav
Koncert Jiřího Smrže a Bena Lovetta – Čajovna Rolnička, 19.30 h
Road Fichtel Day 2016 – AMK od 9 h
Tvořivá dílna – Výroba ozdobné krabičky, v DDM od 9 h
Dokumentární film a beseda „Kavkaz 2015“, kino od 18 h
Přednáška v Blatském muzeu „Soběslavské kostely“, od 17 h
Rybářský ples
Festival deskových her Hračkofest, KDMS od 10 h do 21 h
1. ples přátel motorismu, Klenovice od 20 h
Společenský ples města

Obnova zvonů v kostele sv. Mikuláše v Nedvědicích
Milí přátelé, vážení rodáci, obyvatelé
obce Nedvědice a všichni dobrodinci,
vlivem událostí minulého století zeje zvonice
nedvědického kostela prázdnotou až do dnešních dnů. Naši předkové spoluutvářeli s vědomím odpovědnosti k budoucím generacím svět
kolem sebe. Zdědili jsme kulturní krajinu se
svými neodmyslitelnými prvky, mezi něž jistě
patří i zvony. Záleží také na nás, co předáme
my. Nabízí se možnost společně nasbíranými
peněžními prostředky nechat znovu rozeznít nedvědickou zvonici. Zvony ponesou poselství a
dodají důležitým momentům našeho života důstojnost a slavnostní atmosféru.
Na věži kostela byly dříve umístěny dva větší zvony. Po rekvizici zůstala na trámech pouze
ozubená kola po původním uložení zvonů.
V současné době je ve vyšším patře stolice zavěšený pouze malý litinový zvonek, který je
využíván jako umíráček.

cí, neboť patron, náboženská matice, odpírá
tuto opravu provésti, ačkoliv věž sama před 51
léty stavěla.(…)“

Í

Z farní Kroniky nedědické
(LIBER MEMORABILIUM penes parochialem ecclesiam Nedvědicensem)
Zápis z roku 1917
„Větší zvon musel býti odveden na válečné
potřeby. Též veškeré téměř cínové nádobí: svícny, tácky, konvičky, křtitelnice.“
Zápis z roku 1928 a 1929
„Na Nový rok ohlášena sbírka na pořízení
nových zvonů a paměť desetiletého trvání republiky Československé a na paměť tisíciletého výročí mučednické smrti sv. Václava a
dvousetletého výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Do velikonočních svátků sebrán
obnos 6 097 Kč a peníz ten uložen ve spořitelně
města Soběslavi. Zahájeno jednání o opravu
věže, což vyžádá si zase plno psaní a interven-

„Den 15. září 1929 zůstane památným pro
osadu, neboť v ten den světily se tři nové zvony
a také zavěšeny na nově a důkladně opravenou
věž. Kázání velmi pěkné měl vdp. Msgre. Antonín Melka z Č. Budějovic, rektor biskupského
semináře, a zvony posvětil vdp. osobní děkan ve
výslužbě zde, P. Jakub Podlaha. Poděkování a
slavnou mši svatou sloužil farář Pechuška. Počasí toho dne bylo nádherné a celá slavnost se
velmi zdařila. Zvony uloženy na ověnčeném
voze, vezeny p. Podlahou a p. Chalupským, od
p. starosty p. Václava Kouby. Účast lidu byla
veliká, přes osmdesát družiček malých i vel-
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kých zvony provázelo za doprovodu hudby a
písní svatých. U kříže před hřbitovem byly posvěceny a pak na věž vytaženy. Odpoledne, asi
ve čtyři hodiny, poprvé rozezvučely se krásným
svým zvukem nad naší osadou. Velký zvon váží
196,5 kg. Nese obraz sv. Václava a nápis: Chraň
naši vlast. V jubileum sv. Václava a Čsl. státu
1929. Tón jeho jest d². Druhý zvon c² váží 124,5
kg. Nese obraz sv. Mikuláše a nápis: Chraň svoji osadu, 1929. A třetí c³ váží 16 kg. Nápis: sv.
Jane Nepomucký oroduj za nás, 1929. Zvony i
s armaturou stály obnos 10 718,20 Kč a jsou od
firmy Rudolf Perner z Č. Budějovic. Družičky:
Anna Rypáčková, Marie Pytelková, Jaroslava
Broukalová a Růžena Nováková (Valentová).
Krásně přednesly případné básně. Slavnost se
vydařila a zanechala hluboký dojem.“
Zápis z roku 1942
„Dne 16.3.1942 byly sňaty z věže dva zvony.
Václav a Mikuláš, zakoupené v roce 1929 a dne
17. března 1942 byly odvezeny vojenskou správou k účelům válečným. Lidé říkali: „Ty zvony
jim odzvonějí jako v minulé válce.“ A stalo se
tak. Bylo nám smutno po odchodu zvonů, ale
rostla naděje na vítězství.“
Rádi bychom se pokusili obnovit již zmíněné dva zvony. První zvon – sv. Mikuláš nárazového tónu f² by měl průměr 59,5 cm a hmotnost
125 kg. Druhý zvon – sv. Václav nárazového
tónu as² by pak měl průměr 49,5 cm a hmotnost
cca 85 kg. Realizace se ujalo Zvonařství Michal
Votruba v Myslkovicích.
Na nové zvony bude potřeba 252 900 Kč a na
elektroinstalaci a pohon zvonů 89 700 Kč.
Děkujeme za přispění jakékoli částky. Dárci,
kteří přispějí minimálně 30 000 Kč, budou navíc
uvedeni v reliéfu zvonů.
Přispět na zvony je možné do označené pokladničky v nedvědickém kostele nebo na č.ú.:
0702636329/0800 – VS 2016
Kontakt:
Římskokatolická farnost Nedvědice
nám. Republiky 100/34
392 01 Soběslav
IČO: 65942876
Na vyžádání vystaví Římskokatolická farnost Nedvědice darovací smlouvu pro odečet ze
základu daně.
P. Jan Hamberger
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Koncert už „vydělal“
na nové zvony
V sobotu dne 5. prosince 2015 se v nedvědickém kostele sv. Mikuláše uskutečnil benefiční
koncert na pořízení nových zvonů. Při tomto
koncertě se vybralo 23 730 Kč. Touto cestou
bych chtěl poděkovat Ivetě Fraitové a Pavlu
Šmolíkovi, kteří se koncertu ujali, ale také Vám
všem, kteří jste přispěli.
P. Jan Hamberger
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Julie Nevlida
Viola Hájková
Natálie Rošková
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Marie Burešová
Milan Míka
Jan Dvořák
Milada Svobodná
Anna Vrkočová
Marie Neknězová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Poděkování
Děkuji personálu Domu s pečovatelskou
službou a Domácí zdravotní péči v Soběslavi
za profesionální přístup při ošetřování mé
ženy Heleny Šíchové.
Václav Šícha, Skalice

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 9.1. by se dožila
šedesáti let manželka,
maminka a babička
paní Marie Doláková
ze Zvěrotic.
S láskou stále vzpomínají
manžel a děti s rodinami.
Ke vzpomínce se připojují spolupracovníci
z Městského úřadu v Soběslavi

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří
se zúčastnili posledního rozloučení s panem Janem Dvořákem.
Marie Dvořáková a syn

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.“
Dne 28.1.2016 tomu
bude 8 smutných let,
co nás navždy opustila
moje milovaná dcera,
paní Michaela Sudová.
Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
maminka, manžel s dětmi,
sestra s rodinou a bratr.

Poděkování
Děkuji všem přátelům, kamarádům a známým, kteří se 29. září přišli naposledy rozloučit s panem Janem Honsou.
Manželka a synové s rodinami

Dne 5.1.2016 uplynou
již 3 roky od doby, co
nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan František Zabranský ze Soběslavi.
S láskou a úctou stále
vzpomíná manželka Blažena, dcery s rodinami, vnoučata, pravnoučata a ostatní
příbuzní a známí.
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101 bezplatných
odběrů!!!
Paní Iva Kolářová ze Soběslavi darovala na transfusní stanici Tábor již po
stoprvé krev jako čestný
dárce. Za toto příkladné
konání v zájmu záchrany
lidských životů jí patří velké poděkování. Redakce

„Utichlo Tvé dobré srdce a milý hlas,
bolest však nezhojí žádný čas.“
Dne 12.1.2016 vzpomeneme 12. výročí, kdy nás
navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Pajer
z Myslkovic.
S láskou stále vzpomíná dcera Dana s rodinou

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc,
než ostatní.
O to těžší je naučit se
žít bez nich.
Dne 10. ledna uplyne
jeden rok, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a
pradědeček, pan Václav Šetka.
14. ledna 2016 by oslavil 85. narozeniny.
Stále vzpomínáme.
Manželka Marie, rodina a přátelé.

Dne 12.11.2015 to byl rok, co zemřela naše
milovaná maminka paní Anna Výborná.
Vzpomínají Eva, Pavel, Irena, vnoučata
Honza, Lenka, Pavlík, Honzík, Péťa, Vašek, pravnučka Liduška a ostatní příbuzní.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme

„…sníh zavál Tvé stopy“
Dne 26. ledna 2016 uplyne 10 let od úmrtí
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Františka Červenky ze Soběslavi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jiřina a děti s rodinami

Poděkování
Redakce soběslavské Hlásky děkuje panu
Vlastimilu Slabému a panu Luboši Tíkalovi za příjemnou celoroční spolupráci při
vytváření propagačních materiálů města Soběslavi a především za poskytnuté fotografie
uveřejněné na titulních stranách měsíčníku
Hláska - 12/2015 p. Slabý a 1/2016 p. Tíkal.
Redakce
Autorkou básně Zimní láska zveřejněné
na titulní straně je Věra Hanzalová.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

leden 2016
Pozvánka do KD Soběslav – leden 2016

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

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

· Středa

SENIOR KLUB.................................................................................................13.30
RÁČEK - dětský kroužek lidových písní a tanců ..............................................15.30

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

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

Další program:
· Neděle 10.1.

Divadlo Studna, O ZAKLETÉ PRINCEZNĚ.....................................10.30
velký sál, vstupné dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, rodinná 2., 3…dítě zdarma

· Středa

KOMICI s.r.o. aneb TI NEJLEPŠÍ Z POŘADU NA STOJÁKA ...19.00
velký sál, vstupné 250 Kč v předprodeji, 270 Kč na místě

13.1.

· Pátek

15.1.

MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM SOBĚSLAV ........................19.00

· Středa

20.1.

PIŇAKOLÁDA - koncert, velký sál, vstupné 150 Kč

· Pátek

22.1.

MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM SOBĚSLAV ........................19.00

· Středa

27.1.

Prodejní akce, malý sál ..................................................................9.00-17.00

· Pátek

29.1.

RYBÁŘSKÝ BÁL, hrají Sekond Service Band ...................................20.00
velký sál, vstupné 180 Kč

ZADÁNO - Obec Baráčníků Soběslav, malý sál ..................................10.00
I MY, o.p.s., HRAČKOFEST, velký sál ...................................10.00-21.00
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz
· Sobota

30.1.

Předplatné Jaro 2016 v KD Soběslav
· Čtvrtek 18. ÚNORA

Pantheon Production, Francis Weber
CHLAP NA ZABITÍ
Tady by se tak krásně vraždilo, kdyby se vedle nesebevraždilo...
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha.
Autor komedie Chlap na zabití je slavný
francouzský dramatik, herec, režisér, scénárista a producent Francis Weber. K jeho nejznámějším scénáristickým počinům patří
např. Muž z Acapulka, Blbec k večeři, Otec a
otec, Kopyto, Klec bláznů, Velký blondýn
s černou botou a mnoho dalších.
Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Jaroslav Šmíd, Betka Stanková, Michal Slaný a
Milan Šimáček

· BŘEZEN

Divadlo v Rytířské, Francis Weber
KONDOMEDIE
Jak snadno lze změnit pohled na druhého člověka a jak rychle se šíří a nabalují „zaručené“
informace. François Pignon, plachý a nevýrazný účetní v továrně na prezervativy, je jednoduše smolař: manželka se s ním rozvedla,
jeho čtrnáctiletý syn s ním nemluví, a ke všemu ho ještě chtějí vyhodit z práce...
Hrají: Jaromír Nosek, Jan Vlasák, Miroslav
Etzler, Máša Málková, Petr Motloch a Martin Kraus
· DUBEN
Divadlo Palace, Patrick Haudecoeur
S NEBO BEZ?
Není to snadné, když se v divadelním souboru sejdou charaktery, které by byly nesnesitelné i samostatně… Hra se v podání
Hybnerové mění v grotesku a smršť pohybových improvizací. Tomu osobitá herečka a
režisérka v jednom podřídila i výběr herců.
Hrají: Vanda Hybnerová, Jakub Žáček, Vojtěch Záveský, Richard Trsťan, Lucia Kašiarová a Tomáš Grúz
Změna programu vyhrazena!
Začátky představení vždy v 19.30 hodin!
Cena předplatného 820 Kč

· Středa 13. ledna v 19.00 hod.

KOMICI s.r.o. aneb TI NEJLEPŠÍ Z POŘADU
NA STOJÁKA, Miloš Knor & Tomáš Matonoha & Lukáš Pavlásek - zábavný pořad - velký sál
Vstupné 250 Kč, na místě 270 Kč
· Středa 20. ledna v 19.00 hod.
PiňaKoláda – KONCERT
Oblíbená dámská dvojka z TV Šlágr!
Vstupné 150 Kč
· Neděle 10. ledna v 10.30 hod.
Divadýlko Studna
ZAKLETÁ PRINCEZNA
Základní surovinou je Hrubínův Špalíček pohádek. Přidáme špetku žonglérského umu,
krásnou princeznu, hrozného čaroděje s divnou vrbou, vynalézavého Matěje, trochu zpěvu a hrst fantazie... Necháme 50 minut
povařit a máme tu Zakletou princeznu. Chutná nejen nejmenším školákům, ale i těm, co
školní lavici již dávno opustili.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, rodinná
(druhé, třetí...dítě zdarma)

Poděkování
Vážení a milí diváci a hosté,
děkujeme vám za vaši přízeň v minulém
roce a v novém roce 2016 přejeme hodně
zdraví a pohody! Děkujeme všem firmám za
podporu KDMS v roce 2015 a těšíme se na
další spolupráci v roce 2016.
Pracovníci KDMS

Plesová sezona
v KD Soběslav 2016
· Pátek 15. ledna

Maturitní ples Gymnázium Soběslav

· Pátek 22. ledna
·
·
·
·
·

Maturitní ples Gymnázium Soběslav
Pátek 29. ledna Rybářský ples
Pátek 12. února Společenský ples
Pátek 26. února Staročeský bál
Neděle 28. února Karneval pro děti
Pátek 11. března Sportovní ples

leden 2016
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Věneček 2015 - Čerství absolventi Kurzů tance a společenské výchovy na závěrečném věnečku 5. prosince 2015 v Kulturním domě města Soběslavi.
Poděkování za vysokou úroveň vedení kurzů patří tanečním mistrům Aleně a Jaroslavu Bolkovým z Milevska

Zprávy z knihovny

Moje chvilka slávy
Ve čtvrtek 21. ledna v 17 hodin bude naším hostem paní Šárka Dušánková. Představí čtenářům svou nově vydanou knihu „LAVA“. Součástí
besedy bude autogramiáda a prodej knihy. Vystoupí žáci ZUŠ Soběslav.
Jste srdečně zváni!

Městská knihovna v Soběslavi přeje všem svým čtenářům
a příznivcům šťastné vykročení do nového roku 2016,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Sobotní provoz
Knihovna se v novém roce otevře pro čtenáře a návštěvníky v úterý
5. ledna 2016. Sobotní provoz bude zajištěn v sobotu 9. ledna od 9 do 12 h.

Výstava
„Nikdy není pozdě začít, aneb Malování pro radost“ – obrazy olej,
akryl Aleny Maškové ze Soběslavi. Volná amatérská tvorba zaměřená na
přírodu – krajiny, květiny.
Vernisáž proběhne v úterý 12. ledna od 17 hodin.
Výstava potrvá do 29. ledna 2016.

Den pro dětskou knihu
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Dne pro dětskou knihu. Soběslavské pekárně PETA Bohemia děkujeme za již tradiční dodání chutných a voňavých vánoček, učňům ze Střední školy
řemeslné za perníčky na zdobení a návštěvníkům za příjemnou atmosféru.
Mgr. Alena Fremrová

Poděkování
Město Soběslav děkuje paní Anně Břízové za unikátní dar. Paní Břízová darovala městu nádherný mechanický betlém,
který je dílem jejího zesnulého manžela.
Betlém je umístěn v soběslavské knihovně
a určitě stojí za zhlédnutí. Ještě jednou
mnohokrát děkujeme.
Mgr. Vladimír Drachovský
místostarosta města
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LEDNOVÉ PŘEDNÁŠKOVÉ
VEČERY
V Rožmberském domě i v novém roce pokračují oba naše přednáškové cykly. Ve středu
13.1. v 17:00 se v rámci cyklu „Od Tábora až na
konec světa“ vydáme do Severní Ameriky a
bude se rozhodně na co dívat:

ALJAŠKA A YUCON
Aljaška a západní Kanada patří k nejkrásnějším místům světa. Nedotčené přírodní scenérie
lemované nejvyššími severoamerickými vrcholky sem lákají romantiky i dobrodruhy. Společně s cestovatelem a majitelem CK Ocean
Miloslavem Martanem z Prachatic navštívíme
národní park Denali s nejvyšší horou Severní
Ameriky (6190 m n. m.), uvidíme hejna velryb a
kosatek, mořské vydry, lachtany, tuleně, orly
bělohlavé, samotářské medvědy a tisíce lososů
táhnoucích proti proudu řek, stejně jako
pozůstatky největší zlaté horečky světa.
Historicko-vlastivědný cyklus „Staré a nové
zvěsti“ v úterý 26.1. od 17:00 nabídne přednášku historika českobudějovického pracoviště
Národního památkového ústavu PhDr. Romana
Lavičky, Ph.D.

Úspěšný vstup do nového roku Vám přejí a na přednášky
Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

SOBĚSLAVSKÉ KOSTELY A
JEJICH ODHALENÁ TAJEMSTVÍ
Během nedávných restaurátorských a průzkumových prací se totiž podařilo zjistit některé
nové skutečnosti, které zůstávaly po dlouhé
věky skryté pod nánosy prachu a omítek. Připomeneme si stavební historii a význam soběslavských kostelů ve středověku a přitom odhalíme
mimo jiné příběh středověkého znaku, středověké skříně a kazatelny, které byly v nedávné
době zrestaurovány.

Zora moto team

Zora moto team na cestách
Dovolujeme si Vás pozvat na dokumentární
film a besedu s účastníky expedice na motorkách Kavkaz 2015. Přibližně dvouhodinový
program obsahující dokument z navštívených
zemí – Turecko, Gruzie, Arménie a Náhorní
Karabach proběhne dne 25.1.2016 od 18 hodin
v soběslavském kině.
Za Zora moto team Míra “doktor” Drs

Knihkupectví U sv. Víta

HANÁCKÝ SOUBOR V SOBĚSLAVI
Přinášíme čtenářům ohlédnutí za soběslavským folklorem v podobě snímků Hanáckého souboru, který
zde působil v 50., 60. a 70. letech minulého století. Jeho činnost byla ukončena odchodem zakladatelů
Snášelových v roce 1967. Vzpomínku zaslali sourozenci Herzovi, bývalí členové Hanáckého souboru.

·
·
·
·
·
·
·
·

J.Patterson: Šťastné a veselé
P.Šabach: Nakonec vánoce
A.Geislerová: P.S.
T.Šebek: Mise Afganistán
J.Renehan: Údolí
N.Robertsová: Kdo chce víc
B.Kloubec: Ptáci jižních Čech
L.Rybová: Vaříme podle herbáře 3

leden 2016
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Program KD Veselí nad Lžnicí
10.1. PADDINGTON, rodinný film VB a Francie, český dabing, KD od 15 h
14.1. DOMÁCÍ PÉČE, česká komedie, KD od 20 h
17. 1. DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ, loutková pohádka, KD malý sál od 16 h
21.1. LOVE SONG, hudebně-romantický film USA s titulky, KD od 20 h
23.1. 18. PLES MĚSTA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, hraje skupina ONKELS, ve víceúčelovém sále diskotéka, vyhlášení a předání Ceny Města Veselí nad Lužnicí za rok
2015, taneční skupina CODA, fotokoutek, tradiční tombola, bohatý raut a čokoládová fontána, KD od 20 h
· 28.1. POJEDEME K MOŘI, česká rodinná komedie, KD od 20 h
· 31.1. ZVONILKA A TVOR NETVOR, rodinný, dobrodružný a animovaný film
USA s českým dabingem, KD od 15 h
· 31.1. SHERLOCK HOLMES – ZROZENÍ ZLA, napínavá úsměvná komedie pro
celou rodinu v podání Ochotnického souboru SUD Suchdol nad Lužnicí, KD od 18 h

·
·
·
·
·

Připravujeme:
·
·
·
·

DUO JAMAHA (2. února)
PARTIČKA (24. února)
SPOLEKTIV (26. února)
SEBASTIAN + ATMO MUSIC (5. března) předprodej vstupenek bude zahájen
11. ledna 2016

PLESOVÁ SEZÓNA V KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ 2016
· 5. února – FARNÍ PLES
· 27. února – SPORTOVNÍ PLES
· 12. března – PLES MADETY

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR – LEDEN 2016
Výběr z lednového programu

· Čtvrtek 7.1.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

19.00
341. Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa
FIDŽI – země přátelských kanibalů
Neděle 10.1.
14.30
Přijďte s dětmi do divadla, Městské divadlo v Mostě
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Středa 13.1.
19.00
Městské divadlo Mladá Boleslav, George Bernard Shaw
PYGMALION-Brilantní komedie o „polidšťování“ prosté dívky z periferie.
Čtvrtek 14.1.
19.00
VerTeDance Praha, Clarinet Factory, VerTeDance, Clarinet Factory, Jiří Havelka
KOREKCE - Pohybová hříčka o radosti, nadějích, smutku i úzkostech lidí 21. stol.
Pátek 15.1.
19.00
Divadlo v Dlouhé Praha, William Shakespeare
MNOHO POVYKU PRO NIC - Komedie, které vévodí láska se vším všudy
Středa 20.1.
19.00
MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH
Koncert oblíbené dechové kapely z Chýnova s kapelníkem Radkem Hruškou.
Čtvrtek 21.1.
19.00
Kruh přátel hudby - NOVOROČNÍ KONCERT
Dvořákova komorního orchestru - s violistou Lubomírem Malým
Pátek 22.1.
19.00
Městské divadlo Brno, Nikolaj Vasiljevič Gogol
MRTVÉ DUŠE-Groteskně realistický román
Pondělí 25.1.
17.00!!!
POHÁDKY PRO NEPOSLUŠNÉ DĚTI A JEJICH STAROSTLIVÉ RODIČE
Velká oslava zinscenování 100. titulu souborem.
Úterý 26.1.
19.00
ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS
Nás to tady furt baví! Narozeninový program ke dvaceti letům orchestru.
Středa 27.1.
19.00
MDP – Divadlo Rokoko Praha, Edward Albee
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? - Slavné komorní drama.
Čtvrtek 28.1.
19.00
Divadlo Na Jezerce Praha, Éric-Emmanuel Schmitt
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ - Komorní tragikomický manželský souboj.
Pátek 29.1.
19.00
Divadelní spolek na šikmé ploše Tábor, Cimrman /Smoljak/ Svěrák
HOSPODA NA MÝTINCE - Opereta
Neděle 31.1.
14.30
Přijďte s dětmi do divadla, Divadlo Ořechovka Praha
ČERT A KÁČA - Lidé jako loutky v klasické pohádce.
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Duhové okénko
Mikulášská návštěva
V pátek 4. prosince k nám přišli na návštěvu žáci Základní školy Dr. Edvarda Beneše. Ale nepřišli jen tak, přišli
převlečeni za Mikuláše, anděly a čerty. Děti jim zazpívaly a dostaly sladkou odměnu.
Čert Bonifác dětem slíbil, že po celý rok bude sedět za komínem a dohlížet, zda plní všechno, co mu slíbily.

Štědrý den nanečisto

Při příchodu do školky nás venku opět vítají Mikuláš, čert a anděl od pana
Kubeše, firma Dřevovýroba Vaněk

Vánoční cinkání předškoláků v kulturním domě
Vánoční cinkání předškolních dětí se již tradičně konalo v kulturním
domě. Děti ze zelené a hnědé třídy si pro své blízké připravily vystoupení
inspirované třeba i filmem Pomáda či pohádkou Ať žijí duchové. Pro většinu z dětí to bylo první velké vystoupení před plným sálem. Za svůj
výkon sklidily děti i paní učitelky veliký potlesk.

V pátek 11. prosince se hned od
rána linula po celé školce sváteční
vůně. Všude bylo cítit, že to nebude
pátek jako každý jiný. Měli jsme totiž ve školce Štědrý den nanečisto.
K svačině nám paní kuchařky
upekly vánočku, ve všech třídách
byly nasvícené a nazdobené vánoční stromečky a pod nimi hromada
dárků. Děti dostaly nové hry a hračky a vypadalo to, že se jim tentokrát
ani nechce ze školky domů.
Kolektiv MŠ DUHA přeje všem
krásné Vánoce, spokojenost v rodinách a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2016.

MŠ Nerudova
Vánoční vystoupení v Senior-domě
Každým rokem v čase vánočním navštěvujeme s dětmi
babičky a dědečky v Senior-domě. Ve středu 9.12. 2015
předškolní děti ze třídy sluníčkové a měsíčkové přišly
všem popřát klidné a pohodové vánoční svátky v podobě hudebního vystoupení, které si všichni moc užili. Pásmo veselých písniček, vánočních koled a čertovských tanečků nebralo konce. Početné
publikum nešetřilo potleskem. Vždyť malí zpěváčci převlečeni za čertíky
nebo sněhuláčky byli opravdu kouzelní. Jaké by to byly Vánoce bez dárků! I naše děti nezapomněly udělat radost všem přítomným. Předaly vánoční přání a na oplátku si odnášely od šikovných babiček pohádkové
skřítky a sladké dobroty. Velké díky patří opět Pavle Marešové a Ladě
Haplové, které se o nás vždy vzorně starají, a zároveň paním kuchařkám
za výborný koláč, který všem moc chutnal.

MŠ Nerudova – vánoční cinkání
Měsíc prosinec je pro nás v mateřské škole předzvěstí velkých příprav
na mikulášské a vánoční vystoupení dětí pro rodiče. Dárečky, které si děti
připravily, udělaly nejedné mamince a tatínkovi obrovskou radost. Keramické ozdobičky, svícny, či vánoční přáníčka umocnily zajisté vánoční
atmosféru u našich školáčků i doma.
Vítání Mikuláše začalo již v úterý 1.12.2015 ve třech třídách mateřské
školy. Naši školáčci vystoupili odpoledne před své rodiče s obavami. Hudební vystoupení plné písniček o čertech a Mikulášovi udělalo rodičům
určitě velkou radost. Ostatní děti čekalo velké mikulášské nadělování až
v pátek. Od rána nedočkavě vyčkávaly příchod čerta, Mikuláše a anděla.
„My se nebojíme“,volaly všechny děti. Písnička nás rozveselila a čertovský tanec, který jsme se s dětmi naučili, nám dodal odvahy. Zanedlouho se
rozezněl po chodbě zvoneček. Děti zpozorněly a tiše poslouchaly. Mikuláš, čert a anděl nadělovali opravdu všem dětem, které jim za bohatou
nadílku zazpívaly nejednu veselou písničku. Jak začínala? Zde je alespoň
úryvek.
pokračování na str. 13
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MŠ Nerudova – vánoční cinkání, dokončení ze str. 12
Čerti v pekle, ti se radujou,
Od rána si jenom tancujou,
když se vyspí do růžova, pod kotlem si zatopí,
nemejou se, nečešou se, pořád jsou jen veselí….
a tak děti zpívaly a přednášely a nikdo do pekla opravdu nemusel.
Vánoční vystoupení pro rodiče proběhlo ve třídě hvězdičkové 2. 12.
2015. Malí čertíci a čertice rozveselili všechny přítomné. Předškolní děti
ze třídy sluníčkové a měsíčkové vystoupily s vánočním pásmem pro rodiče v kulturním domě Národ již 26. 11. 2015.

Vánoční vystoupení - poděkování

„Malí pekaři“
Po chodbě se line vůně perníčků a všichni se těšíme na Vánoce. 1. 12.
2015 jsme se rozhodli, že si společně s dětmi upečeme v naší srdíčkové
třídě perníčky pro naše maminky a tatínky. Ten den se u nás konala předvánoční čertovská besídka, a tak jsme se o naše výtvory s nimi mohli na
konci vystoupení rozdělit. Všem moc chutnaly, hlavně dětem. Děti si vyzkoušely válet těsto, vykrajovat a mohly pozorovat, jak se v naší malé
troubě mění těstíčko v něco tak lahodného.
Kolektiv MŠ Nerudova

Tak jako již tradičně krásný čas vánoční nastal, tak i besídka dětí z mateřské školy Nerudova, která se konala v kulturním domě Národ. Chceme
poděkovat paním učitelkám Hance Vackové, Ivě Bártové a Janě Pourové ze
sluníčkové a měsíčkové třídy za krásný zážitek při čertovské a vánoční besídce. Děti tak vykouzlily i slzy štěstí nejen v našich očích. Byly moc šikovné. Nejen paní učitelky, ale i my rodiče, na ně můžeme být opravdu pyšní.
Děkujeme za čas a trpělivost, se kterou se našim dětem věnujete.
Milé paní učitelky, Vám i všem zaměstnancům školky, přejeme krásný
vánoční čas.
Romana Studená a Lucie Sedláčková

ZŠ E. Beneše

Basketbal
V úterý 1. 12. se naši chlapci 8. a
9. tříd zúčastnili okresního kola
v basketbalu. Turnaj se konal v nově zrekonstruované hale u nás v Soběslavi. Za účasti osmi
týmů si kluci vedli velmi dobře a nestačili pouze na vítěze (Gymnázium Soběslav) a ZŠ Zborovskou z Tábora. Celkově jsme tedy obsadili
krásné 3. místo. Chlapcům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy i města.
Mgr. Jan Podlaha

Florbalový turnaj dívky
3. 11. se v Sezimově Ústí uskutečnil florbalový turnaj starších dívek. Naše družstvo ve složení
Vránková, Hrdličková, Košťáková, Šťastná, Knappová, Píchová, Danielová a Boháčová obsadilo
10. místo. Na stejném místě, ale 26. 11., si zahrály i dívky mladší. Těm byla štěstěna více nakloněna a obsadily krásné 3. místo. Složení
družstva: Pacltová, Jireková, Stachová, Hovorková, Holubová L., Weinzettlová T., Novotná,
Chvojková, Kujalová a Bernardová. K dosaženým výkonům blahopřejeme.
Mgr. Dana Vorlová

Příběhy bezpráví
Žáci devátých tříd se 9. listopadu zapojili do dalšího ročníku projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách, který pořádá společnost Člověk v tísni.
Nejprve zhlédli krátké dokumentární filmy o okupaci Českosloveska vojsky „spřátelených“ států
v srpnu 1968. Následovala beseda s panem Wágnerem, členem Konfederace politických vězňů v Táboře. Poutavě nám vyprávěl o životě v totalitním Československu, procesech s politickými vězni i
svůj osobní životní příběh. Seznámil nás s praktikami komunistů, nedůstojnými životními podmínkami, které osobně zažil v Jáchymově i v táboře Vojna u Příbrami, kde byl vězněn.
Žáci 9. tříd ZŠ E.Beneše
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Čertovský den v družině

ZŠ Komenského

V pátek 4. prosince 2015 se školní družina
proměnila v rojiště čertů. Děti prvních až třetích
tříd si užily dopoledne s čerty, musely plnit různé „čertovské úkoly“ a dokázat své znalosti o
životě čertů.
Paní učitelky s dětmi si pro čerty připravily
krátké vystoupení v podobě zpěvu nebo recitace
básní o čertech. Všem dětem se to moc povedlo.
Přestože byla v některých dětech malá dušička, všichni byli stateční a slibovali, že už nebudou zlobit paní učitelky ani své rodiče, a tak
všichni na závěr dostali od Mikuláše sladkou
odměnu.
Za kolektiv ŠD Věra Máchová

Florbalová vítězství
jako na běžícím páse
I. stupeň
Po loňském triumfu naše
děti opět zazářily na okresním kole florbalové soutěže „Think Blue.
Cup.“, když dne 20.11.2015 vybojovaly v obou
kategoriích (dívky, hoši) první místa! Obě družstva nepoznala v celém turnaji jedinou porážku.
Chlapci postupně porazili šest soupeřů, a to ZŠ
Tučapy, ZŠ Planá nad Lužnicí, ZŠ Chotoviny,
dvě ZŠ z Bechyně a ZŠ Choustník. Děvčata vyhrála čtyři utkání. Změřila síly s dívkami ze ZŠ
E. Beneše Soběslav, ZŠ Tučapy, ZŠ Planá nad
Lužnicí a ZŠ Chotoviny. Kromě pohárů a drobných cen je pro děti velkou odměnou postup do
krajského kola této soutěže. Všem patří velké
poděkování za vzornou reprezentaci školy. Pochvalu si zaslouží rovněž organizátoři a rozhodčí, kteří při této akci pomáhali.
Mgr. Ilona Klimešová
II. stupeň - mladší žáci
Dne 24. listopadu se uskutečnil florbalový
turnaj mladších žáků v Sezimově Ústí. Na turnaj
jeli žáci šestých a sedmých tříd s panem učitelem Mácou. Celkem jsme sehráli pět zápasů a
všechny s vítězným koncem. Díky těmto výhrám jsme postoupili do finále, které se konalo
hned druhý den. Po příjezdu na finálový zápas

na nás čekal vítěz druhého hracího dne, tým ZŠ
Bechyně. Zápas byl velice vyrovnaný. Chvíli po
začátku druhého poločasu se Míra Máca dostal
do veliké šance, z které skóroval. Tímto jediným gólem byl zápas rozhodnut. Díky této výhře jsme postoupili do krajského kola, které
proběhne v půlce ledna v Kaplici. Doufáme, že
se nám tam bude dařit stejně dobře jako v okresním kole.
Prokop Žák, 7. A
II. stupeň - mladší žákyně
Dne 26.11.2015 se v Sezimově Ústí konalo
florbalové okresní kolo. Turnaj byl rozdělen do

dvou skupin. Naše děvčata vyhrála ve skupině
všechny zápasy, když porazila ZŠ Tučapy, ZŠ
Borotín, ZŠ Zborovská a ZŠ Helsinská. Do
nově utvořené finálové skupiny postupovaly
dva týmy. I v této tabulce si dívky dokázaly udržet první místo, protože vyhrály se ZŠ E. Beneše Soběslav a nerozhodný výsledek uhájily se
ZŠ Malšice. S výsledkem sedmi bodů si vybojovaly postup do krajského kola! Všem hráčkám
děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
Mgr. Ilona Klimešová

Základní škola Komenského Soběslav srdečně zve budoucí školáčky, jejich rodiče a přátele
školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12. ledna 2016 15.00 - 18.00 hodin

Zápis do prvních tříd

Přijďte si prohlédnout naši školu a podívat se, v jakém prostředí se budou vzdělávat vaše děti.
V jednotlivých třídách bude pro děti připraveno mnoho aktivit, do kterých se mohou zapojit. Vyzkouší si, jaké je to učit se číst, psát, počítat, poznávat, ale i tvořit, například v hodinách praktických činností. Program dne otevřených dveří najdete na www.zssobeslav.cz

V pondělí 8. února a v úterý 9. února
se uskuteční v soběslavských základních
školách zápis dětí do prvních tříd
pro školní rok 2016/2017.

leden 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

15

Anglie 2015
V neděli 18.10. se 20 natěšených studentů
našeho gymnázia vydalo na jazykově vzdělávací pobyt do Anglie spolu se studenty ze základních škol Sušice a Karlovy Vary. Když jsme
v pondělí brzy ráno dorazili k Eurotunelu ve
francouzském Calais, očekávali jsme, že již za
chvilku budeme „na místě“. To jsme ovšem netušili, že právě v Calais strávíme necelé 4 hodiny vzhledem k problému s imigranty, než se
nám povede vůbec do Eurotunelu dostat.
Když jsme se ocitli „za mořem“, už nám nic
nebránilo v cestě do překrásného anglického
města – Oxfordu. Celí rozlámaní jsme vystoupili z našeho autobusu a vydali se vstříc nejrozsáhlejší koleji Oxfordské univerzity – Christ
Church College, kde na nás ze všech stran doléhala atmosféra studentského života. Uvnitř koleje nás nejvíce zaujala jídelna, kde se filmoval
Harry Potter. Prohlédli jsme si také nejkrásnější
kolej Magdalen College, Saint Aldate´s Street,
Carfax Tower, Merton College, Town Hall, katedrálu Christ Church Cathedral, Radcliff Camera, Clarendon Building a procházku jsme
zakončili rozchodem v centru Oxfordu, který
většina z nás strávila v obchodním domě Primark. S plnými nákupními taškami jsme se pak
spokojeně dopravili double-deckerem na
„meeting point“, kde jsme netrpělivě očekávali
své dočasné rodiny.
Třetí den jsme se vypravili prozkoumat město Warwick a s ním spjatý středověký hrad –
Warwick Castle. Počasí nám přálo, a tak jsme se
nechávali hýčkat slunečními paprsky v překrásných rozlehlých zahradách kolem hradu, kde
jsme měli možnost vidět zblízka katapult, procházeli jsme se po hradbách a věžích, nahlédli
jsme i do tajemných zákoutí a prohlédli jsme si i
vyšperkovaný interiér uvnitř hradu. Chvilku po
poledni jsme se s tímto nádherným místem rozloučili a vydali se do Oxfordu, kde nás čekalo
první odpoledne ve škole. Napjatě jsme stoupali
po schodech budovy „Oxford School of English“ až do tříd, kde probíhala samotná výuka.
Byli jsme rozděleni do 3 skupin, které měli na
starost velmi milí a přátelští učitelé z této školy.
Výuka byla vedena zábavnou formou, a tak po
různých pracovních listech zaměřených na
gramatiku přišla řada i na zajímavé hry, u
kterých jsme se hodně nasmáli.
Čtvrtý den jsme se vydali na výlet do historického městečka – Stratfordu nad Avonou.
Prošli jsme se kolem řeky Avon až ke kostelu
Holy Trinity Church, kde je pohřben William
Shakespeare. Odtud jsme zamířili přímo k rodnému domu tohoto slavného dramatika. Po
krásném dopoledni stráveném v tomto městečku plném tajemných uliček s typickými domy
jsme se vrátili zpět do Oxfordu, kde nás čekal 2.
den ve škole. Už jsme byli ale klidní, protože
jsme věděli, „do čeho jdeme“. Něco nového
jsme se přiučili, zasoutěžili si a pak už jsme
zamířili na „meeting point“ a vrátili se ke svým
britským rodinám.
Pátý den jsme věnovali prohlídce lázeňského městečka Bath, kde jsme navštívili římské
lázně s minerální vodou. Prošli jsme se historickým centrem města a prohlédli si opatství. Cestou do Bath jsme zahlédli také Stonehenge,

k naší smůle však pouze z autobusu z důvodu
nedostatku času. Z Bath jsme zamířili opět do
Oxford School of English, tentokrát ale už naposledy. Třetí a zároveň poslední výuku jsme si
společně s anglickými učiteli užili a odměnou
nám byl certifikát, který jsme od nich dostali.
Rozloučili jsme se a vydali se autobusem ke
svým náhradním domovům, kde jsme strávili
poslední noc.
Šestý den ráno jsme dali britským rodinám
sbohem a nedočkavě jsme vyhlíželi na obzoru
Londýn. Když jsme dorazili za brány hlavního
města, čekala nás nejprve projížďka na obrovském vyhlídkovém kole London Eye, ze kterého se nám naskytl překrásný pohled na Londýn
z ptačí perspektivy. Součástí expozice bylo také
zhlédnutí krátkého filmu ve 4D kině, kde nám
dokonce zasněžilo. Naše kroky dále směřovaly
ke slavné věži Clock Tower, komplexu Houses
of Parliament, Westminster Abbey, Downing
Street, Trafalgar Square až k Buckinghamskému paláci. Následovala plavba lodí po řece

Temži až k pevnosti Tower, kde jsme si prohlédli zejména korunovační klenoty a také rozsáhlou expozici, která zahrnuje vše od brnění až
po zbraně a spoustu dalších předmětů. Našim
očím neunikli ani proslulí havrani. Když jsme
opouštěli hrad, začínalo se stmívat a Londýn se
nám pomalu ukazoval ve večerním světle. Zrak
nejednoho z nás upoutal osvícený Tower Bridge, jehož fialová světélka se odrážela na vodní
hladině Temže. Poklidnou procházkou jsme došli do St Katharine Docks, kde jsme viděli obytné budovy, hotely a také přístav pro jachty a
všichni jsme si užívali poslední chvilky strávené v tomto nádherném městě. Projeli jsme se
podzemní dráhou a i když se nám vůbec nechtělo, museli jsme se vydat na cestu k autobusu.
Naposledy jsme se ohlédli za nasvíceným
městem a dali Londýnu sbohem. Všichni jsme
si tak odvezli spoustu zážitků a také nových
zkušeností a s radostí se do Anglie zase někdy
vrátíme.
Michaela Dvořáková, 2.A
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Továrna na smrt
Je půl jedenácté večer a já usedám do autobusu plného studentů z Gymnázia Soběslav. Cílem naší cesty je koncentrační tábor v
Osvětimi. V autobuse panuje veselá a uvolněná atmosféra navzdory tomu, že se už za
několik hodin ocitneme na místě, kde na nás
doslova dýchne smrt.
Do Osvětimi přijíždíme kolem osmé hodiny ranní. Projíždíme městem, které se na první pohled zdá být docela obyčejné. Když ale
dorazíme na parkoviště a spatříme desítky
cihlových, jednotvárných domů, nikomu už
do smíchu není. Počasí jako by se vcítilo do
naší nálady. Slunce je schované za mraky, na
koncentrační tábor padá mlha.
Ihned po vstupu do areálu dostáváme sluchátka s jakýmsi rádiem, které slouží k propojení s průvodcem. Naší průvodkyní je příjemná
světlovlasá Polka s dobrou češtinou.
Popisovat zde to, co jsme viděli, není zas
tak podstatné, jelikož nejdůležitější jsou z této
prohlídky pocity a myšlenky, které tíží snad
každého návštěvníka. Vidět plynové komory
na fotce není nic proti tomu, když stojíte přímo
u nich. Když procházíte kolem vitrín plných
lidských vlasů, hřebenů a dětských botiček,
dojdou vám slova. Prohlížíte si fotografie na
kost vyhublých lidí a teprve v tento okamžik si
opravdu uvědomujete, jak krutí a nesoucitní
nacisté byli. Vstupujeme do jednoho z baráků,
kde vězni uléhali po dni plném vyčerpávající
práce. ,,Na těchto palandách obvykle spalo
šest až osm vězňů, ale v jednu chvíli byl stav
tábora tak přeplněný, že se na jedné palandě
mačkalo až dvanáct lidí,“ ukazuje průvodkyně na postele připomínající spíše slamníky.
Během téměř čtyřhodinové prohlídky jsme
si mohli prohlédnout místa, kde zahynulo téměř půldruhého milionu nevinných obětí
druhé světové války – převážně židů, Romů
ale také homosexuálů. Když se konečně vracíme do autobusu, trochu se uvolníme, ale
nepříjemné myšlenky a pocity nás budou provázet ještě hodně dlouho.
Řeháková Veronika 3.A
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Advent na základní škole
I v letošním školním roce byl v průběhu adventního času připraven pro žáky
naší školy bohatý program. Zahájili jsme ho tradičně zpěvem koled u adventního věnce, který si žáci sami vyrobili v rámci pracovního vyučování. V úterý 1. 12. se starší žáci zúčastnili výukového programu „Pohodáři – Srí
Lanka“. V pátek 4. 12. jsme si zašli pro inspiraci k adventnímu tvoření na vánoční výstavu do našeho učiliště na Wilsonově ulici. Po návratu do školy k nám přišel Mikuláš, čert a anděl, který předal
všem dětem sladkou nadílku. V pondělí 21. 12. proběhl projektový den „Vánoce“, kdy jsme si s dětmi připomněli mnohé vánoční zvyky a tradice, upekli cukroví a vyrobili různé vánoční dekorace.
Rok 2015 jsme ukončili v úterý 22. 12. procházkou kolem Nového rybníka k „Muchomůrce“, kterou jsme ozdobili vánočním řetězem a připravili tam malý piknik pro zvířátka v podobě jablíček a
dalších dobrot. Na vánoční prázdniny jsme se rozcházeli s přáním všeho dobrého do nového roku a
totéž přejeme i všem čtenářům.

Spolupráce s SPC
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené v Českých Budějovicích vede v evidenci jednoho našeho žáka se specifickými poruchami a poskytuje
metodickou pomoc v oblasti jeho vzdělávání. V letošním školním roce nám SPC pro Kryštofa zapůjčilo televizní lupu, za což bychom jim i touto cestou chtěli
poděkovat. Zároveň děkujeme i jeho mamince, která
nám dala k dispozici osobní notebook se speciálním
softwarem pro lidi se zbytky zraku. Obě zapůjčené pomůcky usnadní Kryštofovi vzdělávání v mnoha předmětech a umožní mu zažívat větší úspěch, což je tou nejlepší motivací pro jeho i naší další práci.
Mgr. Jana Drsová

Vánoční výstava na SŠŘ a ZŠ Soběslav
Termín prodejní výstavy prací žáků připadl v tomto roce na pátek
4.12.2015. Začátek prosince hřál slunečními paprsky a venkovní teploty
byly spíše jarní, ale atmosféra v naší škole předznamenala příchod nejkrásnějších svátků v roce. Vchod do budovy opět zdobily vánoční stromky s tradičními i žáky vyráběnými ozdobami. Aranžéři vytvořili adventní
dekorace na dveře i stěny slavnostně upravené jídelny. Od stropu visel
velký věnec, pod který naši cukráři zhotovili velké selské stavení z perníku. Z několika chaloupek byla sestavena vesnička i s iluzí zamrzlého rybníčku. Stůl byl doplněn i o lákavě vypadající vánočku a vánoční štolu.
Tradiční součástí výstavy byl opět slavnostně prostřený a naaranžovaný
stůl. Tentokrát byl v mysliveckém duchu. Návštěvníci se při pohledu tím
směrem ocitli ve slavnostně vyzdobené lesní hájovně před štědrovečerní
večeří. Podél stěn byly umístěné jednotlivé prodejní stánky. Zde vítali
návštěvníky vyučující i žáci přestrojení za čerty a anděle. Od nich bylo
možné zakoupit výrobky žáků mnoha našich oborů. A o co byl největší
zájem? Mnozí si z výstavy odnášeli perníkové chaloupky, stromečky a
svícny. Z aranžérského stánku rychle mizely adventní věnce, vánoční
svícny a jiné dekorace do interiérů. Truhláři prodávali různé poličky, stoličky, lavičky, drobné kuchyňské náčiní a hračky. U stánku našich pečo-

vatelů byl obrovský zájem o decentně
přizdobené věnečky vyrobené z papíru. Byla
zde i nabídka polštářků, chňapek, balíčků
koupelových solí a jiných drobných dárků.
V této části prodejní výstavy se nabízely i
krásné kovářské výrobky a dekorace vytvořené na domově mládeže.
O výrobky našich žáků byl obrovský zájem, o čemž svědčila dlouhá fronta nedočkavých zákazníků u budovy školy před
zahájením výstavy. Velice nás mrzí, že jsme
nemohli uspokojit všechny zájemce, ale na
to skutečně nemáme kapacity. Žáků, kteří touží vyučit se řemeslu, není
mnoho. A my doufáme, že podobnými akcemi přispějeme ke zlepšení
pohledu veřejnosti na učňovské školství.
Výstava byla pořádána pod záštitou člena Rady Jihočeského kraje
Mgr. Jaromíra Nováka, který se s dalšími představiteli Jihočeského kraje i
města Soběslavi zúčastnil jejího zahájení. Jim všem patří poděkování za
podporu naší práce.
Všem čtenářům i redakci Hlásky přejeme do nového roku spokojenost
a pevné zdraví.
Zaměstnanci SŠŘ a ZŠ Soběslav
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Informace z DDM – leden 2016
Akce pro děti
· 9.1.2016 Tvořivá dílna – malování na sklo a

keramiku
Přijďte si namalovat podle svých představ hrneček nebo talířek vypalovacími barvami na
sklo. Dílna je určena pro děti od 7 let.
Cena: (materiál) 50 Kč (členové ZK DDM 40 Kč)

· 23.1.2016 Tvořivá dílna – výroba ozdobné

krabičky na kapesníky.
Přijďte si vyrobit originální krabičku na kapesníky z dřevěných špachtlí. Dílna je určena
pro děti od 8 let. Cena: (materiál) 50 Kč (členové ZK DDM 40 Kč)

· Pro děti od 4 let nabízíme volná místa v záj-

movém kroužku „Pastelka“. Kroužek se koná
každý čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin. Zájemci se mohou hlásit osobně v DDM nebo na
tel. 381 522 013, 606 200 085.
Jaroslava Kohoutová, DDM

Hrátky s čerty v DDM

Koncert Jiřího Smrže a Bena Lovetta
Nový rok koncertů v Rolničce otevře skutečná extratřída – Jiří
Smrž s Benem Lovettem. Jiří Smrž je velmi výrazná osobnost
české folkové scény, přesto skoro neznámá. Je držitelem už druhého žánrového Anděla (2005, 2013) v kategorii folk a country, ale snad kromě
Radia Proglas jeho písně éterem nezní. Nejspíš proto, že jsou moc dlouhé a nemají refrén na tom místě, kde by podle marketingových specialistů měl být, aby
píseň měla potenciál stát se hitem. Je evidentní, že o toto v tvorbě Jiřího Smrže
skutečně nejde. Nechce být jedním z řady víceméně stejných, nezajímá se o pravidla, která předurčují píseň k úspěšnosti, nepatří do hudebního průmyslu. Je
velmi neobvyklý tím, že má co říct a taky to říká. A k tomu je básník. Zná sílu
slova a v jeho písních ji můžete cítit i vy. V jeho textech jsou celé životy a jsou
plné poezie. To ale neznamená jen krásu, lehkost a lásku, ale nerozlučně taky
tragédii, smutek, tíhu i nenávist. To všechno je v našich životech, a proto i v poezii. Jiří Smrž ale zároveň ujišťuje o tom, že to všechno má svůj smysl. Bez
ošklivosti bychom totiž jen těžko
ocenili skutečnou krásu. Jiří Smrž
je výjimečný a není pro každého.
Do Soběslavi přijede s výborným texaským houslistou Benem
Lovettem. Pokud chcete slyšet
opravdovou a pravdivou hudbu,
přijďte ve čtvrtek 22. ledna v 19.30
do čajovny Rolnička. A nebojte se,
jak říká Jiří Suchý: Trocha poezie
nikoho nezabije! Martina Plátová

Díky patří i Vám...
Společně s námi jste v roce 2015 pomáhali 68 dětem
s postižením a jejich rodinám v celém Jihočeském kraji.
Ve 40 rodinách jsme pravidelně nabízeli “ranou péči” bezplatnou terénní službu, která zahrnuje poradenství, psychologickou
podporu, ale i zapůjčování stimulačních pomůcek a hraček. Dalších
22 rodin se účastnilo vícedenních pobytů anebo
společných setkání a
6 rodin využilo jednorázovou konzultaci.
Upřímné díky! Pomáhá nám Vaše podpora fi-

nanční i morální. Jsme rádi, když se přijdete podívat na některou z našich
akcí, dáte nám finanční dar či pomáháte jako dobrovolníci. Upřímně si
toho vážíme!

Pomáhejte s námi i v novém roce
Odešlete SMS ve tvaru: DMS (mezera) IMY na telefonní číslo 87777.
Cena Vašeho daru je 30 Kč. 28,50 Kč poputuje právě na podporu rodin
malých dětí s postižením formou služby rané péče.

Přijďte hrát “deskovky”!
Vášnivě milujete hraní deskových her? Pak je HRAČKOfest právě pro
vás! Zveme všechny dospěláky i děti od 3 do 120 let na festival deskových
her. O pololetních prázdninách můžete strávit celou sobotu 30. ledna hraním některé ze stovky her od 10 do 21 hodin v kulturním domě v Soběslavi,
kde bude připravené občerstvení a pro malé děti hračky z naší půjčovny
Střediska rané péče. Vstupné 30 Kč. Více na www.hrackofest.cz
Klára Csirková, I MY, o.p.s., www.imy-sdruzeni.cz
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Jaké bylo cvičení žen ASVP v prosinci?
Ozdobili jsme stromečky, máme krásně vymalovaný celý Senior dům,
přišli mezi nás i čerti s Mikulášem a nyní se těšíme z vystoupení, která pro
nás v době adventu připravili Novita, MŠ Nerudova, MŠ Duha, ZŠ Komenského i ZUŠ.
Rok utekl jako voda a opět je tu čas, kdy se děti těší na rozsvícený stromeček, dárky a všechno to tajemství s tím spojené. Nezapomínejme, že
Vánoce jsou tradice, jsou to nejkrásnější svátky roku – svátky čistoty, setkání a vzpomínání, kdy nejde jen o drahé dárky. Pro nás, v našem domově
jsou to svátky, kdy jsou naše oči víc uplakané než kdy jindy a kdy vzpomínáme na naše blízké, které už máme opravdu jen ve vzpomínkách. Do naší
kroniky přibyli další, se kterými jsme se několikrát denně setkávali, smáli
se s nimi a povídali. Nyní už i oni žijí jen v našich vzpomínkách. Jsme o
rok starší, moudřejší a krásnější. Čím víc jsme starší, tím víc si uvědomujeme, jak je život krátký a choulostivý. Važme si každého dne, který prožijeme ve zdraví, vždyť stačí vteřina a život se nám obrátí celý naruby.
Proto si popřejme hodně zdraví, klidné a pohodové Vánoce a zapomeňme
na závist a zlobu. To jsou totiž dvě věci, které nám kazí radost ze života.
Za Senior dům Lada Haplová

Veselé! Jak můžete vidět i na naší fotografii. Překvapila nás čertovská
mise s prosbou o napravení čerta Brumly. Protože se prý neumí vůbec
smát! U nás prý je smíchu vždycky dost, tak jestli bychom s ním nemohli
něco udělat, aby se stále nekabonil na celé peklo. Po roce uvidíme, jestli
od nás dostane dobré vysvědčení a v pekle s ním budou spokojeni!
Hana Veselá, ASVP Spartak Soběslav

Program RC Sobík - LEDEN 2016
PONDĚLÍ
(8.30 - 11.30 možnost HLÍDÁNÍ po dohodě)
17.00 - 18.00
ÚTERÝ

TANEČKY 3-6 let

9.00 - 9.30

POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti

9.45 - 11.30
STŘEDA

VOLNÁ HERNA

15.00 - 16.00

ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3+

15.00 - 17.00
ČTVRTEK

VOLNÁ HERNA

9.00 - 9.30

PÍSNIČKA, rodiče a děti

9.45 - 11.30
PÁTEK

VOLNÁ HERNA

9.00 - 9.30

ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti

9.00 - 11.30

VOLNÁ HERNA

Akce RC Sobík LEDEN 2016
· TVOŘENÍ S MONIKOU (Klub podnikavých žen) – PÍSKOVÉ

MANDALY - 18.30 h - 20.00 h (termín bude upřesněn na FB)
· PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ – 8 h-12 h (rezervace v RC,

termín bude upřesněn na FB)
Všechny rezervace v RC Sobík nebo na tel. 728 318 857, 777 933 219.
Spolek RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav,
tel: 728 318 857, 777 933 219, FACEBOOK „Spolek Rodičovské centrum Sobík“, www.rc-sobik.webnode.cz
Územní organizace Svazu diabetiků Táborsko, která spojuje diabetiky z Tábora, Sezimova Ústí a Soběslavi
si dovoluje pozvat nejen členy, ale i širokou veřejnost na ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná ve středu 20. ledna 2016
v zasedací místnosti Městského úřadu Tábor (3. patro Tabačka)
Program:
14,00 až 15,00 hod.
měření glykemie, tlaku krve
15,00 až 16,00 hod.
přednáška Mgr. Miroslava Hronová, Syndrom diabetické nohy
16,00 až 17,00 hod.
členská schůze ÚOSD
Srdečně zve výbor ÚOSD v Táboře
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Zdařilá vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy pod názvem „Šikovné ruce
našich tetiček, sokolek, dobrovolnic“ se konala
24. listopadu 2015 v Městské Knihovně
v Soběslavi.
Organizace výstavy se ujal rychtář Václav
Kastner s tetičkou Růženou Kastnerovou, prostory pro výstavu ochotně poskytla vedoucí knihovny Mgr. Alena Fremrová. Nápad uspořádat
tuto výstavu vzešel od tetičky Miluše Bublové.
Tetičky a sousedi z obce baráčníků se sešli již
v 15,00 hodin, aby vše připravili na vernisáž. U
vchodu, panímaminka Libuše Nejedlá a tetička
Marie Štráfelová, vítaly příchozí chlebem a solí.
Bylo pěkné vidět tetičky a sousedy ve svérázu.
Svíčky u rychtářského stolu se zapálily
v 16,30 hod. a župní rychtář soused Václav Kastner trojím poklepem rychtářského práva zahájil
oficiální část výstavy.
Přivítal starostu města Ing. Jindřicha Bláhu
s manželkou, místostarostu Mgr. Vladimíra Drachovského, za TJ Sokol paní Hovorkovou a baráčníky z Jindřichova Hradce a Lomnice n/Luž.,
kteří nás přijeli podpořit. Rychtář nezapomněl
ani na Klub dobrovolníků, který se každé úterý
schází a pracuje v knihovně pro Rolničku a I My.
Pan starosta nás přivítal v noblesní knihovně ze
skla a oceli vestavěné do historického hradu. Poděkoval spolkům za spolupráci. Rovněž poděkoval

paní Anně Břízové za betlém, který darovala
městu a je nyní vystaven v Městské knihovně.
Dětský folklorní soubor „Ráček“, známý
z mnoha vystoupení pro baráčníky, předvedl
pásmo písniček a tanečků. Dobrou náladu podpořil pan Josef Jináček hrou na harmoniku a
soused Jaroslav Líkař na vozembouch.
Na výstavě byly opravdu výtvory šikovných
rukou, např. svícny, vyšívané dečky, ubrusy, kuchařky, šité panenky, háčkované ozdoby, výšivky rybími šupinami, betlémy, paličkované
předměty, perníčky a spousta dalších ozdobných

Zpráva o činnosti
Svazu tělesně postižených v roce 2015
Přiblížil se konec roku a my hodnotíme celoroční práci. Výbor se schází
1x měsíčně v Senior-domu, kde připravujeme jednotlivé programy. Při stávajícím počtu 130 členů nám dá vždy práci vymyslet takovou nabídku, která by zaujala co nejvíce členů. Naše činnost ponejvíce spočívá v pomoci
postiženým lidem a seniorům, někdy v rámci možností jen odbornou radou.
Snažíme se pomáhat překonávat úskalí, která souvisejí s omezeným pohybem, a tím i zhoršenou komunikací s ostatním okolím. Oblíbené jsou naše
zájezdy. Letos to byl zájezd do Třeboně spojený s výletem parníkem po
rybníku Svět. Velkému zájmu se těší i námi pořádaný rekondiční víkend
v lázních Bechyně. Letos to byl již druhý ročník. Ve spolupráci s paní Domovou jsou to relaxační pobyty v termálních lázních Velký Meder. Tato
spolupráce trvá již řadu let a je o ni stále velký zájem. Na ně navazují relaxační pobyty v Šárváru a Gmündu, které organizuje náš svaz. Zájem stoupá
i o návštěvu divadelních představení. V měsíci září jsme zhlédli obnovené
představení muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín. V prosinci to
byla činohra Strakonický dudák v Národním divadle v Praze, kterou jsme
spojili s návštěvou adventních trhů na Staroměstském náměstí. Jsme rádi,
že se v našem městě podařilo založit Senior klub. Je veden pod hlavičkou našeho svazu a naplňuje tak požadavek našich seniorů - zajištění volnočasových aktivit. Spolupracujeme i s neziskovými organizacemi, především
s baráčníky, s Klubem dobrovolníků, se sokolkami a nově i se svazem diabetiků z Tábora. Navštěvujeme jejich akce a snažíme se, dle svých možností,
pomoci s jejich přípravami. Rádi navštěvujeme akce pořádané městem Soběslav. Je u nás i prostor pro charitativní činnost. Sbírky z donesených oděvů,
ložního prádla, obuvi a hraček věnujeme jak dětem z psychiatrické léčebny
v Opařanech, tak i potřebným rodinám s dětmi v našem okolí. Rádi navštěvujeme naše dlouholeté členy, kteří se ze zdravotních důvodů, ale i z důvodu
vyššího věku, s námi nemohou setkávat ani se zúčastňovat námi pořádaných
akcí. Snažíme se je vždy potěšit malou pozorností. Závěrem děkujeme všem,
kteří nám pomáhají uskutečňovat naše záměry, a to především Městu Soběslav, Senior-domu, starostům jednotlivých obcí, KDMS Soběslav, dětem z MŠ
Duha, vedení a žákům odborného učiliště, obor cukrář v Soběslavi a ostatním
nejmenovaným. Všem přejeme do nového roku 2016, zdraví, spokojenost a
samé dobré lidi kolem sebe.
Eliška Plocková, předseda (red. upraveno)

doplňků. Vystavovalo 13 tetiček, 15 sokolek, 6
dobrovolnic a 5 příznivkyň. Tetička Ryšavá zde
vystavovala blatský kroj starý přes 70 let, který
vyšívala její maminka ještě zasvobodna.
Pro všechny návštěvníky, kterých se sešlo 92
a 9 účinkujících dětí, bylo připraveno velké
množství rozličných laskomin, které tetičky přichystaly.
Výstava se moc líbila a bude dostupná až do
8. ledna 2016. Rozhodně stojí za zhlédnutí.
Napsaly tetička syndička Růžena Kastnerová
a Dáňa Šprinclová (red. kráceno)

Zastavení exekuce pro neplatnost rozhodčí doložky
Mnohé exekuce jsou vedeny na základě rozhodčích nálezů, které vydali rozhodci v rozhodčích řízeních. Ti svoji pravomoc rozhodnout namísto soudu ve věci odvozují od rozhodčích smluv, které byly zhusta
uzavírány spolu se smlouvami o spotřebitelských úvěrech. Je nutno konstatovat, že rozhodčí smlouvy mnohdy nesplňovaly požadavky zákona o
rozhodčím řízení, a proto i rozhodčí nálezy v těchto rozhodčích řízeních
byly neplatné. Přesto na jejich podkladě proběhly a stále probíhají exekuce. Otázkou možnosti namítnout v exekučním řízení neplatnost rozhodčí
doložky, potažmo neplatnost rozhodčího nálezu a požadovat zastavení
exekuce, se opakovaně zabýval Ústavní i Nejvyšší soud ČR.
Ústavní soud ČR dovodil, že zákon o rozhodčím řízení nevylučuje,
aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení, a to i bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítl. Ústavní soud konstatoval, že základní
zásady řízení platí i v řízení před rozhodci a že právo na zákonného soudce lze přiměřeně vztáhnout i na řízení rozhodčí. Požadavek na konkretizaci a individualizaci výběru rozhodce zdůrazňuje proto, že rozhodčí řízení
představuje jakýsi odklon od klasického soudního řízení, proti jehož
výsledku existují pouze velmi omezené možnosti soudního přezkumu.
Neplatnost rozhodčí doložky spočívá typicky v tom, že neobsahuje
přímé označení rozhodce.
Rozhodčí zákon stanoví, že k rozhodnutí sporu podle tohoto zákona je
možné dohodnout příslušnost stálého rozhodčího soudu nebo konkrétní
osobu rozhodce.
Nejvyšší soud ČR k tomu uvádí, že nebylo-li rozhodováno rozhodcem,
jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel (tedy zejm. pokud nebyl za rozhodce určen stálý rozhodčí soud nebo konkrétní osoba
rozhodce), nemůže být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování.
Takový rozhodčí nález není způsobilý být exekučním titulem, podle něhož by mohla být nařízena a vedena exekuce, neboť rozhodce určený na
základě neplatné rozhodčí smlouvy neměl k rozhodování pravomoc.
Byla-li exekuce přesto nařízena, je třeba exekuci v každém jejím stádiu
zastavit pro její nepřípustnost. Ten, proti němuž je exekuce vedena (povinný), je oprávněn navrhnout zastavení exekuce a exekutor, popř.
exekuční soud, je povinen tomuto návrhu vyhovět.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát v Soběslavi
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Okénko soběslavských chovatelů
V prosinci soběslavští chovatelé obeslali dvě výstavy, přesto vrcholem celé chovatelské sezony
byla v termínu 20. - 22. listopadu celostátní výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem
„CHOVATEL 2015“. Naši organizaci reprezentovali chovatelé králíků s výbornými výsledky.
Přítel Vlas vystavil plemeno Holandského divoce zbarveného s dobrým ohodnocením. Vídeňský
modrý přítele Sudy a Rex dalmatinský černý strakáč přítele Radosty obdrželi čestné ceny, a
především se oba chovatelé stali mistry České republiky pro rok 2015.
V Kolíně se 5. 12. konala speciálka Vídeňských králíků – přítel Suda opět ukázal kvalitu svého
chovu, i když to na čestnou cenu nestačilo.
Tradiční výstavu v Českých Budějovicích (5. - 6. 12. 2015) obsadili naši holubáři. Přítel Křižovský vystavil na speciálce Moravských pštrosů celkem sedm barevných rázů. Čestnou cenu získal na
černé šupinaté. Přítel Autrata vystavil rejdiče (omský; novočerkažský; rostovský). Čestnou cenu
získalo plemeno Volžský lentový rejdič.
Všem jmenovaným děkujeme za prezentaci svých svěřenců a gratulujeme k vynikajícím
výsledkům.
Děkujeme za přízeň a návštěvnost našich nedělních trhů a tímto zveme naše spoluobčany na
první trhy v roce 2016, které budou tradičně v neděli, a to 3.ledna 2016.
Za všechny naše členy přeji Všem čtenářům do roku 2016 pevné zdraví a mnoho úspěchů jak
v osobním tak profesním životě.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

SOBĚSLAVSKÁ PEKÁRNA INFORMUJE
Rádi bychom čtenáře HLÁSKY informovali o našem novém projektu
PROPAGAČNÍ PRALINKY.
Jde o soubor pěti různých pralinek z naší výroby, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitní čokolády s obsahem kakaa minimálně 72%.
Pralinky jsou plněny nugátem, karamelem,
krémem champagne s obsahem francouzského
brandy. Všechny pralinky jsou ručně vyráběny

Přijďte si vybrat a potěšit sebe a své blízké
sladkým pokušením

v naší prodejně v Nerudově ulici. Pralinky jsou
v úhledné krabičce, kde vrchní a boční stranu je
možno použít pro reklamu a propagaci nejrůznějších firem a společností, ale i měst. Na přiloženém obrázku je krabička s městem Soběslav a
Chýnov a dále vánoční téma. Lze koupit i krabičku s volnou plochou, kde je možné umístit jakoukoli Vámi provedenou reklamu nebo nejrůznější
přání konkrétní osobě třeba i ručně psané.
Kolektiv Soběslavské pekárny
placený příspěvek

Mimo toto vyrábíme také celočokoládové bonboniéry nejrůznějších tvarů a velikostí zdobené
čokoládovými růžičkami

leden 2016

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 16.11.2015 – 10.12.2015
· 16. 11. Otevření bytu v Borkovicích.
· 18. 11. Požár lesní hrabanky v Roudné.
· 18. 11. Odstranění padlého stromu z vozovky
u obce Choustník.
· 18. 11. Odstranění padlého stromu z vozovky
v Soběslavi.
· 21. 11. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů, bez zranění, křižovatka U Sloupu, Řípec.
· 23. 11. Odstranění následků dopravní nehody
osobního vozidla v Mrázkově ulici, Soběslav.
· 23. 11. Asistence ZZS při transportu pacienta
do sanitního vozu v ulici Na Ohradě.
· 26. 11. Transport nemohoucí osoby, Riegrova ulice, Soběslav.
· 27. 11. Nouzové otevření dveří Bowling baru.
· 28. 11. Spolupráce s PČR při nálezu ručních
granátů v obci Zlukov.
· 29. 11. Asistence ZZS při transportu zraněného pacienta do sanitního vozu ve Veselí n. L.
· 30. 11. Odstranění padlého stromu z vozovky
v Soběslavi.
· 1. 12. Požár odpadu v nákladovém prostoru
popelářského vozu Veselí nad Lužnicí
· 3. 12. Otevření bytu v Bechyňské ulici.
· 8. 12. Odstranění následků dopravní nehody
osobního vozidla, bez zranění, u obce Svinky.
· 9. 12. Likvidace rozlitého oleje kolem kontejneru ve Veselí nad Lužnicí.
· 10. 12. Nouzové otevření vstupních dveří
bytu v ulici Na Svépomoci, Soběslav.

Policejní zápisník
listopad 2015
· Dne 2. 11. 2015 řídil P. L. motorové vozidlo

BMW. Při kontrole mu byly dechovou
zkouškou naměřeny hodnoty: 1,52; 1,63 promile alkoholu v dechu.
· NP dne 11. 11. 2015 kolem 03:00 hod. neoprávněně vnikl přes dřevěný plot na soukromý pozemek v ul. U Vodičků v Soběslavi.
Následně byl vyrušen poplašným zařízením a
z pozemku unikl.
· NP dne 16. 11. 2015 v osobním vlaku mezi
zastávkami Soběslav - Roudná, odcizil batoh
s doklady a finanční hotovostí, v době, kdy
poškozená na 10 minut usnula.
OO Policie Soběslav

Pozvánka na 16. ročník Off – road fichtel day 2016
AMK Soběslav ve spolupráci VCC Soběslav zve všechny zájemce o motorismus, a motocykly zvlášť, dne 23. 1. 2016 (sobota) do areálu AMK Soběslav u letiště. Proběhne zde již 16. ročník tradičního závodu „padesátek“. Kdo má zájem přímo se zúčastnit, může se zapsat do přejímky startujících
již od 9:00 hod. (23. 1. 2016) přímo v areálu AMK u letiště nebo v předstartovní registraci na www.karvanky.cz. Diváky bude zajímat časový sled akce.
Areál bude otevřen od 9:00 pro registraci závodníků. Od 11:15 proběhnou rozjížďky jak kategorie Klasik, tak kategorie Sport. V 12:30 bude odstartován
první finálový závod kategorie Klasik, v 13:45 se odmávne finále kategorie Sport. Jedná se o závod vytrvalostní (60min). Další podmínky se dozví startující na místě. Minulý rok se závodu zúčastnilo 121 padesátkařů, o souboje a zajímavou podívanou
nebyla nouze! Přijďte povzbudit všechny závodníky! Samozřejmě nebudou chybět stupně vítězů a večerní zábava v hospůdce v Klenovicích. Občerstvení na místě zajištěno.

OFF – ROAD FICHTEL DAY 2016
23. 1. 2016 – Start – 11:15 rozjížďky, 12:30 finále!
Za AMK Soběslav – 1. Motocyklová, Petr Sluka, tel. 775 954 023
POČET STARTUJÍCÍCH BUDE OMEZEN NA max. 200 JEZDCŮ!!!
Možnost předstartovní registrace: www.fichtl.karvanky.cz, fd2016@seznam.cz.
Předstartovní registrace končí dne 22. 1. 2016 v 23:59
Pozn. Příjezdové cesty k areálu AMK budou značeny se symbolem FD 2016.

leden 2016
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Stolní tenisté DDM Soběslav v polovině soutěží
V prosinci 2015 byla ukončena 1. polovina soutěží stolních tenistů
v Jihočeském kraji a okrese Tábor. Stolní tenisté DDM Soběslav si v nich
vedou se střídavými úspěchy, podle výkonnostních možností
jednotlivých družstev.
A-družstvo mužů hraje Krajský přebor B v sestavě Václav Matějů, Filip Vondruška, Tomáš Hložek a Petr Novotný. Vypomáhá jim Dominik
Šimota a Vilém Klabík z B-družstva. Členy družstva trápí dlouhodobá
marodka, přesto po vítězstvích nad Třeboní 10:3 a Hlubokou n.Vlt. 10:7
obsazuje v tabulce 1. místo a má naději na postup do vyšší soutěže – jihočeské Divize mužů. Ostatní družstva B, C a D se ve svých soutěžích (krajská soutěž, okresní přebor, přebor Táborska neregistrovaných II) drží ve
spodní polovině tabulky, přesto doufáme v jejich záchranu i pro další
sezonu 2016-2017.
V soutěžích mládeže slaví úspěchy především dorostenci Petr Novotný, Tomáš Hložek a Táňa Vodáková. Na krajském turnaji dorostu v Soběslavi dne 25. 10. získala Táňa Vodáková 1. místo a Petr Novotný byl 2.,
na stejném turnaji ve Velešíně dne 8. 11. byl Tomáš Hložek 3. Na tomto
turnaji si nevedl špatně ani mladší žák Láďa Dobiáš z Veselí n.Luž., který
se udržel ve 2. výkonnostní skupině. V kategoriích žactva si velmi dobře
vedou sestry Tereza a Lucie Holubovy, které na turnaji v Jindřichově
Hradci obsadily 1. místo ve čtyřhře. Dobré výsledky na turnajích mládeže
i v soutěžích mužů dosahují také žáci Lukáš Hajíček, Martin Holub a Láďa
Dobiáš. V DDM Soběslav tak stále vyrůstají pod vedením trenérů
Michala Vávry a Ondřeje Peterky mladé naděje jihočeského stolního
tenisu.

Petr Novotný a Tomáš Hložek na turnaji dorostu 25. 10. 2015 v Soběslavi
Oddíl stolního tenisu DDM Soběslav velmi děkuje za podporu své činnosti zřizovateli DDM Tábor, městům Soběslav a Veselí n.Luž., okresnímu a Jihočeskému svazu stolního tenisu, při pořádání turnajů také
sponzorům, kterými jsou Jednota OD Tábor, EFKO CZ s.r.o. Veselí
n.Luž., Sapservis s.r.o. Soběslav, Comett Plus s.r.o. Tábor, Městská
policie Soběslav ad.
Pavel Hložek, předseda oddílu stolního tenisu DDM Soběslav

31 medailí vodních záchranářů na MČR 2015

vá, Matějčková, Multušová, Tomancová, Chlumecký, Macek, Novotný
Jan, Novotný Michal, Plachý a Tlustý v kvalitně obsazeném závodě od
13let a starší, přivezli 8 titulů Mistra ČR: 5x Macek, 1x Novotný J, 1x
Novotný M, 1x Macková + Tomancová v hodu lanem.
11 stříbrných: 2x Tlustý, 2x Novotný J, 2x štafeta-open; 1x Novotný
M, 1x Macek, Lano: 1x Plachý + Chlumecký, 1x Tlustý + Novotný M, 1x
štafeta juniorů. 12 bronzových: 3x štafeta juniorek, 3x Novotný M, 2x
Matějčková, 1x Macková, 1x Plachý, 1x Novotný J, 1x SERC (Tlustá,
Plachý, Novotný M, Macková).
Mladší tým SERC byl v závěsu na 4. místě (Chlumecký, Macek, Matějčková, Multušová).
Následovalo nespočet krásných umístění do 13. místa. Ne všichni byli
se svými výkony spokojeni, a to jim dává motivaci do příštího roku. Tento
závod byl jako třetí v pořadí zařazen do nominační série pro Mistrovství
světa juniorů a seniorů 2016, které se bude konat společně v Holandsku.
Pevně věříme, že se naši svěřenci opět zařadí mezi reprezentaci České republiky. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nás podporují – JihoFoto – Berounský J., zleva vpředu: Šrůtová Zdena, Tomancová Anna, Ma- český kraj, Město Soběslav, Město Tábor, DDM Tábor, Vialit Soběslav,
tějčková Zuzana, Tlustý Martin, Macková Barbora, Multušová Žofie, zle- Tesco Tábor, a především rodiče všech členů. Bez těchto opor by děti
va vzadu: Novotný Michal, Chlumecký Jakub, Novotný Jan, Plachý neměly šanci se soutěží během celého roku účastnit.
Rostislav, Macek David
Všem čtenářům Hlásky a příznivcům Vodní záchranné služby SoběsO Mikulášském víkendu zabojovalo deset soběslavských vodních zá- lav přejeme šťastný a úspěšný rok 2016.
VZS Soběslav – odd.mládeže Šrůtová Zdena
chranářů v posledním závodě sezony na JEDNIČKU. Ve složení: Macko-

Do pekla nás neodnesli, trénujeme dál
I přesto, že naše krasobruslařky pilně trénují a nevynechají ani jediný
trénink, přišel se na ně opět podívat čert s Mikulášem. Děvčata a jeden
hoch ukázali, co se za tento rok naučili. A jelikož se toho naučili opravdu
hodně, našli v nůši místo uhlí a brambor sladkosti. Jsme rádi, že náš klub téměř každou sobotu reprezentují naše členky na pohárových závodech
ČKS. Naše nová závodnice, Dominika Pavlíková, obsadila ve Velké ceně Podřipska krásné třetí
místo a Nikolka Jindrová zůstala jen jedno místo pod stupni vítězů. Ani ostatní reprezentantky našeho klubu se v těžké konkurenci na závodech neztratily. Velmi jim za to děkujeme, blahopřejeme a
přejeme mnoho úspěchů v dalších závodech. Ne všechny děti mají závodní ambice, a tak jsme si
mezi tréninkem nových skoků a prvků našli čas na nácvik na vánočně laděné krasobruslařské vystoupení. A jak to vystoupení dopadlo? Napíšeme rádi zase příště .
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za podporu Městu Soběslav, TJ Spartaku Soběslav a našim sponzorům.
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně zdraví v roce 2016. Barbora Nývltová, KK Soběslav

J
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Z HOKEJE

Schejbal, Hák, Píha, Máca, Petržílka, Duda,
Chalupský, Kučera, Smíšek.

Milevsko přetlačilo Spartak

Medvědi otočili vývoj utkání
v závěrečném dějství

· OLH Spartak Soběslav – HC Milevsko - 2:3
(0:1, 2:1, 0:1)
Branky a asistence: 28. Píha (Vild), 38. Rybák
(Máca) – 20. Flegl (T. Hájek), 22. Pouch, 48.
T. Hájek (Müller). Vyloučení: 8:12, využití:
1:0, v oslabení 0:0 Sestava: Křiklán – Karpíšek
M., Sládek, Vild, Rybák, Prokůpek, Smíšek, Píha, Žákovský, Hák, Máca, Petržílka, Zajíc, Horáček, Chalupský, Kučera. Komentář:
Spartak dvě třetiny dotahoval náskok Milevska,
což se mu podařilo. V závěrečném dějství to už
byla spíše taktická bitva, kterou rozhodl 3. brankou milevský Hájek. Soběslavští hokejisté nedokázali srovnat skóre ani v power play, kterou
hráli 94 vteřin. Soupeř prokázal svou zkušenost
a vítězství si pohlídal.

Torzo Spartaku nedokázalo vzdorovat
Servismanům
· HC David Servis – OLH Spartak Soběslav
-.11:3 (2:1, 4:1, 5:1)
Branky a asistence: 5. R. Šulčík (Sumerauer,
Trummer), 18. Korbela (J. Hanzal, Vomela),
25. R. Suchánek ml. (D. Nedorost, Chaloupka),
28. R. Suchánek ml. (Daniel Mikeš), 29. D. Janda (Jindra, J. Hanzal), 36. D. Janda (Korbela,
J. Hanzal), 41. R. Suchánek ml. (Dal. Mikeš,
Chaloupka), 42. Trummer (Zich, Jindra),
48. Cikán (Zich, R. Šulčík), 50. Sumerauer
(R. Šulčík, Trummer), 60. Tupý (R. Šulčík, Sumerauer) – 3. Schejbal (Píha), 33. Hák (M. Karpíšek), 59. Máca (Rybák). Vyloučení: 10:4,
navíc Vomela (ČB) 10 minut, D. Nedorost (ČB)
10 minut + do konce, využití: 2:2.
Sestava: Křiklán (41. Dvořák) – L. Karpíšek,
Sládek, M. Karpíšek, Rybák, D. Slavík –

· OLH Spartak Soběslav – HC Slavoj Český
Krumlov - 3:6 (1:0, 1:1, 1:5)
Branky a asistence: 20. Píha (Schejbal, Hák),
29. Chalupský (M. Karpíšek), 47. Schejbal
(Vild, Hák), 37. Mrázek (Klíma), 41. Klíma (Čížek, M. Lukeš), 44. Vondřich (R. Uhlíř),
46. Vondřich, 54. Marek (Fučík), 60. Vondřich.
Vyloučení: 8:5, navíc Schejbal (SOB) 10 minut,
Štěrba (ČK) 5 + 10 + do konce, využití:
1:1, v oslabení: 0:1.Sestava: Dvořák – Vild, Sládek, M. Karpíšek, L. Karpíšek, Rybák – Hák,
Schejbal, Píha, Šonka, Máca, Petržílka, Chalupský, M. Kučera, Horáček.

Lokotka ovládla derby
· TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – OLH
Spartak Soběslav
7:1 (0:0, 4:0, 3:1)
Branky a asistence:
24. Klimeš (L. Míchal), 37. Koláček (Benda, Bůžek), 40. Vlach (M. Čáp), 40. Mikeska (M. Čáp,
Chlaň), 46. Chlaň (M. Čáp), 51. Chlaň (Mikeska), 60. M. Čáp (Chlaň) – 50. Schejbal (Smrž,
M. Karpíšek)
Vyloučení: 6:10, navíc Kypta (VES) 5 minut +
do konce, Kučera, Hák (SOB) oba 10 minut, využití: 3:1
Sestava: Dvořák – Smíšek, Sládek, Slavík,
M. Karpíšek, Rybák, Jansa – Hák, Schejbal,
Píha, Chalupský, Máca, Smrž, Horáček, Kučera, Petržílka
Komentář: Domácí rozhodli o osudu utkání
v závěru 2. třetiny třemi slepenými góly. Závěrečné dějství Lokotka kontrolovala vývoj utkání
a přidala další tři branky. Za naše barvy vstřelil
čestnou branku Miloš Schejbal. David Čížek

2. CHALAŠOVÁ Ola
3. PRCHLÍKOVÁ Eva
Děti:
1. NĚMEC Petr
2. NĚMEC Pavel
3.TUČEK Jakub

VEØEJNÁ BRUSLENÍ
LEDEN 2016
1.1.2016

14,00 - 15,45

2.1.2016
3.1.2016
10.1.2016
17.1.2016
24.1.2016
31.1.2016

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

Hokej – program
na leden 2016
· 3. 1. – 11:45

MŽ - SLH J. Hradec

· 9. 1. – 10:00

4. třídy - HC Motor ČB II

· 9. 1. – 12:00

DOROST - HC Strakonice

· 10. 1. – 17:00

MUŽI - HC Vimperk

· 16. 1. – 14:00

DOROST - HC Slavoj Č. Krumlov

· 16. 1. – 17:00

MUŽI - HC Jiskra Humpolec

· 23. 1. – 10:00

2. třídy - HC Vimperk, SLH J. Hradec

· 23. 1. – 13:30

4. třídy - HC Slavoj Č. Krumlov

· 24. 1. – 9:30

MŽ, SŽ - HC Plzeň 1929

· 29. 1. – 10:30

3. třídy - HC Vimperk, IHC Písek

VÁNOČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH
Dne 12.12.2015 se konal Vánoční turnaj v kuželkách pro neregistrované hráče.Všichni předvedli kvalitní výkony a nejlepší byli odměněni
cenami od sponzorů, kterým moc děkuji. O příjemný pobyt na kuželně se postaral oddílový
prezident Míra Dubský.
Výsledky:
Muži:
1. PAVLÍČEK František
210
2. KUNC Ota
206
3. VANĚK Milan
202
Ženy:
1. MAREDOVÁ Dana1
193

leden 2016

189
168
86
69
63

Děkuji sponzorům:
Spartak Soběslav, pekárna Peta Bohemia s.r.o.,
Večerka u gymnázia-Luděk Menhart, Grena a.s.,
Petr Otoupal-SEDITA
Pavel Němec

1. Ples všech přátel motorismu
Veterán Car Club Soběslav Vás srdečně
zve v sobotu 30.1.2016 od 20.00 na
1. Ples všech přátel motorismu.
Akce proběhne v sále restaurace Klenovice a k tanci i poslechu zahraje kapela „A proč ne“.
Nikdo neodejde s prázdnou.
Na jednoho z Vás čeká zajímavá odměna v podobě již legendárního motocyklu: Jawa 50 Pionýr!
Vstupné 50 Kč

· 30. 1. – 17:00

MUŽI - HC Strakonice

· 31. 1. – 9:30

MŽ, SŽ - HC Příbram

G. BENEDIKT
ŠVEC
CYKLOTEAM
ŽELEČ
zve všechny příznivce
cyklistiky
na novoroční vyjížďku.
Start u obchodu Oáza-Dům Sportu a
Zábavy-Cyklosport Švec
1.1.2016 ve 13 hodin.
Trasa dlouhá 10 - 20 km se zastávkou
v restauraci na svařák, grog, čaj...
Těšíme se na setkání.
Jak na Nový rok tak po celý rok!

leden 2016
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na tradiční hasičský ples,

Pozvánka do Želče

který se koná
na Zámečku v Myslkovicích
dne 30. 1. 2016 od 20:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina
LAZARETH.
- bohatá tombola
- slosovatelné vstupenky.

Obrazárna Špejchar Želeč je naplněna obrazy v duchu líbivé secese, protnuté lehkým surrealistickým odkročením i pohlazením vlídně barvenými ilustracemi. A vše je dílem malíře Lubomíra Štefky, který své práce v Želči vystavuje až do konce měsíce února 2016.
Opomíjené a jen tu a tam lehce v pražských antikvariátech prosakující obrázky výtvarníka
Štefky, který ve svém rukopise nezapře duši módního návrháře, představují jeho vysněný svět.
Široký proud fantazie autorovi umožnil básnit akvarelem, temperou a pastelkami. Jeho dílo nastaví příjemnou rezonanci v duši každého hosta, který do Želče zavítá.
Pavel Šmidrkal

Nejlépe se žije v Praze, Jihočeský kraj je pátý
Bohatá infrastruktura, nejnižší nezaměstnanost, kulturní a společenské centrum či vysoká úroveň vzdělávání? To všechno jsou důvody, které
letos dělají hlavní město nejlepším místem pro život v České republice.
Jihočeský kraj si oproti loňsku o místo pohoršil a obsadil pátou příčku.
Místo pro život je společensky přínosný srovnávací výzkum mapující
kvalitu života obyvatel v regionech České republiky, který realizuje
analytická agentura Datank.

Hlavní město Praha je letos nejlepším Místem pro život
Existuje mnoho důvodů, které hlavní město dělají nejlepším místem
pro život v České republice. Na své si zde přijdou téměř všichni. Od studentů vysokých škol až po milovníky kultury a společenského života.
Práce se v Praze shání daleko snáze než v jiných regionech, průměrná
mzda je nejvyšší v zemi, zdravotní péče je na lepší úrovni než ve většině
dalších krajů a v neposlední řadě se hlavní město pyšní velkým počtem
spolků, nadací a občansky prospěšných organizací. Nevyhne se však
problémům, které jsou pro velkoměsto typické. Je to především velká
míra kriminality a znečištění ovzduší. Stane se zde největší počet trestných činů a metropole je neslavně známá i větším množstvím problémových uživatelů drog. V oblasti životního prostředí negativně vyčnívá
především míra znečištění ovzduší a počet zelených ploch, kterých je zde
téměř o 71 procent méně, než ve zbytku země.
„Je zřejmé, že lidé se stále více zajímají o své bezpečí, zdraví a sociální jistoty. Dokazují to i celkové výsledky, ve kterých se na první příčky
protlačily kraje, které vynikají právě v těchto oblastech,“ uvedla Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.

Jihočeský kraj obsadil pátou příčku
Páté místo sice znamená pokles o jedno místo oproti loňsku, ale stále
se jedná o velice dobrý výsledek. Obyvatelé Jihočeského kraje si mohou
užívat čistý vzduch a dostatek zeleně. Podmínky pro život se zde každým
rokem zlepšují. Kdo tu žije, rozhodně se nenudí. V regionu je velké
množství kulturních institucí, které pořádají nespočet kulturních akcí.

Jižní Čechy jsou
připravené také na turisty, když mají o 80
procent více ubytovacích lůžek než je celorepublikový průměr.
Zdejší silnice jsou
nejbezpečnější v celé
ČR. Tím, že roste kapacita mateřských škol
a zároveň počty lůžek
v domovech pro seniory, se zlepšují podmínky k životu pro nejmenší i nejstarší. Obyvatelé se zajímají o to, jak to v jejich
kraji vypadá, a občanské soužití je zde na velmi dobré úrovni. S výší platů
to tady sice není ideální, ale v porovnání s minulým rokem se průměrná
mzda zvýšila a dlouhodobě nezaměstnaných mají v jižních Čechách vůbec
nejméně. Jihočeši bojují s jedním zásadním problémem, infrastrukturou.
Nepříliš rozsáhlá silniční a dálniční síť a také síť železniční je kaňkou na turisticky atraktivním regionu. Překvapivým mínusem je pro jihočeský region míra recyklace odpadu, která je třetí nejnižší ze všech čtrnácti krajů.
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky
obyvatel ve všech krajích České republiky. Vyhodnocuje jejich úroveň,
sleduje je v dlouhodobém horizontu a snaží se iniciovat společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají. Kraje se
hodnotí z pohledu 52 kritérií, která jsou rozdělena do následujících osmi
oblastí: ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální sféra, péče
o děti a vzdělávání, pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity
a turismus, rozvoj infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost. Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře. Objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, názory kolegia a průzkum prováděný
mezi 1400 obyvateli všech regionů. Informace o projektu najdete na
www.mistoprozivot.com nebo na www.facebook.com/mistoprozivot.
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Koupě:
· Hledáme dům ke koupi. Tel. 724 131 747

· Sháním byt do 1 mil Kč. Tel. 601 336 000
Ostatní:
· Pronajmu nový byt 2+1 a novou garsonieru.
Zahrada, soukromí, místo k parkování.
Tel. 777 907 750

· Nabízím pronájem garsonky v centru
Soběslavi. Tel. 721 927 033

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

Tel. 381 521 169
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 1,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

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

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

www.pujcovna-monika.cz

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

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
KONTAKTY NA NÁS

www.musobeslav.cz
e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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Dny otevřených dveří:
4.-9.1.2016 od 8 do 13 h
www.ssrsobeslav.cz
tel. 389 822 800 info@ssrsobeslav.cz

UČEBNÍ OBORY TYPU „E“
· ZEDNICKÉ PRÁCE 36-67-E/01
· TRUHLÁŘ. A ČALOUN.VÝROBA – TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

33-56-E/01

· ZAHRADNICKÉ PRÁCE 41-52-E/01
· ZAHRADNICKÉ PRÁCE – KVĚTINÁŘ. A ARANŽÉR. PRÁCE

41-52-E/01

· STRAVOVACÍ A UBYT.SLUŽBY – KUCHAŘSKÉ PRÁCE

65-51-E/01

· POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA – CUKRÁŘSKÉ PRÁCE

29-51-E/01

· PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 75-41-E/01
· STROJÍRENSKÉ PRÁCE - OBRÁBĚNÍ KOVŮ 23-51-E/01

UČEBNÍ OBORY TYPU „H“
(střední vzdělání s výučním listem) kód
· REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR 69-53-H/01
· TRUHLÁŘ 33-56-H/01
· ZAHRADNÍK 41-52-H/01
· STROJ.MECHAMIK - ZÁMEČNÍK
(ZAMĚŘ. NA SVAŘOVÁNÍ) 23-51-H/01
· OBRÁBĚČ KOVŮ 23-56-H/01
· MECHANIK PRO CHLADÍCÍ A KLIMATIZAČ. ZAŘÍZENÍ
26-52-H/01
· ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD 26-51-H/02
· INSTALATÉR – TOPENÁŘ 36-52-H/01
· OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41-55-H/01
· KADEŘNÍK 69-51-H/01
· UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK 82-51-H/01

OBSLUHA VODNÍHO PAPRSKU
Požadujeme:
· SOU, SŠ strojního zaměření
· Znalost programování CNC strojů, znalost programu AutoCAD,
případně Autodesk Inventor
· Manuální zručnost
· Angličtina výhodou
· ŘP-B podmínkou
POPIS PRACOVNÍ POZICE:

Programátor, obsluha a provozní údržba CNC stroje
na dělení materiálu vodním paprskem.
Nabízíme:
Nástup možný ihned
Plný pracovní úvazek
Místo pracoviště: provozovna Soběslav, okr. Tábor
V případě zájmu zasílejte životopis na e-mail:
farkasova@envi-pur.cz
Bližší info na www.envi-pur.cz

TK Soběslav hledá správce.
Tenisový klub Soběslav hledá
na příští sezónu 2016 (duben-září) správce areálu.

V případě zájmu bližší informace
získáte na tel. 603 882 146.
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Cena inzerce:

2

1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH, plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH

Zvláštní grafická úprava (logo): 50 Kč

Při opakování poskytujeme slevu 10%
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Uzávěrka příštího čísla 15. 1., pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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