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MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 24

březen 2015

cena 10,- Kč

Pozvánka
Zveme občany na 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční
ve středu 18. 3. 2015 od 18:00 h v malém
sále Kulturního domu města Soběslavi,
s následujícím programem:
1. Doplnění a volba předsedy kontrolního
výboru
2. Závěrečný účet města za rok 2014
3. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2015
4. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení
města v roce 2015
5. Změna č. 1 Územního plánu města – zadání
6. Novela vyhlášky o místních poplatcích
7. Zavedení řízeného parkování v centru
města
8. Majetkové převody
9. Různé

Diakonie ČCE
středisko Rolnička v Soběslavi
pořádá v sobotu 28. března
od 8.30 – 12.00 hod.
na soběslavském náměstí

3. ročník celostátního
happeningu „PAMATUJ!“
je veřejnou vzpomínkou na oběti
holocaustu
Přijďte v neděli 8. 3. 2015 v 19.00 hodin do Společenského centra Soběslavska (KINO), kde
uctíme památku 3.792 nevinných mužů, žen a dětí, kteří zemřeli v noci z 8. na 9. března 1944
v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim II. – Birkenau a dalších desítek tisíc československých občanů zavražděných nacisty.
V podání sboru ZUŠ Soběslav a Anonym Voice zaznějí některé z písní, které tito lidé zpívali,
když šli na smrt.
Akci doprovodí prezentace projektu „Zmizelí sousedé“. Budou vystaveny autorské práce studentů Gymnázia Soběslav dokumentující osudy konkrétních osob z našeho města a okolí, kteří
zmizeli převážně v období 2. světové války.

JARNÍ JARMARK
Čeká na Vás:
· široký výběr výrobků
a velikonočních dekorací
z chráněné dílny Rolničky
a dalších prodejců
· občerstvení
· kolo štěstí
· bazárek
· kulturní program

I MY, o. p. s. pro Vás připravila:
· malou soběslavskou

PARALYMPIÁDU
pro celé rodiny
ZKUSME to SPOLU

· činnosti s canisterapeutickými psy
· pomůcky pro zrakově postižené
· sporty pro lidi s postižením

Foto z loňského Jarního jarmarku Rolničky
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 6. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 20. ledna 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 6/013/2015









Rada města stanovuje termín 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 1. 4. 2015 od 18:00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, s následujícím programem:
1. Doplnění a volba předsedy kontrolního
výboru
2. Závěrečný účet města za rok 2014
3. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2015
4. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení
města v roce 2015
5. Změna č. 1 Územního plánu města – zadání
6. Novela vyhlášky o místních poplatcích
7. Zavedení řízeného parkování v centru města
8. Majetkové převody
9. Různé
Další termíny jednání Zastupitelstva města
Soběslavi v roce 2015 jsou následující: 24. 6.,
23. 9. a 16. 12. 2015 od 18:00 hod. v malém
sále Kulturního domu města Soběslavi.
Usnesení č. 6/014/2015
Rada města bere na vědomí dopis ředitele
Nadace Jihočeské cyklostezky Mgr. Jana
Vláška o ukončení mandátu zástupce města
Soběslavi ve správní radě nadace k 31. 12.
2014. Pro příští tříleté období město Soběslav
nevyužije mandátu na obsazení místa ve
správní radě Nadace Jihočeské cyklostezky.
Usnesení č. 6/015/2015
Rada města projednala žádost plk. Ing. Petra
Hojsáka, ředitele Hasičského záchranného
sboru JčK, ÚO Tábor, o poskytnutí příspěvku
na činnost v roce 2015.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí finančního daru ve výši
80.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru
Jihočeského kraje, ÚO Tábor, na částečnou
úhradu pořízení lezecké stěny.
Usnesení č. 6/016/2015
Rada města souhlasí s realizací vodohospodářských investičních akcí na majetku města
v roce 2015 dle návrhu zpracovaného provozovatelem vodohospodářského majetku města firmou ČEVAK, a. s., České Budějovice.
Usnesení č. 6/017/2015
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích
smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské policie Soběslav v roce 2015 mezi městem Soběslav a firmou R&P, a. s., Veselí nad
Lužnicí, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou
Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha, spol.
s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč,
firmou Goliat František Pazdera, Soběslav,
na dar v hodnotě 8 tis. Kč, firmou Pharmed
CZ, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis.
Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar
v hodnotě 10 tis. Kč a firmou Autoservis
Rada Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
5 tis. Kč.

 Usnesení č. 6/018/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 4. 2008 a
dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 16. 3.
2006 uzavřené mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, kterými se prodlužuje nájem pozemků potřebných pro
dokončovací práce a následnou biorekultivaci stavby dálnice D3 do 31. 12. 2018.

 Usnesení č. 6/019/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008
uzavřené mezi městem Soběslav a Správou
města Soběslavi, s. r. o., kterým se zvyšuje
úplata za navýšené prováděné služby v kapitole čistění města, údržby místních komunikací a veřejných prostranství o 200 tis. Kč
s účinností od 1. 1. 2015.

 Usnesení č. 6/020/2015

Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Jarního jarmarku Rolničky“, který pořádá Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Soběslav v sobotu dne 28. 3. 2015 od 8:30
hod. do 12:00 hod. na náměstí Republiky
v Soběslavi.

 Usnesení č. 6/021/2015

Rada města souhlasí na návrh ředitele ZŠ
E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy s vyřazením
nápojového automatu Sagoma, inv. č. 15/97,
v pořizovací ceně 157.099,60 Kč a přístroje
Epirex, inv. č. 43/94, v pořizovací ceně 12.399
Kč, které jsou nefunkční, z majetku školy.

 Usnesení č. 6/022/2015

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 1/276/2014 stanovuje následující členy zastupitelstva města, kteří budou oprávněni přijímat projev vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství: Mgr. Alena Krejčová, paní Ludmila Zbytovská, pan Zdeněk
Vránek a Mgr. Petr Valeš.

 Usnesení č. 6/023/2015

Rada města souhlasí s podáním žádosti do
Grantového programu Jihočeského kraje
Úcta k předkům – 1. výzva pro rok 2015 na
realizaci projektu s názvem „Oprava pomníku padlým v I. světové válce“ v parku u nádraží s celkovými náklady ve výši 60.000 Kč
vč. DPH. Spolufinancování města ve výši
10.000 Kč bude zajištěno ze schváleného
rozpočtu města na rok 2015.

 Usnesení č. 6/024/2015

Rada města na návrh sociálně zdravotní komise, která se konala dne 14. 1. 2015, souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě
s pečovatelskou službou následujícími uživateli: pan Matěj Hitmar, Soběslav; paní Jana
Jedličková, Dráchov; paní Alena Jurenová,
Soběslav; paní Jana Tichá, Soběslav; pan
Stanislav Záruba, Soběslav.

 Usnesení č. 6/025/2015

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici
v Soběslavi do nájmu Marii Coufalové, s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 v čp.
134/14 v ulici Protifašistických bojovníků

březen 2015
v Soběslavi do nájmu Ivetě Růžičkové a
s přenecháním městského bytu velikosti 2+0
v čp. 148/4 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Ladislavě Krämerové.

 Usnesení č. 6/026/2015

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na opravu chodníků v ulicích Jeronýmova, Wilsonova, Zátkova, Lužnická a Petra
Bezruče v Soběslavi v roce 2015, které se
uskuteční v pondělí 2. 2. 2015 od 15.00 hodin
na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Zdeněk Vránek – člen RM, Jan
Pehe – člen ZM, náhradníci: Ing. Jindřich
Bláha - starosta, Ludmila Zbytovská – členka
RM, Růžena Domová – členka ZM

 Usnesení č. 6/027/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na výběr nájemce nebytového prostoru
v domě čp. 104/I na náměstí Republiky v Soběslavi, které se uskutečnilo 19. 1. 2015 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala paní
Zdeňka Maxerová (obuv, kožená galanterie),
Soběslav.

 Usnesení č. 6/028/2015

Rada města souhlasí na návrh ředitelky Senior–domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové
s vyřazením 12 ks pečovatelských lůžek
PRIMA včetně matrací z evidence majetku
organizace a s jejich následným odprodejem.

Usnesení 7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 3. února 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 7/029/2015

a) Rada města za přítomnosti Ing. arch. Jaromíra Kročáka projednala návrh na rekonstrukci východní strany náměstí Republiky
v Soběslavi.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem Kročákem – Ateliér Kročák, České
Budějovice, na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu
– Revitalizace východní strany náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 109.520 Kč + DPH.

 Usnesení č. 7/030/2015

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti
Městské policie Soběslav za rok 2014 předloženou vrchním strážníkem Městské policie
Soběslav p. Miroslavem Drsem.

 Usnesení č. 7/031/2015

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu
města schválit bezúplatný převod pozemků
parc. č. 4009 a 4008 (Andělská stoka) od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.

 Usnesení č. 7/032/2015

Rada města ukládá řediteli ZŠ E. Beneše
Mgr. Vlastimilu Říhovi a řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi prověřit kalkulaci
nákladů za obědy pro externí strávníky ve
školních jídelnách obou škol.

březen 2015

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
 Usnesení č. 7/033/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na výběr dodavatele na opravu chodníků v ulicích Jeronýmova, Wilsonova, Zátkova, Lužnická a Petra Bezruče v Soběslavi
v roce 2015, které se uskutečnilo dne 2. 2.
2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Ka2
rel Kovář, Soběslav, za cenu 525 Kč/m chodníku a 330 Kč/bm silničního obrubníku. Na
druhém místě se umístila firma Strabag, a. s.,
Provozní jednotka Soběslav, za cenu 549,40
2
Kč/m chodníku a 367,30 Kč/bm silničního
obrubníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 Usnesení č. 7/034/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného provozovatelem vodohospodářského majetku města firmou
ČEVAK, a. s., České Budějovice, na dodávku a montáž nádrže na síran železitý pro ČOV
Soběslav.

Usnesení 8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 17. února 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 8/040/2015

Rada města projednala upravenou studii
„Analýzy dopravy v klidu ve městě Soběslav“, včetně ekonomického vyhodnocení a
návrhu zavedení a způsobu provozu parkovacích automatů, zpracovanou firmou City Parking Group, s. r. o., Praha, a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 8/041/2015

Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 22. 6.
2011 o místních poplatcích, předložený tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.

 Usnesení č. 8/042/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Soběslavi v roce 2015 třem žadatelům v celkové výši 170.000 Kč.

 Usnesení č. 8/043/2015

a) Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení informačního střediska a měsíčníku
Hláska za rok 2014 předloženou pracovnicí
MěÚ paní Jiřinou Kocourkovou.
b) Rada města ukládá vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní Věře Hanzalové zajistit zpracování Zásad pro vydávání
měsíčníku Hláska.

 Usnesení č. 8/044/2015

Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy o návrhu financování akcí v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v Soběslavi v roce 2015.

 Usnesení č. 8/045/2015

a) Rada města souhlasí s údržbou a opravami

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Vítězem výběrového řízení se stala firma Kemifloc, a. s., Přerov, za cenu 399.200 Kč, na
druhém místě se umístila firma Envi-Pur,
s. r. o., Soběslav, za cenu 461.487 Kč. Ceny
jsou uvedeny bez DPH.

 Usnesení č. 7/035/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 8 ke smlouvě o nájmu ze dne 2. 1. 2001, ve
znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 7, uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o., z důvodu aktualizace Přílohy č. 1 smlouvy o nájmu – Seznam hmotného
investičního majetku (tj. stavební a strojní
části kotelen) v souvislosti se zrušením kotelny K1 („Družstevní“) a převedením pod K II
- plynovou kotelnu - sídl. Svákov, s účinností
od 1. 1. 2015.

 Usnesení č. 7/036/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 28. 12. 2005
uzavřené mezi firmou Peta Bohemia, spol.
s r. o., Soběslav, městem Soběslav a Mateřskou školou, Nerudova ulice, Soběslav, na
pronájem nemovitostí a pozemků v Nerudově ulici v Soběslavi, které užívá mateřská

majetku ve vlastnictví města, který je ve správě Správy města Soběslavi, s. r. o., v roce
2015 a dále se zpracováním koncepčních
dokumentů (nový pasport komunikací a chodníků, pasport veřejného osvětlení, pasport zelených ploch) dle návrhu předloženého jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
b) Rada města ukládá vedoucí oddělení
územního plánování a památkové péče Ing.
arch. Dagmar Buzu zajistit zpracování studie
úpravy výkladců a fasády domů čp. 144, 145
a 148 na náměstí Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 8/046/2015

a) Rada města souhlasí s realizací úpravy parkoviště u Kulturního domu města Soběslavi a
s vybudováním nového parkoviště ve Wilsonově ulici v Soběslavi (u objektu Střední školy řemeslné a Základní školy Soběslav) dle
návrhů zpracovaných Ing. Jiřím Lagnerem,
Soběslav.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím
Lagnerem – projektové práce, Soběslav, na
zpracování realizační projektové dokumentace včetně rozpočtu na vybudování nového
parkoviště ve Wilsonově ulici v Soběslavi za
cenu 39.600 Kč.

 Usnesení č. 8/047/2015

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
„Klenovice – Na Brousku: příp. NN Severová“ na pozemku p. č. 3878 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 8/048/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku p. č. 2513/8 o výmě2
ře 31 m v k. ú. Soběslav od manželů Aleny a
Františka Kovářových, České Budějovice,

3
škola, kterým se prodlužuje doba, na kterou
je smlouva uzavřena, do 31. 8. 2025 a dále se
upravuje výše nájmu s ohledem na výši inflace v roce 2013 a v roce 2014. Výše ročního
nájmu činí 299.692 Kč.

 Usnesení č. 7/037/2015

Rada města souhlasí s účastí starosty města
na zahraniční studijní cestě na Slovensko pořádané Sdružením historických sídel Čech,
Moravy a Slezska ve dnech 6. – 13. 6. 2015.

 Usnesení č. 7/038/2015

Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav rodinného domu čp. 75 na pozemku parc. č. 1246 v ulici Horní příkopy
v Soběslavi dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Jiřím Neužilem s výjimkou osazení vchodových dveří.

 Usnesení č. 7/039/2015

Rada města ukládá řediteli Kulturního domu
města Soběslavi Mgr. Petru Valešovi zajistit
objednání nahrávacího zvukového systému
pro jednání zastupitelstva města dle nabídky
předložené firmou KOCIS – Luboš Kocourek, Tábor, za cenu 47.737 Kč bez DPH.

z důvodu rozšíření stávající komunikace do
chatové oblasti Na Petříně.

 Usnesení č. 8/049/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a společností České
houby, a. s., Soběslav, na realizaci akce „Nedvědice – přípojka VN – pro TS České houby,
TS“ na pozemcích p. č. 891, 874, 876 v k. ú.
Nedvědice, které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 8/050/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 31. 3. 2003 uzavřené mezi městem
Soběslav a společností N+N Soběslav, s. r. o.,
Soběslav, kterým se prodlužuje doba nájmu
nebytového prostoru (noviny, tabák) ve vlastnictví města v domě čp. 150/I na náměstí Republiky v Soběslavi o 5 let, tj. do 31. 3. 2020.

 Usnesení č. 8/051/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZM/10/094/2012 ze dne
20. června 2012 týkající se uzavření darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, na přijetí
daru – komunikací Komenského a části Bechyňské od Školního náměstí k I/3 (E55) na
základě nového geometrického plánu, který
řeší oddělení pozemků, které nebyly v uvedeném usnesení ZM.

 Usnesení č. 8/052/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav –
Bechyňská: Nouza, přípojka NN“ na pozemku p. č. 3961/1 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví města.

 Usnesení č. 8/053/2015

Rada města souhlasí s uzavřením darovací
pokračování na str. 4
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smlouvy mezi městem Soběslav a p. Michalem Šedou, Tučapy, kterou p. Šeda předá
bezúplatně městu Soběslav vodovodní a kanalizační řad na pozemcích parc. č. 2055 a
2049 v k. ú. Zvěrotice, který zřídil na své náklady v souvislosti s novostavbou rodinného
domu na pozemcích parc. č. 2308 a 2309
v k. ú. Zvěrotice.
Usnesení č. 8/054/2015
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím Lagnerem – projektové práce, Soběslav, na zpracování projektové dokumentace k územnímu
řízení na základní technickou vybavenost
(komunikace, chodníky, veřejné osvětlení)
pro 2. etapu výstavby rodinných domů u sídliště Svákov v Soběslavi za cenu 67.900 Kč.
Usnesení č. 8/055/2015
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a p. Pavlem Mrázem – projekční činnost ve výstavbě, Tábor,
na zpracování projektové dokumentace
k územnímu řízení na základní technickou
vybavenost (kanalizace dešťová a splašková,
vodovod, STL plynovod) pro 2. etapu výstavby rodinných domů u sídliště Svákov v Soběslavi za cenu 72.500 Kč.
Usnesení č. 8/056/2015
Rada města na základě poptávkového řízení
organizovaného jednatelem SMS, s. r. o., p.
Vladimírem Faladou souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou DBD control systems, spol. s r. o., Chotoviny, na propojení velínů plynových
kotelen v rámci CZT Soběslav za cenu
190.836,30 Kč + DPH.
Usnesení č. 8/057/2015
Rada města mění své usnesení č. 6/013/2015
a přesunuje 3. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi na středu 18. 3. 2015 od 18:00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi. Program jednání zůstává beze změny.
Usnesení č. 8/058/2015
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 2+0 v čp. 112 v ulici Palackého v
Soběslavi do nájmu Františku a Květuši Papežovým, Soběslav.
Usnesení č. 8/059/2015
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele přístavby a stavebních úprav sportovní
haly ve sportovním areálu v Soběslavi, který
se uskuteční dne 12. 3. 2015 od 13:00 hod. na
MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Zdeněk Vránek – člen RM, Mgr.
Pavel Lintner – člen ZM, Ing. Martin Kákona
– člen ZM, Vladimír Hanzal – TJ Spartak Soběslav, náhradníci: Ing. Jindřich Bláha - starosta, Mgr. Petr Lintner – člen RM, Mgr. Petr
Valeš – člen ZM, Jan Pehe – člen ZM, Mgr.
Michal Pánek – člen ZM
Usnesení č. 8/060/2015
a) Rada města na základě žádosti ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové

souhlasí s nákupem průmyslové vysokootáčkové pračky PRIMUS FX180 XC+/EL za
cenu 226.435 Kč včetně DPH od firmy Alliance Laundry CE, s. r. o., Příbor, která vyhrála výběrové řízení. Nákup pračky bude proveden z investičních prostředků Senior-domu.
b) Rada města souhlasí s vyřazením a
následnou likvidací pračky IPSO HW 164
z roku 2002, která je nefunkční.
 Usnesení č. 8/061/2015
Rada města souhlasí s přijetím finančních
darů Senior-domem Soběslav od okolních
obcí dle seznamu předloženého Ing. Zinou
Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem zajišťování pečovatelských
služeb v těchto obcích.
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Kalendář akcí roku 2015
Redakce Hlásky se obrací na všechny
spolky, neziskové organizace a sdružení,
které chtějí zveřejnit termíny pořádání svých
akcí v kalendáři kulturních, společenských a
sportovních akcí v roce 2015 v Soběslavi a
okolí, aby nám potřebné údaje sdělily
e-mailem, poštou či osobně do 10. 3. 2015.
Poskytnuté informace budou efektivně
využity, neboť kalendář budeme distribuovat
i do dalších měst v kraji a poslouží tak k rozvoji cestovního ruchu v našem městě a k bezplatné prezentaci vašich akcí.
Děkujeme.

Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že od 2. 3. 2015 do 22. 5. 2015 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2011. Formulář žádosti si můžete vyzvednout na MěÚ, odboru organizačním a správy majetku, nám. Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, II. patro, č. dv. 305. Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na stránkách
www.musobeslav.cz.
poř. č. účel půjčky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

max. lhůta splatnosti

úrok

horní hranice půjčky

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

K žádosti je třeba přiložit:
· doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 3 měsíců)
· souhlas spoluvlastníků se stavebními úpravami
· u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku
· čestné prohlášení ručitele
· čestné prohlášení žadatele
· stavební povolení nebo ohlášení stavby v návaznosti na vyjádření SÚ
· příslušnou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu akce v návaznosti na vyjádření SÚ
PROJEKT STÁŽE VE FIRMÁCH POMÁHÁ NAJÍT UPLATNĚNÍ STOVKÁM
NEZAMĚSTNANÝCH PO CELÉ ČR
Zhruba stovce lidí v Jihočeském kraji už pomohl najít práci projekt Fondu dalšího vzdělávání
(FDV) Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2. Hlavním přínosem stáže je získání praktických
zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, nových kontaktů a sebevědomí, čímž
stážista zvýší svou konkurenceschopnost na trhu práce.
Kdo se může do projektu zapojit? Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR, vyjma hl. m.
Prahy, a jsou:
· osoby nezaměstnané déle než tři měsíce
· osoby starší 50 let
· osoby starší 40 let ohrožené nezaměstnaností · osoby zapojené na trhu práce na dohodu
o pracovní činnosti nebo o provedení práce
· nezaměstnaní absolventi středních
a vysokých škol
· pedagogičtí pracovníci středních škol,
kteří vyučují odborné předměty
· rodiče na/po rodičovské dovolené
Veškeré informace o projektu získáte nejen na webových stránkách www.stazevefirmach.cz, ale i u regionálního konzultanta, kterým je pro Jihočeský kraj Ing. Ilona Paulátová, ilona.paulatova@fdv.mpsv.cz,
tel. 775 447 415.
Bc. Michal Kříž, Fond dalšího vzdělávání, Praha
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Pokračující revitalizace náměstí Republiky
Město Soběslav připravuje v letošním roce pokračování revitalizace náměstí Republiky, a to
jeho východní stranou a částí Palackého ulice. Studii revitalizace náměstí zpracoval Ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice. Občané se mohou se studií seznámit na internetových stránkách
města, úřední desce nebo na odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ.
Připomínky k ní je možné podávat u Ing. Dany Hořické, vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav, do 16. 3. 2015.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Budoucnost parkování v centru města
Zaparkovat v centru města je poslední dobou
stále větší problém, a to i přes to, že parkovacích
míst na náměstí máme více než jiná města.
Hlavním důvodem je, že parkovací plochy jsou
využívány obyvateli okolní, především panelové, zástavby, která tu vznikla bez zajištění dostatečných parkovacích kapacit. Po dokončení
rekonstrukce náměstí ubydou další parkovací
místa, a tak se Rada města odhodlala k razantnímu řešení - zavedením parkovného.
V současné době probíhá zpracování studie,
která řeší především v jakém rozsahu parkovné
zavést a jak vyřešit rezidentní a abonentní karty.
Prozatím se počítá s parkovným 10 Kč za
každou započatou hodinu a provozní dobou
zpoplatněného parkování v pondělí až pátek
7:00 – 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 – 12:00
hod. Placené parkování by se pravděpodobně
netýkalo pouze náměstí Republiky, ale i parkovišť u polikliniky a KDMS.
Co z toho tedy plyne? Na placených parkovištích by se parkovalo lépe, a to za symbolický
poplatek, což by byla pro nakupující v centru
dobrá zpráva. Pokud by nebyly zavedeny rezidentní karty, přineslo by to však problémy oby-

vatelům v blízkosti náměstí (např. panelová zástavba Bezděkova), protože neplacených míst
by byl nedostatek, stačí se podívat dnes. Takže
přijedete z práce v půl čtvrté a co teď? Buď zaplatit 20 Kč, nechat auto na náměstí a ráno před
sedmou do práce, nebo marně hledat místo
někde za hranicemi placených parkovišť.
A to už je další špatná zpráva pro obyvatele
ulic Horní a Dolní příkopy, Na Pršíně, Na Ohradě a dalších, kam se přesunou auta z náměstí,
polikliniky a KDMS. Problém budou mít i zaměstnanci pracující na náměstí (např. městský
úřad), buď zaparkují vedle za cca 80 Kč denně,
nebo si každé ráno udělají pěknou projížďku procházku po soběslavských uličkách.
Vypadá to, že ať už parkování v Soběslavi
dopadne jakkoliv, všichni spokojeni nebudou.
Zavedení řízeného parkování v centru města
bude jedním z hlavních bodů dalšího zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se bude konat 18. března 2015 v 18 hodin v malém sále
KDMS. Přijďte vyjádřit svůj názor, parkování
v centru je tématem, které se týká každého z nás!
Iveta Matějů (členka ZM),
Jan Černý a Miloš Bučinský

Informace o kácení a údržbě dřevin na území města
Od konce léta probíhá na území města poměrně rozsáhlá údržba veřejné zeleně zaměřená především na zajištění provozní bezpečnosti stromů na nejvíce frekventovaných místech (v parcích,
v blízkosti chodníků apod.). V naprosté většině případů jde o odstranění suchých nebo prosychajících větví, nicméně místy se ukázalo jako nezbytné pokácení některých dřevin. Mezi nevýznamnější takové zásahy patří kácení v parku „U domečku“, kde bylo na základě odborného posudku
navrženo k odstranění 7 stromů. Velký otazník stále visí nad možností zachování mohutného
exempláře lípy velkolisté v blízkosti Hlásky. Ve kmeni tohoto statného a dosud vitálního stromu se
nachází rozsáhlá otevřená dutina s výškou přesahující 5 metrů. V těchto dnech zpracovává odborná
firma znalecký posudek, na jehož základě bude rozhodnuto o dalším osudu tohoto stromu. Vaše připomínky a dotazy týkající se (nejen veřejné) zeleně v Soběslavi rádi zodpovíme na odboru životního prostředí městského úřadu.
Jiří Rozum, OŽP MěÚ Soběslav

Seriál k novému
občanskému zákoníku
Změny ve výpočtu úroku z prodlení
Po dlužníkovi, který svůj peněžitý dluh řádně a včas neplní, může věřitel, který splní své
povinnosti, požadovat úrok z prodlení. Jeho výpočet se však mění podle toho, jaká právní úprava platila v době, kdy se dlužník v prodlení ocitl.
Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne
následujícího po dni splatnosti dluhu do dne zaplacení.
Následující přehled uvádí změny ve výpočtu
úroku z prodlení podle doby počátku prodlení:
· Od 15. 7. 1994 do 27. 4. 2005 činila výše úroku z prodlení dvojnásobek diskontní sazby
vyhlašované ČNB platné k prvnímu dni prodlení, přičemž procentní sazba úroku zůstávala stejná po celou dobu prodlení.

· Od 28. 4. 2005 do 30. 6. 2010 odpovídala

výše úroku z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 7% platné pro první den
kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení s tím, že výše úroku z prodlení se měnila každé pololetí podle vývoje výše repo
sazby.

· Od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2013 odpovídala výše

úroku z prodlení výši repo sazby stanovené
ČNB navýšené o 7% platné pro poslední den
kalendářního pololetí, které předchází pololetí, ve kterém došlo k prodlení, přičemž výše
úroku z prodlení zůstávala stejná po celou
dobu prodlení.

· Od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 odpovídala

výše úroku z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB navýšené o 8% platné pro poslední
den kalendářního pololetí, které předchází
pololetí, ve kterém došlo k prodlení s tím, že
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Výzva k předkládání žádostí
do programu Podpora obnovy
kulturních památek
prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností 2015
V souladu s novelizovanými „Zásadami
pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury“ stanovených pro
program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2015 vyhlašuje město Soběslav,
jako obec s rozšířenou působností, 2. kolo
pro předkládání žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu je
určena na obnovu kulturních památek, které
se nalézají mimo památkové rezervace a
zóny, a které nejsou prohlášeny za národní
kulturní památky, popř. na obnovu movité
kulturní památky pevně spojené se stavbou,
jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou,
a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování
(např. obnova kolejových vozidel, strojů
apod.).
Uzávěrka příjmů žádostí je 30. dubna, 15 h
Finanční alokace pro rok 2015: 370 000 Kč
Adresa pro doručení žádostí:
Městský úřad Soběslav
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování, památkové péče a investic města
392 01 Soběslav
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Ctiborová
telefon: 381 508 153
e-mail: ctiborova@musobeslav.cz
Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR stanovených pro program Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností jsou spolu s formulářem žádosti o poskytnutí příspěvku a
seznamem povinných příloh ke stažení na
webových stránkách Ministerstva kultury
ČR www.mkcr.cz. Podrobné informace též
získáte na uvedeném kontaktu.
výše úroku z prodlení zůstává stejná po celou
dobu prodlení.
· Od 1. 1. 2014 činí výše úroku z prodlení výši

repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 8% platné
pro první den kalendářního pololetí, ve kterém
došlo k prodlení, přičemž výše úroku z prodlení
zůstává stejná po celou dobu prodlení.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek

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

tel. 777 794 871
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
SOBĚSLAV ZA ROK 2014

PŘESTUPEK

březen 2015
ČÁSTKA V KČ

Přestupky v dopravě

199 600

Volné pobíhání psů

5 300

SHRNUTÍ ČINNOSTI

Přestupky proti majetku

1 000

Strážníci Městské policie slouží v průběhu pracovního týdne od 07,00
do 24,00 hodin. V pátek a o víkendech jsou služby plánovány více na noční hodiny, v pátek od 20,00 hodin, v sobotu od 23,00 hodin, s koncem
služby ve 03,00 hodiny. Od pátečního odpoledne do neděle 22,00 hodin
drží jeden ze strážníků pohotovost na služebním mobilním telefonu pro
řešení vzniklých neodkladných situací. Město je monitorováno třinácti
kamerami instalovanými na dvanácti kamerových bodech. Obsluha kamerového systému je zajištěna městskou policií ve všední dny od 07,00
do 24,00 hodin. V noční době 00,00 – 07,00 jsou obsluhovány na
pracovišti OO PČR Soběslav.

Přestupky proti tabákovému zákonu

FYZICKÁ PŘÍPRAVA
Výcvik strážníků probíhal v posilovně MP v rozsahu 8 hodin měsíčně,
s možností cvičení i mimo pracovní dobu.
Byla prověřena fyzická kondice strážníků. Testovaní vyhověli daným
kritériím a prokázali dobrou fyzickou připravenost. Po celý rok, v rozsahu
5 hodin měsíčně, pravidelně 2x do měsíce, probíhal praktický výcvik sebeobrany (aikido). Služební posilovna byla vybavena 2 ks činek kettlebell
a 1 ks posilovacího vaku - Power bag.
VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání strážníků probíhalo v průběhu roku 2014 v rámci projektu
vzdělávání strážníků na VŠERS v Českých Budějovicích a vrch. str. Drs
se zúčastnil pravidelného semináře pro řídící pracovníky MP na Pracově.
SLUŽEBNÍ VOZIDLO
Služební vozidlo Citroen Berlingo je využíváno ke kontrolám v kempech a v rekreačních oblastech v okrajových částech katastru města. Vozidlo je pravidelně užíváno v nočních hodinách v týdnu, v sobotu a
v neděli pro noční službu strážníků MP a pohotovost. Vozidlo je využíváno při potřebě rychlého zásahu, při kontrolách v chatových oblastech, pro
rychlé přesuny a při kontrolách benzinových čerpacích stanic, určených
objektů a prostor a při kontrole města v průběhu noční směny. Během jízdy je pořizován záznam na kameru umístěnou na čelním skle vozidla. Na
konci roku 2014 mělo vozidlo najeto 80 561 kilometrů. Za rok 2014 bylo
ujeto 9 188 kilometrů.
MOBILNÍ KAMERY
Mobilní kamery byly v roce 2014 instalovány celkem v 7 případech.
Kamery byly instalovány s cílem zachytit pachatele poškozování majetku, krádeží, šikany, znečištění veřejného prostranství, nedovoleného
ukládání odpadu a porušení vyhlášek města.
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM
V roce 2014 byl provoz dispečinku MP zajištěn od pondělí do pátku
v době 07,00 do 24,00 hodin. Ke konci roku 2014 bylo v provozu 13 kamer (11 otočných a 2 pevné) na 12 kamerových bodech.
Drobné opravy provedl místní smluvní servis Elkom – Zdeněk Vedral.
V průběhu roku bylo realizováno 7 výjezdů. V roce 2014 byla provedena
záruční oprava kamery č. 7 na s. Svákov a softwarová chyba na spoji kamery K 13 - Špejchar. Pravidelný servis byl proveden firmou DCSS v měsíci říjnu. Na hranici životnosti se jeví kamera K 2 - Základní škola
E. Beneše – doporučená výměna v roce 2015.
KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
Městská policie Soběslav disponuje třemi kusy mobilních vysílaček
Motorola a jednou základnovou vysílačkou. Při komunikaci strážníků na
hlídce (popř. na služebně) s občany města nebo s hlídkami OO PČR je používána trvalá telefonní stanice (381 508 150) nebo mobilní telefon
(602 491 567).
Na služební mobilní telefony jsou napojeny alarmy objektů města. Komunikace s občany přímo na služebně MP je zajištěna prostřednictvím
operátorky v pracovní dny od 07,00 do 24,00 hodin.
POHOTOVOST
V rámci pohotovosti o víkendech bylo v roce 2014 realizováno 20
výjezdů.
Uhrazené pokuty vybrané v hotovosti na pokutové bloky:

800

Znečištění veřejného prostranství

2 500

Znečištění veřejně prospěšného zařízení

1 400

Rušení nočního klidu

100

Požití alkoholických nápojů

500

Nedovolené vylepování plakátů

500

Nedovolené ukládání odpadu

800

Veřejné pohoršení

200

Porušení tržního řádu

200

Celkem za rok 2014

212 900

POKUTY NA MÍSTĚ NEZAPLACENÉ
V roce 2014 udělili strážníci MP Soběslav celkem 96 pokut na místě
nezaplacených v celkové částce 49 100,- Kč. Z toho bylo řádně zaplaceno
70 pokut v částce 35 400,- Kč.
26 pokut v celkové částce 13 700,- Kč nebylo v termínu uhrazeno. Tyto
pokuty byly předány k vymáhání finančnímu odboru Městského úřadu
Soběslav.
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Ke správnímu řízení v roce 2014 bylo předáno 48 přestupků.
ODCHYT VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH PSŮ
V roce 2014 bylo odchyceno celkem 28 psů. Z tohoto počtu bylo 8 psů
umístěno do útulku v Táboře. Ostatní odchycení psi byli předáni majitelům nebo do náhradní péče.
ZÁVĚR
Veřejný pořádek: V roce 2014 došlo oproti minulým rokům k navýšení počtu uživatelů návykových látek. Podle poznatků MP o 100% u uživatelů „tvrdých drog“. Poznatky strážníků byly předány PČR. V rámci
prevence užívání alkoholických nápojů a návykových látek je certifikovaný přístroj na měření množství alkoholu v dechu zn. Drager a jednorázové
analyzátory na základní druhy návykových látek. V průběhu roku bylo
předáno k dalšímu řešení sociálním odborem 14 mladistvých (nejvyšší
naměřená hodnota 2,64 promile alkoholu). Při kontrolách v nočních podnicích s PČR byl řešen 1 případ nalévání alkoholu mladistvému. Zaměření strážníků bylo primárně na uživatele alkoholu v parcích a na jiných
veřejných místech. V závěru roku byl zaznamenán zvýšený výskyt poškozování majetku – odpadkové koše, osvětlení, motorových vozidel. V místech, kde je instalován MKDS, byli pachatelé odhaleni.
Doprava: V průběhu roku 2014 byl zaznamenán velký nedostatek
parkovacích míst v centru města, v ul. Bezděkova a na parkovišti u Polikliniky. Přibližně 50% vozidel parkuje na parkovištích trvale. Kritický
stav v průjezdnosti komunikací je pravidelně zaznamenáván v řadové zástavbě u hřbitova (ul. Česká, Luční), u kina v ul. Kadlecova, v ul. Lužnická (od ul. Okružní) a v ul. Okružní. Parkování na sídlištích, s výjimkou v
ul. Družstevní, je bez větších problémů a počet míst je dostatečný. Zásadně chybí ve městě nebo v blízkosti města parkoviště pro nákladní vozidla!
Majetek: Přestupková i trestná činnost majetkového charakteru ve
městě vykazuje pouze jednotlivé případy, nedochází k systematické nebo
dlouhodobé činnosti (poškozování majetku, sprejerství). Pachateli jsou
jednotlivci. Autokriminalita, krádeže v obchodech, podvody při výměně
peněz apod. jsou páchány převážně při průjezdu městem po D3 a E55.
STATISTIKA
Přestupky řešené blokově

696

Přestupky řešené domluvou

457

Předvedené osoby/donucovací prostř.

7/4

Poskytnutí první pomoci

2

Nálezy předané majitelům

38

Otevření bytu

0

Trestné činy předané PČR

10

Napadení strážníka
Pokus o útěk při předvedení/zadržení

1
2/2

Zkrácenou verzi pro tisk zpracoval: M. Drs - vrchní strážník MP Soběslav
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Narození:
Blažena Semerádová
Zbyněk Podráský
Ondřej Tomi
Natálie Kotlárová
Nikol Černá
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Jan Jelínek
Petr Marek
Antonín Čermák
Pavel Rathouský
Jan Konyarik
Josef Vyskočil
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Nejdražší na světě je srdce matky,
kdo ztratil ji,
chudý je,
byť i měl největší statky...
Dne 14. března 2015
si připomeneme
nedožité 71. narozeniny
naší milované
JANY KOPAČKOVÉ
ze Soběslavi.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
18. března to bude již deset let, kdy nás navždy opustil náš milující tatínek, dědeček a
manžel, pan Milan Křiklán. Kdo jste ho
znali, věnujte mu také tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina.

Děkuji všem přátelům a známým, kteří
projevili účast s odchodem mého manžela
Miroslava Bárty a doprovodili ho na jeho
poslední cestě.
Marie Bártová s rodinou

Uplynulo již 10 let,
co nás opustil báječný
kamarád, hodný
manžel, táta a bratr
pan Luděk Novotný
z Přehořova.
Kdo jste ho znal a měl
rád, vzpomeňte s námi.
Děkujeme za tichou vzpomínku, stále
s láskou vzpomínají rodiny Novotných.

7
Dne 7. 3. 2015 uplyne
5 let, co nás navždy
opustila naše milovaná
maminka paní
Miluše Loudínová
a dne 9. 3. 2015
uplyne již 15 let od
doby, kdy nás náhle
opustil náš drahý
tatínek pan
Jaroslav Loudín.
Na obětavé rodiče
vzpomínají děti
s rodinami.

Před padesáti roky,
27. března, nás náhle
opustil náš všemi milovaný tatínek a dědeček pan Karel Hošek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Jaroslava Ciprová, dcera s rodinou

Vítání nových soběslavských občánků

Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského
úřadu ve čtvrtek 5. února. Do života bylo uvítáno 8 dětí, z toho 6 holčiček a 2 chlapečci. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Pavel Vaněk

Poděkování
Děkuji touto cestou celému kolektivu sestřiček Domácí zdravotní péče v Soběslavi pod vedením Marie Megisové za pomoc při ošetřování
mé maminky paní Antonie Mottlové z Tučap.
Patří jim velký dík za ochotu a velmi dobrou
péči, kterou jí poskytovali v průběhu její nemoci.
Moc děkuje dcera Zdeňka Ratajová z Myslkovic
a syn Václav Mottl z Tučap

Lze se bránit letákům?
Nejdříve je důležité si objasnit pojmy adresná a neadresná reklama.
Tištěné reklamní materiály, nejčastěji letáky
s nabídkami slev na zboží či služby, jsou distribuovány bez uvedení konkrétního adresáta. U
tohoto typu je jedno, komu jsou vhozeny do
schránky. Adresnou reklamu představují třeba i
ty samé letáky, ale už vložené do obálky či fólie,
na nichž je uvedeno jméno s adresou konkrétní
osoby a přiložený dopis zpravidla začíná
oslovením jménem.
Zákon zakazuje šíření nevyžádané reklamy
pod sankcí vysoké pokuty. Tento zákaz se vztahuje na takové šíření reklamy, kterou si adresát
nepřál, přináší mu výdaje nebo jej obtěžuje. Obtěžující je pak reklama, která je šířena, i přestože její adresát dal předem najevo, že si to
nepřeje. V případě neadresné reklamy postačí

umístit na poštovní schránku jasné a srozumitelné sdělení „Nevhazujte reklamu“, třeba jako
stejnojmennou samolepku připravenou časopisem dTest. Není-li to ze strany pracovníka společnosti šířící danou reklamu respektováno,
zašlete svůj písemný nesouhlas s vhazováním
reklamy tomuto šiřiteli.
U reklamy ukryté v dopise adresovaném přímo vám je nutné projev nesouhlasu směřovat
písemně na odesílatele. Připojit k němu můžete i
požadavek na odstranění vašich osobních údajů
ze systému odesílatele.
Nevyhověním žádosti a opakovaným neoprávněným nakládáním s údaji je povinen se
zabývat Úřad na ochranu osobních údajů, proto
se na něj neváhejte obrátit. Jestliže jste vyvěsili

upozornění nebo zaslali nesouhlasný dopis a
vhazování či zasílání reklamy neustalo, dejte
podnět krajskému živnostenskému úřadu, v jehož obvodu má šiřitel či odesílatel reklamy své
sídlo.
(red. kráceno)
L. Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 4. 3. a 18. 3. od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – březen 2015
Pravidelné akce:
· Úterý

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

· Středa

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

březen 2015

Pozvánka do KD Soběslav
· Neděle 1.3. v 15.00 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL s Divadélkem KOS
malý sál – RC Sobík - program pro děti do 3 let
velký sál – soutěže pro děti i rodiče, tanec
· Pátek 6.3. ve 20.00
SPORTOVNÍ PLES
Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2014!
Hrají Black Tower!
· Pátek – sobota 13.-14.3. od 9 do 17 hod.
KREATIV
Dva dny plné kreativního tvoření pro děti i
dospělé, bohatý doprovodný program!
Vstupné děti a senioři zdarma, dospělí 40 Kč
· Sobota 21.3. – 21.00 hod.
VODOVOD - zábava
První jarní večer s kapelou Vodovod!
Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 180 Kč

· Čtvrtek CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – Studio Bříško (Mgr. O. Havlíčková)...............14.00

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

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

Další program:
· Neděle 1.3.

Dětský KARNEVAL S DIVADÉLKEM KOS, velký a malý sál ......15.00
vstupné dospělí 50 Kč, děti do 3 let 20 Kč, děti od 3 let 30 Kč

· Čtvrtek 5.3.

ASTRÁL

· Pátek

SPORTOVNÍ PLES, hraje Black Tower, vstupné 200 Kč..................20.00

6.3.

· Čtvrtek 26.3. v 19.30 hod.

DS Indigo Company (Praha)
DOKONALÁ SVATBA
divadelní představení

· Pátek – sobota 13.3. - 14.3.

KREATIV - Dva dny plné kreativního tvoření pro děti i dospělé!
· Středa

18.3.

ZASTUPITELSTVO, malý sál ............................................................18.00

· Čtvrtek - pátek 19.3.-20.3.

Karlovarské hudební divadlo, O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI,
pohádka pro MŠ a ZŠ, velký sál, vstupné 20 Kč
21.3.

VODOVOD, velký sál ..........................................................................21.00

· Čtvrtek 26.3.

DS Indigo Company (Praha), DOKONALÁ SVATBA .......................19.30
divadelní představení, velký sál, vstupné mimo předplatné 290 Kč

· Pátek

27.3.

Zadáno - ZŠ E. Beneše, předsálí .........................................................16.00

· Neděle 29.3.

Divadelní společnost Koňmo, JAK ŠLO VEJCE NA VANDR..........10.30
pohádka, velký sál

· Sobota

Připravujeme na duben:
· Čtvrtek 2.4.

Wild Sticks – BUBENICKÁ SHOW, velký sál, vstupné.....................20.00

· Čtvrtek 9.4.

„Nicholas Winton – Síla lidskosti“, pořad pro ZŠ....................8.15 a 10.30
velký sál, vstupné 40 Kč

· Čtvrtek 9.4.

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

· Pátek

11.4.

Zadáno – MO Český rybářský svaz, velký sál .....................................9.00

· Pátek

11.4.

DISKOTÉKA – host VAŠO PATEJDL, DJ Luboš Fany Faic...........20.00
velký sál, vstupné - předprodej 190 Kč, na místě 220 Kč

· Úterý

14.4.

Divadlo Bez zábradlí, KVARTET, divadelní představení....................19.30
velký sál, vstupné mimo předplatné 290 Kč

· Pátek

17.4.

Malé divadlo Č. Budějovice, STO ROKŮ PRÁZDNIN,
divadelní představení pro 2. stupeň ZŠ, velký sál, vstupné 65 Kč

· Neděle 19.4.

Divadélko Mrak, ČARODĚJNÁ POHÁDKA.....................................10.30
divadelní představení - pohádka, velký sál, vstupné dospělí 50 Kč,
děti 40 Kč, rodinná 2.,3….dítě zdarma!

„Pravá láska zvítězí, jenom ale vědět, která to je“
Hrají: Filip Tomsa/Michal Zelenka, Josef
Hervert/Karel Heřmánek ml., Olga Lounová/Miluše Bittnerová, Lilian Sarah Fischerová, Jana Trojanová, Vendula Křížová/Simona
Vrbická, David Vejražka
· Neděle 29. března v 10.30 hod.

Divadelní společnost Koňmo
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů, loupežníky životní velikosti, jejichž
ukrutnost je nezměrná, a velmi dramatickou
hudbou. Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar a užovka
Věra putovali tam a zase zpátky.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná
2.,3….dítě zdarma !

· Čtvrtek 2. dubna ve 20.00 hod.

WILD STICKS
Jedinečná bubenická show! Velký sál

· Pátek 11. dubna ve 20.00

DISKOTÉKA – DJ Luboš Fany Faic
HOST – Vašo PATEJDL !
velký sál, předprodej 190 Kč, na místě 220 Kč

Info: www.kdms.cz nebo KD Soběslav
J. Palasová, tel.724 378 898
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O TANGU
Předně je třeba říci, že „originální argentinské tango“ není tím tangem, které většina lidí
zná ze soutěží sportovního tance. Tam jde o
tango standardní, vyvinuté pro soutěžní vystoupení. Jeho kroky a figury jsou přesně standardizovány a v paměti utkví především nezvykle
prudké pohyby hlavy.
Tango argentinské vychází z jiného životního stylu. Vedle tance nese v sobě nejen svou ty-
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pickou hudbu a poezii, ale i jiný vztah k partnerovi, než jsme ze standardních tanců zvyklí.
Ponecháme-li stranou jeho jevištní, choreografovanou formu, jde o tanec improvizovaný, ve
kterém se partneři zpravidla po čtyřech tancích
střídají. Argentinské tango se netančí do prostoru – pro galerie, tančí se dovnitř páru. Pro tanec
není zapotřebí mnoho místa, to důležité se děje
uvnitř. Tanečníci se především snaží dosáhnout
souladu s hudbou a spolu navzájem. Často se
orientují spíše na melodii než na rytmus. Dalo

Vy se ptáte – my odpovídáme
V kulturním domě ve Veselí n/L byl 27. 1. odehrán koncert Veselé
Trojky Pavla Kršky. Toto vystoupení bylo překrásné, atmosféra úžasná,
super podívaná a poslech. Posluchači byli převážně ze Soběslavi a okolí.
Moje otázka zní: dočkáme se také v Soběslavi nějakého koncertu Veselé
Trojky, Dua Jamahy či festivalu malých dechovek a country kapel?
My, starší občané po padesátce, se na tento typ zábavy těšíme. Dočkáme se?
J. Janoušková

O odpověď jsem požádala ředitele KDMS Petra Valeše
Jsme moc rádi, že jste z koncertu, který jste navštívila, nadšená. A zároveň jsme rádi, že se „konkurenčnímu“ stánku kultury koncert povedl a
že mohl pohostit diváky ze Soběslavi tak, jako i my hostíme při jiných příležitostech i diváky z Veselí nad Lužnicí. Ona léta přiživovaná rivalita
myslím v oblasti kultury není na místě. Koncert kapely obdobného žánru,
kterou také můžete znát z vašeho oblíbeného televizního kanálu, jsme již
realizovali a zájem a účast nebyla nijak závratná. Zřejmě jsme nezvolili tu
nejoblíbenější, což může být způsobeno malým povědomím o žebříčcích
popularity na uvedené televizi. Každopádně je v současnosti v jednání
termín koncertu snad té oblíbenější – Veselé Trojky Pavla Kršky (pravděpodobně květen 2015) a dalších obdobně populárních kapel.
Pořádání festivalu malých dechovek v současné době prozatím nezvažujeme, neboť náklady na uspořádání se blíží pořádání festivalu, kterým
se každoročně zabýváme. Navíc již několik let neměnná cena vstupenky
150 Kč na Kubešovu Soběslav za takřka dvanáctihodinový koncert kvalitních velkých a skutečných dechovek je myslím lepší volbou pro skalní
příznivce tohoto hudebního žánru. Country kapely a jejich přehlídky jsme
v Soběslavi již pořádali a jejich koncerty navštívilo do padesáti lidí. S podobnou neúčastí se v Soběslavi setkali i ostatní pořadatelé v tomto žánru
zkušenější, a proto ani oni koncerty country již v Soběslavi nerealizují.
Věřím, že vám moje reakce na váš článek malinko situaci osvětlila a těším
se na shledanou v našem kulturním domě při vaší vybrané oblíbené akci.
Jsem rád, že jsme se mohli setkat například na Staročeském bále plném té
nejkvalitnější české dechovky v podání profesionálních muzikantů z Vysočinky.

9

by se říci, že je to způsob a možnost intimního
rozhovoru pohybem na téma dané hudbou.
Pro velkou část tančících je tango možností,
jak se na chvíli vyprostit z vleku všedních a neustálých nutností…, možností zastavit čas a dát
volnost své touze po harmonii a splynutí v kruhu duší spřízněných fenoménem zvaným argentinské tango.

Kulturní dům Soběslav
každé úterý od 18.00 hodin
zadním vchodem – 1. patro - sál
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVA
Také v březnu si můžete prohlédnout výstavu Mateřské školy Nerudova Soběslav „Kouzelné dny v mateřské škole“. Výstava, která je
plná fotografií, strašidel, vodníků, čertů, a nechybí ani bílá paní, bude skvělou kulisou pro letošní Noc s Andersenem.
Naše knihovna se k této celostátní akci připojí již popáté. Program pro čtenáře-nocležníky
připravujeme ve spolupráci se studenty knihovnictví Střední školy obchodu, služeb a řemesel
v Táboře. Pohádkové a možná i strašidelné sny
si necháme mezi regály s knížkami zdát v pátek
27. března!

SETKÁNÍ NAD FOTOGRAFIEMI 3
Již třetí posezení nad starými fotografiemi,
které připravujeme ve spolupráci s J. Pražmou a
V. Richterem, nese podnázev Poslední soběslavští kováři. Přijďte s námi vzpomínat a prohlédnout si fotografie z rodinných alb našich
návštěvníků.
Čtvrtek 12. března od 17 hodin.

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová bude mít
konzultace v úterý 3., 17. a 31. března (tel.
732 867 571).

SOBOTNÍ PROVOZ
V březnu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 7. března od 9 do 12 hodin.
Alena Fremrová

BŘEZNOVÉ PŘEDNÁŠKY
Soběslavský cestopisný cyklus „Od Tábora
až na konec světa“ pokračuje v Rožmberském
domě ve středu 11. 3. (v 17:00), kdy nás čeká
výprava do divoké přírody
V zemi medvědů aneb přírodou
jihozápadní Kanady
Pražská zooložka RNDr. Petra Schnitzerová,
Ph.D. nám představí různé tváře kanadské přírody. Navštívíme divoké pacifické pobřeží s unikátními deštnými pralesy mírného pásma a
staletými stromovými velikány. Vydáme se i do
krajiny téměř nekonečných hor s ledovci, modrými jezery, neregulovanými toky řek a hřmícími
vodopády, kde dosud kralují medvědi a další velké šelmy, kde je možné pozorovat každoroční tah
lososů nebo naslouchat tajemnému nočnímu volání potáplic.
o
I v březnu budeme cestovat také ve veselském Weisově domě – v úterý 17. 3. (od 18:00)
zde proběhne přednáška
Indie
Přírodovědec Mgr. Matouš Šimek, který
svůj život dělí mezi Třeboň a Prahu, se rozhodl
poznat Indii z pozice dobrovolníka. Jako věřící-

KNIŽNÍ ŘÍŠE NAŠLA SVÉHO
NOVÉHO KRÁLE
V úterý 20. ledna proběhlo v Městské knihovně Soběslav slavnostní vyhlášení vítězů čtenářské soutěže Po stopách knižních hrdinů.
Soutěž probíhala od září 2014 do ledna letošního roku a zúčastnit se jí mohli všichni žáci pátých tříd obou soběslavských základních škol.
Motto celé soutěže znělo: Přijďte si pro svou
oblíbenou knihu, přečtěte ji, vyplňte kvíz a staňte se králem Knižní říše! Děti měly možnost vybírat z dvaceti pěti titulů zadané literatury.
Dohromady všech osmnáct účastníků přečetlo
mu člověku mu byly sympatické snahy řádu salesiánů, kteří se v rámci své misijní činnosti zaměřují na praktickou pomoc dětem a chudým.
Působil ve městě Golaghat ve východoindickém státu Assam, tedy v oblasti, kam mnoho turistů nesměřuje. Sám o své cestě říká: „První
polovinu roku 2014 jsem měl příležitost hrát si,
jíst a prožívat každodenní trable s indickými dětmi i jejich učiteli. Na kole jsem prozkoumal řadu
míst v okolí, včetně kopců ve státu Nagaland při
hranicích s Myanmarem (Barmou). Při delších
výletech jsem pozoroval zvířata ze hřbetu slona
v národním parku Kaziranga, stanul na březích
veletoku Brahmaputry, šplhal po strmých himálajských svazích v Sikkimu a konečně při cestě
zpět do Dillí navštívil i Váránasí. Půlroční pobyt
v Indii mi přinesl mnoho nových zkušeností a po
návratu i jisté podezření, zda to vše nebyl jen nějaký zvláštní sen…“
o
Přednáška historicko-vlastivědného cyklu
„Staré a nové zvěsti“ proběhne v Rožmberském domě ve středu 25. 3. (od 17:00). Historik Mgr. Martin Tichý z Ústavu pro studium
totalitních režimů v Praze promluví na téma
Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistické
skupiny Bayer a spol.
Protikomunistický odboj v Československu
v mnohém navazoval na tradice předchozích
dvou odbojů, v počátcích studené války se však
museli jeho aktéři přizpůsobit “mírovým” podmínkám. I jejich cíle byly jiné. Neusilovali o
znovuobnovení české státnosti jako v prvém odboji ani o zachování národa jako příslušníci protinacistického odboje, nýbrž o zachování jeho

70 knih, které měly celkem 21 460 stran! Nejčtenější knihou se stal titul od J. K. Rowlingové
– Harry Potter a Kámen mudrců. Novým králem
a také vítězem celé soutěže se stal Ondřej Ježek
z 5. A ze Základní školy Komenského se 14
přečtenými knihami. Všechny děti si z vyhlášení odnesly upomínkový diplom a hezké ceny.
Tento projekt na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti u dětí na základních školách
byl realizován studentkou knihovnictví ze
Střední školy obchodu, služeb a řemesel Tábor
v rámci její praktické části maturitní práce.
Pavlína Marková
demokratických tradic. Tomu odpovídaly zvolené formy odboje, což vedlo nejen k často zpochybňovaným výsledkům, nýbrž i k nejednoznačné reflexi, která vyplývá z odborných a
mediálních diskuzí. Studie Martina Tichého popisuje činnost skupiny působící v okolí Tábora a
Soběslavi, mimoto se s ohledem na dobové souvislosti snaží zodpovědět otázku, jež nebývá při
“promýšlení” třetího odboje příliš reflektována:
Co motivovalo jednotlivce a skupiny obyvatel
k rezistenci vůči režimu?
o

ZA VÝZNAMNÝMI STROMY
VESELÍ N. L.

13. ročník cyklu exkurzí „Přírodou krok za
krokem“ zahájíme už první jarní den – v sobotu
21. března, a to procházkou za významnými
stromy Veselí nad Lužnicí. Sraz je v 9 h u lípy
Svobody na náměstí T. G. Masaryka. Odtud se
za odborného výkladu p. Miroslava Kohela vydáme po dalších významných stromech, které
ve Veselí rostou.
o

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Ve středu 1. 4. (od 18:00) se uskuteční ve
Weisově domě Absolventský koncert žákyň
klavírní třídy p. uč. Marie Škodové v ZUŠ Veselí nad Lužnicí. Účinkují Magdaléna Cihlářová
(absolventka 1. stupně), Anna Hribová a Barbora Hrušková (absolventky 2. stupně). Jako hosté
vystoupí Kristýna Hajná (zobcová flétna a
zpěv), Jana Machyniaková (příčná flétna) a
Eliška Hyánková (housle a klavír).
Do muzejních sálů i do přírody Vás srdečně
zvou RNDr. D. Abazid a Mgr. P. Šťovíček
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Duhové okénko
Krasobruslařské
vystoupení

à

Již potřetí jsme přijali pozvání Krasobruslařského klubu
TJ Spartak Soběslav na lední představení. Tentokrát na show inspirovanou pohádkou Ledové
království, která je nyní hitem především u holčiček. Nejen ty ale byly nadšené z výkonů dětí
Krasobruslařského klubu. Děkujeme KK Soběslav za pozvání a budeme se těšit, co si připraví napřesrok.

Den otevřených dveří a beseda rodičů
s učitelkami ze základních škol
Koncem ledna měli rodiče předškoláků
možnost přijít se podívat do třídy, jak si vede jejich ratolest při plnění úkolů, jak se chová v kolektivu, jestli je jejich předškolák skutečně zralý
pro nástup do základní školy. Odpoledne se konala beseda, kde paní učitelky z obou základních škol zodpovídaly otázky rodičů a dávaly
jim rady, jak nejlépe připravit děti na vstup do
další úrovně vzdělávání.

Bílý den

à

Počasí nám letos příliš nepřeje, sněhu nám
zima nadělila poskrovnu, ale my si i tak umíme
užít zimní radovánky. Děti a paní učitelky
z modré a červené třídy si udělaly „bílý“ den,
hernu si zasněžily pomocí záclony, děti přišly
do školky oblečené v bílém oblečení, paní učitelky se převlekly za sněhuláky. Děti tančily na
písničky o sněhulácích a zimě, házely papírovou sněhovou koulí do dálky a na cíl, zkrátka i
bez sněhu si užily spoustu legrace.

Stáže v MŠ
Naše mateřská škola se letos zapojila hned
do několika projektů zprostředkujících další
vzdělávání učitelů mateřských škol. V rámci
těchto projektů vyjíždějí paní učitelky z duhové
školky nejen na různé semináře, ale i na stáže do
jiných mateřských škol. Tam čerpají inspiraci
pro svou další práci. I naše škola je stážní školou a je plně zapojena do těchto projektů pro
pedagogy z celé republiky.
Kolektiv MŠ DUHA

MŠ Nerudova
Návštěva v ZŠ E. Beneše
Předškolní děti, které půjdou v září do školy,
se s chutí vydaly navštívit své kamarády do první třídy základní školy E. Beneše, a to ve čtvrtek
22. ledna. Paní učitelky i děti na nás již čekaly.
Na malou chvilku se z dětí stali opravdoví prvňáčci. S chutí zasedli do školních lavic, naslouchali bedlivě paní učitelce a zároveň se zapojili
do vyučovací hodiny. Za splněné úkoly si odnesli
první jedničku. Prvňáčci nám předvedli, co
všechno už umí a nebylo toho málo. Četli, krásně
psali a počítali. Od září udělaly obrovský kus práce nejen děti, ale hlavně paní učitelky, kterým
patří velký obdiv. Na závěr vyučovací hodiny
jsme si s dětmi zazpívali, zatančili a předali navzájem malé dárečky, které si vyrobily samy děti.
Děkujeme paní učitelce Králové a Říhové za
milé přijetí a těšíme se na další spolupráci.
pokračování na str. 12
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MŠ Nerudova, dokončení ze str. 11

Návštěva v ZŠ Komenského
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à

Před zápisem do prvních tříd jsme nezapomněli navštívit ani základní školu Komenského.
V prvních třídách nás přivítala paní učitelka
D. Pincová a I. Grenarová. I zde si děti mohly
vykoušet, jak se sedí v lavicích, odpovídaly na
otázky paní učitelky a hlásily se jako opravdoví
školáci. Pracovní listy, které jim rozdala paní
učitelka, zvládly na velkou jedničku. Poznat písmenka nedělalo dětem žádné potíže. Velkým zážitkem pro děti byla návštěva školní družiny, kde
nás mile přivítala paní vychovatelka Pechová.
Zde si děti vyzkoušely postavit hrad, pyramidu,
zahrát si stolní fotbal či kulečník. Všem se tady
moc líbilo. Děkujeme paní učitelce Pincové a
Grenarové a těšíme se na další spolupráci.

Výlet vlakem

My děti a učitelky z Hvězdičkové třídy bychom chtěly poděkovat panu Kovářovi, který
náš výlet vlakem ve středu 28. 1. proměnil v nevšední poznávací a pohádkové dopoledne. Ujal
se nás již na soběslavském nádraží, kde rozdal
dětské jízdenky do cílové stanice Lomnice nad
Lužnicí. Při jízdě vlakem děti seznamoval
s technickými zajímavostmi nových vagonů,
upozornil na bezpečnost při cestování vlakem.

Zážitkem pro děti byl i pan průvodčí, který měl
připravené kleštičky a proštipoval jízdenky.
V Lomnici nás přivítala výpravčí. Pan Kovář
nás zavedl do její kanceláře, kde si děti mohly
prohlédnout staré železniční přístroje a manipulovat s nimi. Při návratu dostaly obrázky i
vláčkovou sponu. A proč pohádkový výlet?
Protože nás vezla mašinka – Princezna.
Vedení MŠ Nerudova

ZŠ Komenského
Zápis žáků do prvních tříd
Na naší škole proběhl ve dnech 2. a 3. února
2015 zápis žáků do prvních tříd školního roku
2015/2016. Do školy přišlo v těchto dnech v doprovodu svých rodičů celkem 75 dětí.
Z tohoto počtu bylo u 65 rozhodnuto o zahájení školní docházky, u zbylých 10 bude rozhodnuto až podle vyjádření pedagogicko-psychologické
poradny a dětského lékaře, zda do školy nastoupí nebo budou mít začátek
školní docházky odložen o jeden rok. Z důvodu velkého počtu přijatých
žáků budou otevřeny tři první třídy.
Většina dětí školu už znala, protože ji navštívila během dnů pro předškoláky pořádané jednotlivými školkami nebo přišla s rodiči 13. ledna
v rámci Dne otevřených dveří. Tentokrát to bylo trochu jiné, částečně se
projevila i nejistota. Vždyť zápis do první třídy je pro děti a jejich rodiče
velkou událostí.
Dětem se určitě líbily i připravené úkoly k zápisu. Nezapomněly paní
učitelce zazpívat připravenou písničku nebo říci básničku. Po splnění
všech úkolů čekalo na děti malé překvapení v podobě dárečků. Od září je
čeká velká změna, která jim přinese do zatím bezstarostného dětství první
povinnosti. Věříme, že s pomocí učitelek v prvních třídách to všichni
zvládnou a škola se pro ně stane místem, kam budou chodit rády, protože
se zde naučí spoustu zajímavých a užitečných věcí a také zde najdou své
kamarády či kamarádky.
Nezbývá než popřát všem budoucím prvňáčkům pěkně prožité zbylé
dny ve školce, krásné prázdniny plné sluníčka a po nich hurá do školy.
Všechny děti se do školy těší, tak ať se jim u nás líbí!
Marcela Parisová

Nejvíc se však těšily na přípravu vlastního nepečeného dortu. Ve skupinách si připravily vše potřebné: dortovou formu, piškoty, tvaroh, zakysanou smetanu, šlehačku, cukr, ovoce. Nakonec dort ozdobily podle své
fantazie a nechaly ho ztuhnout.
V hodině matematiky si vyzkoušely rozdělit dort na jednotlivé části,
pracovaly s interaktivní tabulí.
Při čtení správně seřadily popletené pohádky a velmi se jim líbila
ukázka dortové bitvy z knihy „Velké Boříkovy lapálie“ a z němé
grotesky.
Následující den si odnesly vysvědčení. Za odměnu, že se celé pololetí
snažily, si snědly svůj dort. Všichni si moc pochutnali.
Ilona Klimešová

Dortový den

Vybíjená v Táboře

Dne 28. 1. se děti z 2. A těšily do školy na „Dortový den“. Po příchodu
do třídy otiskly svou „tlapku“ na důkaz toho, že se zúčastnily našeho netradičního dne.
Nejdříve si poslechly pohádku „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“, pak v pracovním listě zabarvovaly tvrdé souhlásky, vyhledávaly
slovesa a vytvořily myšlenkovou mapu. Ještě stačily pověsit kočičky a
pejsky na šňůru, když vymyslely větu na daná slova.

V úterý 3. února se žákyně 5. tříd zúčastnily turnaje ve vybíjené v Táboře. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev, která byla rozdělena do dvou základních skupin. Našim děvčatům los přisoudil soupeřky z Bechyně,
Sezimova Ústí a Tábora – Zborovské.
Zápasy se nám vydařily. Nad Bechyní a Táborem dívky jednoznačně
zvítězily, prohrály pouze se S. Ústím. Obsadily tak 2. místo ve skupině a
pokračování na str. 13
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ZŠ Komenského, dokončení ze str. 12
postoupily do bojů o 1.- 4. místo. Zde se jim už
tolik nedařilo. Prohrály s domácí Helsinskou a
po vyrovnaném boji i s Chýnovem. To pro nás
znamenalo nepopulární 4. místo. I to však byl
nečekaný úspěch.
Děvčata si tento den užila a spokojeně se
vracela domů. Za předvedený výkon si zaslouží
pochvalu.
J. Bártová

Krajská eliminace ve florbalu
pro 1. stupeň ZŠ

à

Ve čtvrtek 22. 1. se konala Krajská eliminace ve florbalu pro 1. stupeň ZŠ v Českých Budějovicích. Na základě postupu z okresního kola
se obě naše kategorie (dívky i chlapci) vydaly
bojovat s ostatními týmy o nejvyšší příčky této
soutěže.
Chlapci po úvodní prohře se ZŠ z Jindřichova Hradce vyhráli zápas se ZŠ Protivín a sehráli
krásné utkání se ZŠ Strakonice, v němž remízovali 3 : 3. Díky jedinému bodu nás čekal boj o
konečné 5. – 8. místo. Nakonec jsme obsadili
7. místo. „Sobíčci“ podávali v turnaji výborné
výkony, nejlepším naším hráčem byl vyhlášen
Filip Petrásek.
Dívky dosáhly vynikajícího výsledku, když
postupně porazily všechny soupeřky: ZŠ a MŠ
Malonty, ZŠ Protivín, ZŠ Kamenný Újezd, ZŠ
Štěkeň a ve finále ZŠ E. Beneše Soběslav. K tomuto vítězství přispěla největší měrou naše nejlepší hráčka Kristýna Hybšová, která byla
rovněž nominována do „allstars“ týmu turnaje.
Nasazení „Komet“ v každém zápase zaslouží
velkou pochvalu. Odměnou je postup do dalšího
kola soutěže „TOP 8 ZÁPAD“!
Sestava chlapců: Martin Novotný, David
Petrásek, Filip Petrásek, Daniel Jansa, Jakub
Mareš, Ondřej Vácha, Jan Nejedlý, Jaroslav Peterka a Viktor Valeš.

Sestava dívek: Kateřina Holasová, Lucie
Nejedlá, Natálie Faustová, Vanessa Marešová,
Tereza Vácová, Lucie Přibylová, Eliška Paušová, Klára Mládková, Šárka Drunecká a Kristýna
Hybšová.
Všem dětem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.
I. Klimešová

Lyžařský výcvikový kurz 2014/2015
Ve dnech 18. – 23. 1. se žáci sedmých tříd
naší školy zúčastnili lyžařského výcviku na Lipně. Spolu s námi jeli i velice zdatní lyžaři a instruktoři z řad pedagogů: pan ředitel Holas, pan
učitel Novotný a Máca, paní Dlouhá a Máchová
a zdravotnice paní Šimková. Všichni jsme byli
ubytováni v krásném penzionu Kovářov.
Žáci byli hned po příjezdu rozděleni podle
zkušeností do čtyř skupin. Výcvik probíhal každý den dopoledne i odpoledne. Výjimkou ale
byla středa, kdy bylo odpočinkové odpoledne.
Žáci mohli jít do bazénu ve Frymburku, nebo

ZŠ E. Beneše
Buchtový den v režii žáků
9. B
Dne 29. 1. se na ZŠ E. Beneše
konal Buchtový den v režii žáků
9. B, kterému předcházela pečlivá příprava – od
vytvoření informačních letáčků, výroby nedobytných pokladniček až po promyšlení organizačních detailů.
Každý z naší třídy si připravil nějaké zákusky nebo buchtu. Ráno jsme se sešli už kolem
půl osmé ve třídě a rozdělili všechny dobroty na
24 velkých táců. Ty jsme roznesli během první
hodiny na jednotlivá poschodí školy, kde si děti
během dalších vyučovacích hodin mohly lákavě
vypadající dobroty zakoupit. Jeden kus se
prodával za 20 Kč.
Tato akce byla pořádána za charitativním
účelem. Naše škola v roce 2007 adoptovala Jacka Okuku Olunga, dnes jedenáctiletého chlapce
z Keni. Jack je sirotek a stará se o něj opatrovnice. Na jeho podporu je potřeba 7 200,- Kč ročně.
Tyto peníze slouží k pokrytí všech nákladů spojených se školní docházkou tj. nákupem školních pomůcek, učebnic, uniformy a dalšího
vybavení pro výuku.

Štěpán Bílý a Martin Tuček čekají na své první
zákazníky
A jaký byl výtěžek Buchtového dne? Na prvním stupni se prodejem vydělalo 8 354,- Kč a na
druhém stupni 3 073,- Kč. Celkový výdělek činil 11 427,- Kč!!!
Děkujeme všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy, kteří se do akce zapojili a podpořili ji!
Denisa Nováková, Tereza Nováková
a Adéla Ženíšková, žákyně IX.B

Školní kolo zeměpisné olympiády
V pondělí 19. ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády žáků sedmých, osmých a
devátých tříd.

zajít na procházku do města. Večer jsme se
mohli zúčastnit večerního lyžování.
Předposlední den jsme byli všichni pasováni
na lyžaře a snowboardisty.
Celý lyžařský výcvikový kurz se povedl a
všichni žáci přijížděli domů s mnoha zážitky a
s úsměvem na tváři.
za 7. třídy Hanka Podojilová

Žáci ZŠ Komenského Soběslav
pořádají

JARNÍ JARMARK
Přijďte se podívat, zakoupit výrobky
žáků jednotlivých tříd a posedět
v naší „školní kavárně“.
Jarmark bude probíhat dne
31. 3. 2015 od 14.00 do 17.30 hodin
ve vnitřních prostorách školy.
Ze šestých tříd zvítězila Vanessa Wortnerová, druhé místo obsadil Vojtěch Slabý, třetí byla
Zuzana Čížková, všichni ze 6. A. Ze sedmých
tříd vyhrála Marie Růžičková ze 7.B, druhé místo patří Petru Vančatovi ze 7.B, třetí skončil Štěpán Dvořák ze 7.A. Nejlepším řešitelem
z osmých tříd byl Viktor Kukla z 8.A, druhé
místo patří Janu Soukupovi z 8.B, Lucie Bočánková z 8.B byla třetí. Žáci, kteří obsadili první a
druhé místo, budou naši školu reprezentovat
v okresním kole v Táboře 17. února. Všem
žákům děkujeme za účast. Reprezentantům
v okresním kole přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Marie Šonková

POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Dne 29. ledna dostaly děti pololetní vysvědčení. Za odměnu si pro ně paní vychovatelky ve
školní družině a starší děti připravily pohádkový karneval. Tělocvična se zaplnila princeznami, kuchtíky, vílami, trpaslíky a dalšími
pohádkovými bytostmi. Děti si měly možnost
vyzkoušet, jak to měla Popelka těžké při přebírání hrachu a prokázat svou šikovnost při malování se zavázanýma očima a v dalších pohádkových soutěžích. Při tanci s balonky si užily
také moc legrace. Po promenádě masek měla
porota opravdu těžký úkol - vybrat tři nejhezčí
pokračování na str. 14
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ZŠ E. Beneše, dokončení ze str. 13
masky z každého oddělení a odměnit je diplomy. Největší úspěch měla závěrečná diskotéka.
kolektiv vychovatelek ŠD

THINK BLUE. CUP. VE FLORBALU
Dívky 4. a 5. tříd se ve čtvrtek 22. 1. zúčastnily krajské eliminace ve florbalu ve sportovní
hale v Českých Budějovicích.
Po celou dobu si tým děvčat vedl velmi dobře a všechny zápasy vyhrával. V závěru se však
utkal se ZŠ Komenského a v druhém poločase
už bylo jasné, že první místo domů nepoveze.
Nakonec se děvčata radovala z krásného poháru
a stříbrných medailí. Byl pro ně velký úspěch se
probojovat tak daleko a získat pro naši školu
krásné 2. místo.
Za výbornou reprezentaci školy gratulujeme
Štěpánce Břízové, Magdaléně Chvojkové, Terezii Jirekové, Haně Kalabové, Michaele Kujalové, Lucii Petrášové, Pavle Šedivé a Kláře
Tučkové.
Mgr. Michaela Šmídová

Olympiáda v anglickém jazyce
Každoročně se v naší škole koná olympiáda
v anglickém jazyce. V letošním lednu své znalosti změřili žáci ve dvou kategoriích soutěže.
V mladší kategorii soutěžilo 17 žáků s výsledným pořadím: 1. místo Vojtěch Dvořák

7. A., 2. místo Marie Růžičková 7. B a 3. místo
Filip Bartejs 7. B a Daniel Chlaň 7. B.
Z osmých a devátých tříd otestovalo své znalosti 39 soutěžících a první příčku v písemné
části obsadili se shodným počtem bodů hned tři
žáci: Jan Adam 9. A, Viktor Kukla 8. A a
Michal Vrňata 9. B.

Informace z DDM

Zápis do prvních tříd
V pondělí 2. a v úterý 3. února se konal na
naší škole zápis do prvních tříd pro školní rok
2015/2016. Ze dvou soběslavských a z dalších
okolních mateřských škol přišlo k zápisu celkem 87 předškoláků. Přijato je 66 dětí, pro 21
dětí žádají rodiče odklad školní docházky.
Paní učitelky měly pro děti připraveny různé
úkoly, ve kterých mohli kluci a děvčata ukázat
svou připravenost pro školní práci. Děti dokazovaly, že už znají mnoho potřebných věcí do
školy jak z domova, tak i z mateřských škol.
Každý „žáček“ si nakonec vybral dárek od starších spolužáků a drobnou sladkost a pak už děti
plné zážitků odcházely spokojeně domů.
Většina z předškoláků byla v naší škole
v krátké době podruhé, protože v lednu se byli
podívat do prvních tříd za svými kamarády.
Kolik dětí nakonec přijde 1. září do prvních
tříd poznáme, až jak budou na jaře vyřízeny žádosti o odklad.
Na všechny děti se už nyní těší učitelky ze
základní školy na tř. Dr. E. Beneše.
Vlastimil Říha

· V neděli 8. března pořádáme od 14.00 hodin Dětský
karneval. Pro děti budou
připraveny hry a soutěže, k dobré náladě zahraje DJ Pepa Lidral. Nejlepší karnevalové
masky budou vyhodnoceny.
Vstupné: děti do 6 let zdarma, od 6 let 20 Kč,
členové zájmových kroužků DDM 10 Kč,
dospělí 40 Kč.
· V sobotu 14. března se koná od 9.00 do
11.00 hodin Tvořivá dílna s názvem Velikonoční dekorace.
Přijďte si vytvořit dekoraci, která navodí velikonoční atmosféru.
Cena (materiál) je 50 Kč, členové zájmových
kroužků DDM 40 Kč.
· V sobotu 21. března se koná od 9.00 do
11.00 hodin další Tvořivá dílna – Suché
plstění: Víly. Jedná se o výrobu andělských
květinových víl nebo skřítků z ovčí vlny
technikou suchého plstění.
Cena dílny (materiál) 50 Kč, členové zájmových kroužků DDM 40 Kč.
Jaroslava Kohoutová

MALÁ PARALYMPIÁDA
pro celé rodiny
Přijďte si 28. března od 8.30 do 12.00 vyzkoušet malou paralympiádu pro celé rodiny. Na náměstí, souběžně s jarmarkem ČCE
Rolnička, pro vás naše obecně prospěšná společnost I MY připravila soběslavskou paralympiádu ZKUSME to SPOLU. Navštívíte
stanoviště úkolů s různými typy omezení - nahlédnete tak vy i vaše děti do života lidí s postižením. Těšit se můžete na canisterapeutické
psy, pomůcky pro zrakově postižené a sporty
pro lidi s postižením. A my se budeme těšit na
vás...
Klára Csirková I MY, o.p.s.

První dva žáci z obou kategorií se zúčastnili
ústního kola olympiády a z nich byli vybráni
dva, kteří budou naši školu reprezentovat
v okresním kole soutěže. Hodně štěstí tedy přejeme vítězům Vojtěchu Dvořákovi a Janu Adamovi, všem ostatním žákům děkujeme za jejich
odvahu a snahu.
Mgr. Klára Pölderlová

Diakonie ČCE – středisko Rolnička
pořádá

DOBROČINNÝ
BAZÁREK
19. – 28. 3. 2015
Informační středisko Soběslav
Máte doma nějaké zachovalé, ale nepotřebné věci? Věnujte je Rolničce!
Věci vybíráme pouze funkční, nepoškozené a čisté - např. knihy, nádobí, drobné
funkční spotřebiče, tašky, kabelky, sportovní
vybavení, nářadí, pásky, věci do domácnosti,
hračky....
Pozor: oblečení a plyšové hračky nevybíráme. Věci protřídíme, oceníme a rozprodáme. Výtěžek bude věnován Rolničce.
Otevírací doba bazárku:
Čt 19. 3.

8.00 – 17.00

Pá 20. 3.

8.00 – 17.00

příjem i prodej
příjem i prodej

Po 23. 3.

8.00 – 17.00

příjem i prodej

Út 24. 3.

8.00 – 17.00

příjem i prodej

St 25. 3.

8.00 – 17.00

příjem i prodej

Čt 26. 3.

8.00 – 17.00

příjem i prodej

Pá 27. 3.

8.00 – 17.00

příjem i prodej

So 28. 3.

8.30 – 12.00

Jarmark, prodej

Věci budeme přijímat i prodávat v Informačním středisku, nám. Republiky 148, Soběslav (vedle železářství Lapec).
Pokud potřebujete informace, kontaktujte
nás: Kamila Viktorová – tel: 739 633 993.
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Program RC Sobík BŘEZEN 2015
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
ÚTERÝ
9.00 - 11.30
10.00 - 11.30
STŘEDA
15.00 - 17.00
16.00 - 16.55
ČTVRTEK
9.00 - 11.30
10.00 - 11.30
17.00 - 18.00
PÁTEK
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
13.30 - 14.30

SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Ivana), na objednání 728 318 857
HERNA S PROGRAMEM: POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti (Ivana)
VOLNÁ HERNA
VOLNÁ HERNA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3+ let (Monča)
HERNA S PROGRAMEM: PÍSNIČKA, rodiče a děti (Věrka)
VOLNÁ HERNA
TANEČNÍ KROUŽEK pokr., 3+ let (Iva Š.) - změna
HERNA S PROGRAMEM: ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti (Věrka)
VOLNÁ HERNA
TANEČNÍ KROUŽEK zač., 3+ let (Iva Š.) - změna

Akce RC Sobík BŘEZEN 2015
· NE 1. 3.

15.00

DĚTSKÝ KARNEVAL V KDMS RC Sobík zajišťuje
program pro děti do 3 let v malém sále

· ST 11. 3. 8.30 - 12.30

PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
(objednávky na tel. 728 318 857) - obsazeno

· PÁ 13. 3. 15.00 - 18.00

DĚTSKÝ KOUTEK RC SOBÍK na Kreativu Soběslav hrací koutek,
hlídání dětí, Šikovné ručičky – velikonoční tvoření pro děti

· SO 14. 3. 9.00 - 18.00

DĚTSKÝ KOUTEK RC SOBÍK na Kreativu Soběslav hrací koutek,
hlídání dětí, Šikovné ručičky – velikonoční tvoření pro děti

· ST 18. 3. 9.00 - 12.00

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB v RC Sobík
rezervace místa na 728 318 857 – volná herna během burzy otevřena

· ST 25. 3. 15.00 - 16.00

SOBÍK ČTE DĚTEM (CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM) - čtení pro
děti v rámci volné herny, číst budou tentokrát sami rodiče,
vezměte si s sebou své oblíbené knížky

· ST 25. 3. 18.30 - 20.00

VEČERNÍ TVOŘENÍ S MONIKOU (Klub podnikavých žen)
tvoření metodou „DECOUPAGE“ – rezervace místa v RC Sobík

· SO 28. 3. 8.30 - 12.00

ŠIKOVNÉ RUČIČKY RC SOBÍK na Jarním jarmarku Rolničky
velikonoční tvoření pro děti

· MANIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ – objednávky na tel. 728 318 857, termín bude upřesněn,

info na Facebooku nebo v RC Sobík
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SOBÍK ČTE DĚTEM
v rámci projektu
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Zveme děti, rodiče a ostatní zájemce
do VOLNÉ HERNY na čtené pohádky

ve středu 25. 3. 2015
od 15.00 do 16.00 h
Číst dětem tentokrát přijdou:
Rodiče
Přidejte se k nám a přijďte číst dětem
pohádky.
Děti si mohou přinést svou oblíbenou
knížku – knížky si prohlédneme
a společně přečteme.
Vstup do VOLNÉ HERNY:
člen 35 Kč/dítě, ostatní 55 Kč/dítě
Volná herna bude otevřena:
15.00 – 17.00 hodin

RC Sobík pořádá

BURZU DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ
Kdy? ve středu 18. 3. 2015
Kde? RC Sobík
V kolik? 9.00 h - 12.00 h
Informace pro prodávající:
Zboží si bude každý prodávat sám. Přinést
můžete kojenecké, dětské a těhotenské oblečení a obuv (hračky, sportovní potřeby pro
děti, kočárky, autosedačky, aj… po dohodě).
Poplatek za prodejní místo je 50 Kč.
Sraz pro prodávající je v 8.30 h v RC Sobík.
Zájemci, hlaste se na tel. 728 318 857.
Během burzy bude otevřena
VOLNÁ HERNA.

Se Semaforem na aktuální téma - Chlapci a zbraně
Chlapci milují hru s pistolemi, puškami,
meči, luky a praky. Často už ve věku od tří-čtyř
let. Je to jednoduše dáno odlišnou výchovou
děvčat a chlapců. Tátové se svými syny v rámci
hry zápasí a „perou se“ a očekávají od nich odvahu, sílu a připravenost jít do rizika. Zbraň
v ruce - i když je jen z plastu - dodává dětem
pocit síly a kontroly.
Ať bojují, ale podle pravidel!
Někteří odborníci vnímají hru se zbraněmi
jako běžnou vývojovou etapu a jsou dokonce
přesvědčeni, že zbraně děti zase úplně opustí,
pokud budou mít dost příležitostí si s nimi v raném věku vyhrát. Pistole a pušky aktivně nepodporovat, z vlastní vůle je nekupovat. Pokud
si samo udělá „meč“, pak ho rozhodně nevyhazovat ani nepálit. Pokud si dítě hru se zbraněmi
přeje, příliš mu v tom nebránit - můžete s dítětem i nějakou společně vyrobit, případně koupit
něco jednoduchého. Zbraň dodává chlapcům
pocit síly a odvahy. Učí je určovat hranice, vést
ke kontrole, uvědomit si rizika a zranitelnost
svou i druhých, zkouší s něčím umět zacházet,
učí se koncentraci – při boji se soustředí se na

jednu věc. Objevuje archetyp bojovníka a hrdiny, experimentuje s násilím - uvědomuje si jeho
následky. Učí se zacházet se svou mocí, se soucitem, s bolestí. Děti tak získávají odpovědnost
za svou sílu (pokud dětem vezmeme jejich sílu,
nenaučí se s ní zacházet). Je třeba poskytnout
chlapcům prostor poprat se a zápasit.
Zápasení je povoleno za jasně stanovených
pravidel, takže:
· zápasit pouze v přítomnosti dospělého
· vybírat si rovnocenného soupeře
· střílet se může, ale nesmí se mířit na neozbrojeného člověka
· nekousat, nekopat, nemlátit do hlavy
· neničit okolí (nábytek, hračky...)
· při náznaku nepohody protivníka okamžitě
přestat
· když se kluci perou ve vzteku, tak odtrhnout,
počkat až se zklidní, teprve pak případně dovolit zápas, pokud ještě mají zájem
Kdy dětem zakázat hru se zbraněmi?
U vojenských hraček však pro mnohé rodiče
končí veškerá legrace. Věrné modely tanků a

moderních vojáků připomínají skutečné války a
tragédie, o kterých se denně dovídáme ze zpráv.
Většina výrobců hraček to vidí úplně stejně a
vzdává se prodeje vojenských hraček. Některé
firmy si určily, že z etických důvodů nezařadí
vojenské hračky do svého programu. A že jsou
mini postavičky (rytíři a piráti) navzdory tomu
vybaveni meči a šavlemi? To je na jedné straně
podmíněno historií, na druhé straně dětmi. Boj
mezi dobrem a zlem je součástí hry dětí.
Vojenské hry v podobě her počítačových?
Tady by rodiče měli jednoznačně zakročit. Tyto
hry přibližují násilí a jsou nebezpečné. V popředí nevystupuje efekt ze hry, ale zabíjení. Namísto toho, aby se vyřešil konflikt bez násilí,
poukazují tyto hry výlučně na právo silnějšího.
V klidném rozhovoru by rodiče měli dětem
pomocí argumentů vysvětlit, proč tyto hry
doma odmítají. Cílem by měl být kritický odstup od hrubého násilí. Na zákazu je třeba jednoznačně trvat!
Zdroj: Phdr. Václav Mertin, dětský psycholog, Mgr. Michal Vybíral, psycholog
Eva Nováková, metodik prevence Semafor o.s.
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Jan Burian v čajovně Rolnička
Jana Buriana znáte všichni – jako písničkáře, básníka, spisovatele, moderátora, autora dokumentárních filmů a
rozhlasových pořadů, průvodce cestovatelů a nekompromisního kritika současné „kulturní velezrady“.
Tak označuje systematické směřování většinové společnosti k prvoplánové zábavě, nad kterou není nutné
přemýšlet, a letité zanedbávání kultury.
Pro nás je ale velmi důležité, že je také duchovním
otcem volného sdružení Osamělí písničkáři. Díky jeho
předvýběru můžete i vy už skoro tři roky potkávat
v čajovně Rolnička velmi zajímavé hudební osobnosti, o nichž byste jinak možná neměli ani tušení. Jan
Burian má na skutečnou píseň vlastně jen jeden požadavek: pravdivost. Píseň musí vzniknout
z nutnosti tvořit a nesmí se ohlížet na to, jaký bude mít dopad. Písnička je zcela nezávislá na
okolním světě, musíte ji napsat tak, jak vám se líbí. Podle tohoto kritéria vybírá členy Osamělých písničkářů a také tak tvoří on sám. Chcete-li se setkat s tímto originálním písničkářem,
přijďte ve čtvrtek 5. března v 19.30 do čajovny Rolnička.
Martina Plátová

Co je nového v našem domově v roce 2015?
Nový rok jsme přivítali Tříkrálovým koncertem, který si pro nás připravil pěvecký sbor
“Anonym Voice“. Koncert se moc líbil, děkujeme za krásné přivítání.

STO LET OD ÚMRTÍ ZNALCE HUB JANA BEZDĚKA
Učitel Jan Bezděk se narodil v Soběslavi
16. 5. 1858 a zemřel v Praze právě před 100 lety,
9. 3. 1915. Podrobnější údaje o jeho životě a díle
byly uveřejněny v č. 5 Soběslavské hlásky
r. 2009 na s. 17 a v knize P. Lintnera Pohledy soběslavské, díl druhý, 2010, s. 214.
Místem posledního odpočinku J. Bezděka
jsou Olšanské hřbitovy v Praze, o čemž většina
lidí neví nebo to už pozapomněli. V listopadu
minulého roku jsem na Olšany zajel a místo
Bezděkova hrobu jen s obtížemi objevil. Nachází se totiž v místech, kde je více menších
podobných hrobů, přičemž všechny jsou zcela
zarostlé plazivým břečťanem; ten porůstá nejen
hroby, ale i kříže a náhrobní kameny se jmény
zemřelých. Musel jsem proto břečťan z několika
hrobů odtrhat, než se mi podařilo Bezděkův
hrob nalézt (viz foto).
Na náhrobní desce je pod fotografií, jménem
aj. údaji tento nápis: “Na milého otce svého
vzpomínejte s úctou a s pokojnou myslí věřícího
člověka, neboť krásný a bohatý byl jeho život,
věnovaný poznávání pravdy a službě lidem. Nevidím ničeho vyššího, čeho by mohl člověk dosáhnouti na zemi.“ Z dopisu mistra O. Březiny.
Je to zřejmě výňatek z kondolenčního dopisu
významného českého básníka Otokara Březiny
(1868 - 1929) Bezděkovu synovi Miloslavovi.
O Bezděkův hrob se zřejmě nikdo nestará –
byl totiž zarostlý nejen břečťanem, ale také až
přes metr vysokými mladými javory (ty jsem
vytrhal). Hrob se nachází asi 105 m od hlavního

Jaké by to ale bylo, kdybychom si nevzpomněli na ty, kteří nás v loňském roce opustili.
V roce 2014 jsme se rozloučili s 21 uživateli,
z toho 3 odešli do jiného zařízení. Naší nejstarší
uživatelce je 101 let, nejmladšímu uživateli je
63 let. Takový je i život u nás, není jen o zábavě. Máme mezi sebou zase nové kamarádky,
přátele a nejen jim, ale všem v domově přejeme, aby u nás byli spokojeni, aby se jim u nás líbilo a samozřejmě aby sloužilo zdraví.
Foto RNDr. Jiří Liška, CSc.
vchodu do hřbitova jako třetí vpravo od šikmé,
mírně vpravo směřující cesty v části 9 – odd. 3a,
a to mezi mohutným jasanem (zcela porostlým
břečťanem) a plošně velkým hrobem Školských
sester.
Jana Bezděka bychom si měli v roce stého
výročí jeho smrti připomenout jako vynikajícího soběslavského rodáka.
RNDr. František Kotlaba, CSc.

VYNÁŠENÍ MORANY
se Soběslavským Ráčkem
neděle 29. 3. v 10 h náměstí v Soběslavi
Program: vystoupení Soběslavského Ráčku
Průvod - vynášení Morany k jezu u Hvížďalky

Čas letí jako voda, než jsme se nadáli, je
únor, s ním se začíná prodlužovat den a my se
těšíme, až vykoukne opravdu jarní sluníčko a
opět budeme moci „špacírovat“ kolem domova
a posilovat své bolavé nohy, aby nám co nejdéle
sloužily. Letos k tomu máme i nové hřiště, na
které se už těšíme, abychom vše vyzkoušeli.
Zatím je to pro nás jen v tom těšení, protože
opět nás zasáhlo chřipkové období, a tak jsme
v postýlkách, odpočíváme, potíme se a těšíme
se na to vytoužené jaro. Letošní virózy nás zasáhly tak, že jsme jen taktak mohli přivítat zvířátka ze ZOO Dvorec. Že to bylo velmi
zajímavé, to věřte. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého o zvířátkách, nejvíce jsme obdivovali pásovce. Další program jsme už museli
odvolat. Bylo to vystoupení pana Šedivého
s Hašlerovými písničkami, které máme moc
rádi. Nyní už snad bude lépe, budeme se těšit na
„masopustní veselí“ s tancem a dobrotami.
Lada Haplová
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Plničky CNG ze Soběslavi
využijí řidiči v Belgii
Sto kompaktních plniček CNG MJ Compact 05 dodá v průběhu následujících dvou let na belgický trh společnost MOTOR JIKOV Strojírenská
a.s. Prvních pět zařízení zamířilo do Belgie už koncem loňského roku.
Díky novému kontraktu rozšířila firma kapacity montáže CNG zařízení.
„Zájem o malou plničku CNG ze zahraničí registrujeme již několik let a
těší nás, že belgičtí motoristé budou šetřit životní prostředí i peníze díky
našemu výrobku. Hlavní výhoda MJ Compact 05 je v tom, že umožňuje
levně plnit stlačený zemní plyn přímo v pohodlí domova nebo v zázemí firem, stejně jako dává šanci používat vozidla na CNG i tam, kde se nelze
dostat k veřejným plnicím stanicím,“ uvedl generální ředitel MOTOR
JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák.
Dynamický růst MOTORu JIKOV Strojírenská a.s. s sebou nese i větší poptávku po zaměstnancích. Aktuálně hledá společnost do Soběslavi
soustružníky k NC soustruhům a obsluhu CNC obráběcích center.
„Od ekonomické krize v letech 2008 a 2009 jsme ztrojnásobili tržby.
Podobně dynamický vývoj nemá obdoby nejen v našem regionu. Jak firma
roste a získává nové zakázky a projekty, potřebuje pochopitelně přijímat
nové pracovníky,“ konstatoval ředitel divize Speciální obrábění a výroba
MOTORu JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi Jiří Slíva.
Zájemci mohou najít práci v Soběslavi jako obráběči na rotačních soustruzích, kde patří mezi náplň práce obráběcí operace, měření obrobků,
ošetřování strojních zařízení a provádění údržby. Uchazeč by se měl
orientovat v technických podkladech obráběcích operací. Musí být vyučen v technickém oboru.
Dvě volná pracovní místa jsou i na pozici obráběčů na obráběcích centrech, kde se provádějí složitější operace s volbou potřebných nástrojů na
horizontálním obráběcím centru s dvěma výměnnými upínacími paleta-

mi. Vyučení v technickém oboru je pro tuto pozici potřebné, praxe na
podobném druhu zařízení výhodou. Jedná se o práci v nepřetržitém provozu.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává na trh kompletní sortiment plniček CNG a také provádí jejich servis, provádí projekční, inženýringové a stavební práce, zajišťuje financování výstavby a
provozu. Kromě dodávky malých a vnitropodnikových plniček pokračuje
v budování veřejných plnicích stanic CNG. V loňském roce otevřela firma stanice v Jindřichově Hradci a Českém Krumlově. Nyní dokončuje
stavbu plničky u dálnice D5 u Nýřan na Plzeňsku a letos postaví dalších
šest veřejných čerpacích stanic. MOTOR JIKOV GROUP využívá automobily a vysokozdvižné vozíky s pohonem na CNG ve své firemní flotile,
kde tvoří více než polovinu všech vozidel. Roční úspora nákladů na pohonné hmoty přesahuje dva miliony korun.
(mjg)

SOBĚSLAVSKÁ PEKÁRNA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
Soběslavská pekárna v poslední době zavedla do výroby nové druhy chleba a jemného pečiva.
Hlavní naší snahou je návrat pekařiny do klasické výroby našich babiček. Nechceme a nepůjdeme
cestou rozpékání mražených polotovarů a cestou výroby pečiva z nejrůznějších předem připravených směsí s „roční“ trvanlivostí. Naše babičky vše vyráběly ze základních surovin, tj. mouky, cukru, vajec, mléka, kvasnic a soli a jak nám vše chutnalo!

Co jsme tedy připravili?

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly:
·
·
·
·
·
·
·

P. Lintner – Spolky soběslavské 1. díl
Daňové zákony 2015
Abeceda mzdové účetní 2015
J. Moyesová – Stříbrná zátoka
M. Cole – Pomsta
S. King – Pan Mercedes
W. Smith – Řeka bohů: Bůh pouště

· Žitný kvasový chléb vyráběný klasickou technologií třístupňového vedení žitného kvasu.

Chléb obsahuje pouze žitnou mouku, vodu, sůl a kmín. Nejsou v něm obsažena žádná barviva
ani jiné chemické látky, chléb je bez droždí.

· Datlový chléb je tmavý chléb, který obsahuje datle, rozinky, slunečnicová semínka a řadu

dalších cereálií. Je velice vhodný jako dezertní chléb k čaji.

· Zakládaný koláček je z klasického kynutého těsta s vejci zadělávaného mlékem. Je plněn

poctivým tvarohem bez přidání škrobu, na povrchu naplněný povidly a posypaný drobenkou.

· Máslový měšec je vyrobený z máslového těsta, obsah másla tvoří 40% vztaženo k obsahu

mouky. Měšec je plněný jablky, obalený ve vanilkovém cukru. Pravidelně jej pečeme přímo
v naší prodejně.

· Tvarohový řez z lineckého těsta, proložený vysokou vrstvou poctivého tvarohu bez škrobu, na

povrchu zdobený mřížkou vyrobenou z třených vajec.
Ochutnávka těchto výrobků spojená s výkladem bude na naší prodejně v Nerudově ulici
(vedle kina) ve středu 4. března 2015 od 8 do 10 hodin a od 14 do 16 hodin.
Přijďte ochutnat a sdělit nám vaše přání, co bychom pro vás zajímavého ještě mohli upéct.
Josef Kouba (placený příspěvek)

Výkup kožek
Pondělí 2. 3. 2015 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h.

Řípecké ženy děkují
za sponzorské dary na
Babské hody.

Svaz tělesně postižených v Soběslavi
pořádá prodloužený relaxační víkend do
Maďarska – Sárvár – hotel Park Inn.

Termín: 17. 4. – 19. 4. 2015
Cena: 3.950 Kč, děti do 6 let zdarma
Odjezd: 7.00 h ze Soběslavi
Zájemci, hlaste se na tel. 732 976 299

STAVÍME, BYDLÍME

4. ročník stavební výstavy
se uskuteční 13. - 14. března v Táboře
v kongresovém centru Hotelu Palcát.
Otevřeno pro veřejnost je v pátek od 9 - 18 h,
v sobotu od 9 - 17 h. Vstup je zdarma.
Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude
v Soběslavi, v ulici Nerudova - Pekárikovi
v sobotu 7. 3. od 9 hodin.
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Policejní zápisník
 Dne 8. 1. 2015 přišel Z. V. k bytu poškozené

J. Š. na ul. Wilsonova, kde se domáhal, aby
mu vydala mobilní telefon Nokia. Poté co mu
poškozená přes zavřené dveře sdělila, že žádný jeho mobilní telefon nemá, tak Z. V. vykopl vstupní dveře, čímž se dostal do
vnitřních prostor bytu, kde začal rozhazovat
různé věci poškozené. Když zde svůj mobilní
telefon nenašel, tento byt opustil. Tímto jednáním se Z. V. dopustil přečinu Porušování
domovní svobody podle §178/1,2 trestního
zákoníku.
 R. P. od 18. 12. 2014 do 20. 1. 2015 neoprávněně užívá horní patro domu v ulici Tyršova,
zde má své věci a dům odmítá opustit, a to i
přesto, že ji majitelka nemovitosti M. M. písemně vyzvala k vyklizení nemovitosti k datu
18. 12. 2014, tedy oprávněné osobě brání v užívání domu. R. P. se tak dopustila přečinu
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu
nebo k nebytovému prostoru podle § 208/2
trestního zákoníku.
 Neznámý pachatel (NP) dne 19. 1. 2015 překonal víčko od palivové nádrže nákladního

automobilu zn. MAN zaparkovaného v ul.
Nová, kdy poté z nádrže odcizil 50 l motorové
nafty, čímž způsobil poškozené firmě Gartner
KG celkovou škodu ve výši 2.700,- Kč.
 Podezřelý P. Š. si v Dírné ani nikde jinde
v období od měsíce srpna 2014 do současné
doby řádně neplní vyživovací povinnost na
svého syna J. H., kdy má k rukám matky J. H.
přispívat měsíčně částkou 1.400,- Kč. Toto
nečiní, čímž dluží za předmětné období
8.400,- Kč.
 Dne 23. 1. 2015 podezřelý P. M. odcizil v OD
Penny market v Soběslavi potraviny v celkové výši za 688,- Kč, přičemž se tohoto jednání
dopustil přesto, že byl za takový čin v posledních třech letech potrestán.
 Dne 29. 1. 2015 NP neoprávněně vnikl do
školského objektu Gymnázia Soběslav, kde
z automatu odcizil plechovou kasu, v níž byly
umístěné drobné kovové mince. Poté vytrhl
dvě plastové tuby na kovové mince 10,- Kč a
2,- Kč, kdy tyto mince v dosud neustanovené
výši rovněž odcizil. Vznikla tím předběžná
škoda na poškození automatu ve výši
15.750,- Kč a na poškození plastového okna
ve výši 4.000,- Kč.
OOP Soběslav

Zatmění Slunce 20. března
Dne 20. března 2015 můžeme na obloze sledovat částečné zatmění Slunce. Slunce bude zakryto
téměř ze 3/4 Měsícem. Toto páteční zatmění bude největší v České republice viditelné mezi roky
2011 až 2026 a také až do června roku 2021 to bude poslední zatmění Slunce, které z našeho území
spatříme. Měsíc začne zakrývat Slunce v 9:36 a opět ho celé odkryje v 11:56. Nejvíce bude Slunce
zakryto v 10:45.
Při pozorování zatmění Slunce je zapotřebí dodržovat bezpečností pravidla. Při přímém pohledu
na Slunce hrozí vážné poškození zraku. Nikdy se na Slunce nedívejte bez speciálního filtru
dalekohledem!
Zatmění můžete pohodlně pozorovat bez dalekohledu. Jedna z možností je dívat se skrz svářečské sklo č. 12 nebo tmavší, které stojí cca 30 Kč. Stejné sklo můžete použít, pokud si budete chtít zatmění vyfotografovat. Pokud si svářečské sklo nestihnete opatřit, tak stačí mezi prsty ruky vytvořit
štěrbinu a skrz ni Slunce promítnout na místo vzdálené několik metrů. Měli byste vidět nezakrytý
srpek Slunce. Lépe se vám bude pozorovat, pokud do velkého kartonu uděláte malý otvor (můžete
jich udělat i více různě velkých). Přeji vám jasné nebe.
Martin Kákona
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Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 14. 1. – 15. 2. 2015
 16. 1.


















Odstranění následků dopravní nehody osobního a dodávkového automobilu ve Zvěroticích.
18. 1.
Požár stropu v budově OÚ v Komárově. Zásah provedly jednotka HZS PS Soběslav a
jednotka SDHO Bechyně.
22. 1.
Vyproštění zraněných osob a odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů u obce Horusice. Při nehodě byly
zraněny tři osoby.
23. 1.
Otevření bytu v Soběslavi, sídl. Svákov.
25. 1.
Odstranění následků dopravní nehody dvou
osobních automobilů ve Veselí n/L. Při nehodě byla jedna osoba usmrcena.
28. 1.
Pomoc při transportu pacienta do sanitního
vozu v Soběslavi, Komenského ulici.
16. 1.
Odstranění následků dopravní nehody osobního a dodávkového automobilu ve Veselí
n/L. Při nehodě byla jedna osoba zraněna.
2. 2.
Odstranění následků dopravní nehody dvou
osobních automobilů u obce Budislav. Při nehodě byla jedna osoba zraněna.
6. 2.
Otevření bytu ve Veselí n/L.
9. 2.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu a vlaku na železničním přejezdu ve Veselí n/L. Při nehodě byla zraněna
jedna osoba.
12. 2.
Otevření bytu v Soběslavi, Palackého ulici.
13. 2.
Odstranění následků dopravní nehody osobního a nákladního automobilu v Soběslavi,
Bechyňské ulici.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Okénko Soběslavských chovatelů
Výstavní kolotoč začal už v měsíci lednu a
členové organizace obeslali hned dvě výstavy.
· 10. 1. 2015 byla pořádána Středočeská výstava v Lysé nad Labem, kde př. Suda vystavoval vídeňské králíky modré a př. Kaňka
prezentoval kolekci svých brněnských voláčů. Jejim svěřencům se dostalo pěkného bodového ocenění, ale na četné ceny to
tentokrát nestačilo.
· 25. 1. 2015 se konala výstava ve Frahelži.
Odbor holubů reprezentovali – př. ing. Pícha
s moravskými voláči a př. Pokorný vystavoval moravské pštrosy žluté – oceněno čestnou cenou.
Odbor králíků reprezentoval př. Pokorný –
s kolekcí vídeňských šedých.
Odbor drůbeže reprezentovali př. Macháček
se zdrobnělými holanďankami v černé barvě
a čestnou cenu získal př. Vránek za chov rodajlenek.

Všem chovatelům srdečně gratulujeme a
děkujeme za reprezentaci naší organizace.
· 1. 2. 2015 proběhl tradiční nedělní trh, kde

byla nabízena první násadová vejce různých
plemen hrabavé drůbeže. Dále kůzlata a samozřejmě jedinci holubů či králíků připravených na novou chovnou sezonu.

· 22. 1. 2015 proběhla výborová schůze orga-

nizace, kde hlavním bodem byl plán příprav
letošní říjnové výstavy.

· 1. března 2015 zveme naše spoluobčany na

nedělní trhy, kde přislíbili účast sezonní prodejci, a to především sazenic a první jarní
sadby či cukrovinek. Novinkou bude prodejce speciálních krmiv pro exoty a měl by se
objevit stánek s prodejem krmiv pro pejsky a
kočky.
Martin Nechutný
místopředseda ZO ČSCH Soběslav
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

Měsíc březen nám přinese tyto filmy
„TEORIE VŠEHO“ vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní příběh
Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru, sám možná nechápe, jak je
možné, že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska…
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má všeho plné zuby a všechno
se kolem něj hroutí. Cheryl, hlavní hrdinka filmu „DIVOČINA“ se takto
cítí už delší dobu. Po smrti matky a krachu manželství si myslí, že už přišla
o všechno. Do života jí navíc vstoupí i drogy a náhodné známosti na jednu
noc. A když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života... „MĚSTO 44“ vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí
své životy jako by každý den měl být jejich posledním. Není to díky jejich
statečnosti nebo lehkovážnosti – tento postoj je přirozený s ohledem na skutečnost, které čelí… „AMERICKÝ SNIPER“ odstřelovač jednotek SEAL
amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem:
chránit své bratry ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, a když se rozšíří pověsti o jeho odvážných husarských
kouscích, vyslouží si přezdívku „Legenda“. Avšak jeho pověst se donese až
za nepřátelské linie a na jeho hlavu je vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců…Ve filmu „REZISTENCE“ to měl být pro Tris šťastný a
slavnostní den, ale všechno dopadlo úplně jinak. Po krvavé tragédii mezi
frakcemi vzrůstají konflikty a nad společností se vznáší válka. Tris se musela rozhodnout už jednou – a teď ji čeká další volba…V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky.
Nyní se jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k odcizení a přeprogramování jednoho z policejních droidů, stane se robot jménem „CHAPPIE“ vůbec prvním robotem se schopností samostatného myšlení a cítění…
Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith ve filmu „FOCUS“
hraje podvodníka, který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky
(Margot Robbie), a když se s ním příliš sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry,
kterou sám rozehrál… „UŽOVKA“ (Matěj Hádek) je ztracen ve svém
vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž
cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance,
kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová).
Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by
Užovka mohl být už konečně šťastný, se objeví „KOBRA“. Užovka se mu
rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole…
„VYBÍJENÁ“ je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Ocitáme
se na abiturientském srazu gymnázia. Zdánlivě banální situace dává prostor
nejen pro sentimentální vzpomínky, ale především k bilanci nenaplněných
tužeb i uskutečněných snů a prožitého života…V hororu „VZKŘÍŠENÍ
DÉMONA“ se skupina vědců snaží posunout poznání až na samou hranici
božství a získat nepředstavitelnou možnost přivést zpět k životu mrtvé tělo.
Zatímco Ježíš si vzkříšením Lazara vydobyl víru svých následovníků, vědecký experiment narazí na úplně opačné síly a jeho následky se ponesou ve
znamení zkázy…V animované komedii „KONEČNĚ DOMA“ je planeta
Země ovládnuta sebevědomými mimozemšťany Buvy, kteří hledají nový
domov, a všichni lidé se museli vystěhovat. Jen jedna vynalézavá dívka
Tipy se dokázala zachránit a seznámila se s vyhoštěným Buvem O. Dva
uprchlíci při cestě zjišťují, že v sázce je mnohem více než mezigalaktické
vztahy. .. „ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ“ Píše se rok 50 před Kristem.
Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže! Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.
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Pohádkový den v Bechyni
s králem Vydrou
5. března 2015
Pojeďte s námi zvláštním vlakem na již 13. Pohádkový den, který se
tentokrát koná v Bechyni. Nebude chybět sám král Václav V., Vydra
zvaný, ministři pohádkového království a těšit se můžete na skvělou
zábavu.
Co nás čeká:
· 8:45 hodin v Táboře na vlakovém nádraží v hale slavnostně přivítáme pohádkového krále Václava V. za účasti Jana Žižky z Trocnova
a Františka Křižíka
· 9:05 odjezd do Bechyně novou motorovou jednotkou RegioShark
· 10:06 příjezd vlaku do Bechyně, kde krále přivítá Petr Vok
Od vlaku se vydáme do Kulturního domu v Bechyni, kde proběhnou
slavnostní projevy, předávání cen a další program.
Ve 12:50 hodin odjezd Pohádkového vlaku z Bechyně.
Rezervace:
Vzhledem k omezené kapacitě vlaku jsou rezervace povinné. Své místo
si můžete zajistit na tel. čísle: 725 802 257 (Po - Pá 9:00 - 13:00 hod.)
nebo na e-mailové adrese: Jesetova@gr.cd.cz.
TJ Vlastiboř pořádá v sobotu 28. března v kulturním domě
Vlastiboř taneční zábavu skupinou Parkán.
Začátek ve 21 hodin.

TJ Sokol Soběslav oznamuje, že výstava ke 130. výročí
založení Sokola, plánovaná na měsíc duben, se z vážných
důvodů odkládá. Nový termín bude včas oznámen.
Jaroslava Zemanová, vzdělavatelka

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ N/L – BŘEZEN 2015
· Čtvrtek 5. března

JARNÍ BURZA dětského oblečení a sportovních potřeb - Velký sál KD od 9.30 do 16 h.
Příjem věcí středa 4. března 16 – 18 h, výdej
neprodaného zboží pátek 6. března 16 – 17 h.

· Středa 11. března

53. ročník městské matematické olympiády o cenu akademika Bohumila Bydžovského - pro žáky 8. tříd základních škol.
Malý sál KD od 8 hodin

· Sobota 14. března

PLES MADETY - vyprodáno

· Úterý 17. března

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Hrají: pan Green – Stanislav Zindulka, Ross
Gardiner – Matěj Hádek.
Velký sál Kd od 19.30 hodin, vstupné mimo
předplatné 270, 250, 230 Kč.

Mladé tenisové naděje
Bratři Patrik a Dominik Mojžíšovi bydlí ve
Vescích u Soběslavi a navštěvují 3. třídu Základní školy v Želči. Za dva roky půjdou do některé ze škol v Soběslavi. Oba hrají tenis
v kategorii babytenis, který je určen pro děti od
8 do 9 let. Hraje se na standardním tenisovém
dvorci.
Turnaje, které nyní kluci hrají, hrají jako jednotlivci. A že se jim daří, dokazují následující
výsledky:

TK Pelhřimov /20. 12. 2014/
2. místo - Mojžíš Patrik
3. místo - Mojžíš Dominik
Vitality Cup Březnice /10. - 11. 01. 2015/
2. místo - Mojžíš Patrik
3. místo - Mojžíš Dominik
Berchtold Cup /24. 01. 2015/
2. místo - Mojžíš Patrik
3. místo - Mojžíš Dominik
Pokud klukům nadšení pro hru s malým míčkem vydrží, můžeme se s nimi třeba jednou setkat v naší tenisové hale.
-jk-

· Pátek 20. března

PRVNÍ JARNÍ KONCERT
Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová
Víceúčelový sál KD od 19.30 h, vst. 120 Kč.

· Pátek 27. března

PAŠIJOVÁ ZASTAVENÍ
Účinkují: Alfréd Strejček, Pěvecký sbor jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu
v Českých Budějovicích
Kostel Povýšení sv. Kříže od 18 hodin,
vstupné dobrovolné.

· Sobota 28. března

PLES SPORTOVCŮ
Velký sál KD od 20 hodin, vstupné 250 Kč.

· Pondělí 30. března – pátek 3. dubna

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Velký sál KD 8 - 18 hodin, vstupné na výstavu dospělí 10 Kč, děti 2 Kč, vstupné do dílny
od 25 Kč.
Věra Suchodolová, KD
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Těšíme se na závody
Mistrovství světa v cyklokrosu
Celkem dvacet jedna českých cyklokrosařů
se představilo na mistrovství světa v Táboře o
víkendu 31. 1. a 1. 2.
Nejlepším Čechem v závodě mužů do 23 let
byl cyklokrosař ČEZ Cykloteamu Tábor Jakub
Skála ze Soběslavi. Skončil sedmý, ale litoval,
že to nedopadlo líp. “Měl jsem výkon na stupně
vítězů, ale chyběla mi troška štěstí,” řekl Jakub
po těžkém závodě, v němž měli naši závodníci
kopec smůly. Přesto si za předvedené výkony
zaslouží velké uznání.
Jakub Skála se stal rovněž celkovým vítězem TOI TOI Cupu 2014/15. (viz foto)
Gratulujeme!
-jk-

Dne 14. 2. 2015 se v Kralupech nad Vltavou
účastnila závodu s názvem „Kralupská klička“,
naše čtyřletá členka Nikolka Jindrová, která si
vybruslila krásné 5. místo. Dalšího náročného
závodu v Chebu tentokráte již závodu z Poháru
ČKS, se účastnila Barbora Říhová a přivezla si
diplom se 4. místem. Další závodnicí byla soběslavská Naomi Bláhová, která si na písničku
z pohádky Rebelky vybruslila 15. místo. Děvčatům děkujeme za reprezentaci našeho klubu a
k závodním úspěchům moc gratulujeme!
Děkujeme i naší trenérce Evě Nowické za
přípravu krásných volných jízd pro naše členy.
Všechny naše krasobruslařky i krasobruslaře
čekají závody tentokráte již v našem Jihočeském kraji, a to ve Veselí nad Lužnicí, v Českých Budějovicích a hlavně je čeká v neděli
8. 3. 2015 závod II. ročníku mezioddílového
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soběslavského závodu pod názvem „Ledová
růže aneb o pohár starosty města Soběslav.“
V minulém ročníku jsme na tomto závodu
přivítali přes 100 závodníků z jiných klubů. Budeme velmi rádi, pokud se všem krasobruslařům závod vydaří jako minulý rok.
Na fotce vidíte závodnici Barboru Říhovou,
která na tomto závodu vybojovala krásný cenný
kov a vystoupila na stříbrný stupínek. Na fotce
je i naše druhá závodnice nyní v kategorii adult
Veronika Cíchová též s krásným umístěním.
Barboru Říhovou nominuje náš klub nejen
za krásné medailové umístění a reprezentaci našeho klubu jako našeho „Nejlepšího sportovce“,
který bude vyhlášen na Sportovním plese města
dne 6. 3. 2015.
Přejeme všem našich členů krásné sportovní
zážitky nejen při závodech.
KK Soběslav

Fotbalové zprávy mužstva „A“
První přátelský zápas jsme sehráli na kvalitní umělé trávě v Třeboni s účastníkem krajského přeboru FK Spartak Kaplice, kdy jsme remizovali 1:1. Branku dal Žalda. Sestava Soběslavi: Kuník
(46. Hnilička) – Madar (46. Petrů), Boháč, Chotovinský (46. Maršík), Hromada – Janovský
(46. Hanzal), Peltán (Chotovinský), M. Mazouch (46.Žalda), T. Mazouch – Šmídmajer (46. Novák), Polišenský. Trenér Radek Hajič.
Druhý přátelský zápas jsme sehráli na umělé trávě ve Staré Hlíně s dalším účastníkem krajského
přeboru Loko Veselí Nad Lužnicí, kdy jsme prohráli 3:1, a jedinou branku dal Mazouch M. Sestava
Soběslavi: Kuník (46. Hnilička) – Hromada (46. Maršík), Boháč, Chotovinský, Madar (46. Petrů,
72. Polišenský J.), – Novák (46. Doležal), Peltán, Žalda, M. Mazouch (70. Polišenský K.), T. Mazouch (46. Madar) – Polišenský K. (46. Jelínek). Trenér Radek Hajič.
Více na internetových stránkách www.fkraselina.cz.
F. Maršík
Mistrovská utkání FK Rašelina Soběslav v březnu:
Kolo

Den

Datum

Utkání

17.

So

14.3.

Soběslav

18.

Ne

22.3.

Jankov

Začátek

Kdo

J. Hradec

15.00

Muži “A”

Soběslav

15.00

Muži “A”

19.

So

28.3.

Soběslav

Dražice

15.00

Muži “A”

15.

Ne

29.3.

Suchdol

Soběslav B

15.00

Muži “B”

15.

Ne

29.3.

N. Bystřice

Soběslav

10.00

Dorost

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
BŘEZEN 2015
DEN
NEDĚLE

DATUM

ČAS

1.3.

14,00 - 15,45

NEDĚLE

8.3.

17,00 - 18,45

SOBOTA

14.3.

16,00 - 17,45

NEDĚLE

15.3.

16,00 - 17,45

VELIKONOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH
KUŽELNA SPARTAKU SOBĚSLAV
Dne 28. 3. se uskuteční turnaj v kuželkách.
Dospělí na 40 hodů, děti na 20 hodů. Začátek
v 9.00 hodin, konec v 18.00 hodin. Ceny pro
první tři v každé kategorii. Čistou sálovou
obuv s sebou.
Pavel Němec

HOKEJ MUŽI
Druhé derby sezony v režii Spartaku
24. 01. 2015
· LOKO Veselí nad Lužnicí - OLH Spartak
Soběslav 3 : 5 (1:1, 1:2, 1:2)
Branky a asistence: 6. Dušák (Janda), 40.
Drs (Janda), 56. Dušák (Míchal L.) - 14.
Smrž (TS), 33. Jansa (Máca), 40. Smrž, 42.
Červenka, 60. Smrž
Naši hráči předvedli disciplinovaný a bojovný týmový výkon. Bojovalo se o každý metr ledu

a v naší brance doslova čaroval Jirka Dvořák.
Domácí se hnali v závěru za vyrovnáním, ale
Spartak si příkladnou bojovností a obětavostí
těsné vedení hlídal a v poslední minutě utkání
při power play Lokotky pečetil naší výhru Jiří
Smrž, který tím zkompletoval svůj hattrick.

Dohrávka se Servismany body
nepřinesla - 29. 01. 2015
· OLH Spartak Soběslav - David servis ČB
4 : 5 (2:1, 2:2, 0:2)

Branky a asistence Soběslavi: 8. Jansa (Žákovský), 15. Žákovský, 35. Karpíšek (Jansa,
M. Kučera), 37. Žákovský (Hák, Smrž)
Pohledné utkání s nešťastným koncem sehrál
Spartak s favorizovaným českobudějovickým
týmem. Dvě třetiny jsme byli lepším týmem a
mrzet nás mohou nevyužité šance. Třetí třetinu
jsme doplatili na častá vylučování. Spartaku nepomohla k vyrovnání ani závěrečná hra bez
brankáře.
pokračování na str. 22
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Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – březen 2015
Kategorie

den

datum

začátek

soupeř

6. třída
8. třída

sobota

7. 3.

10.10 h

HC Plzeň

sobota

7. 3.

12.10 h

HC Plzeň

3. třída

sobota

14. 3.

10.00 - 17.00 h

8. třída

středa

18. 3.

15.00 h

junioři

sobota

21. 3.

10.00 - 19.00 h

turnaj 5 družstev

junioři

neděle

22. 3.

9.00 - 18.00 h

turnaj 5 družstev

8. třída

pátek

27. 3.

8.00 - 20.00 h

„O pohár starosty města“

8. třída

sobota

28. 3.

8.00 - 19.00 h

„O pohár starosty města“

7. třída

neděle

29. 3.

8.00 - 20.00 h

„O pohár Jiřího Lály“

turnaj 6 družstev
HC Zbraslav

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

HOKEJ ŽÁCI

V utkání se Zbraslaví jsme nezvládli druhou
třetinu, kdy jsme inkasovali laciné branky. DC

Třemošná vyhrála i potřetí v sezoně
24. 01. 2015

O víkendu dvoukolo sedmých tříd
01. 02. 2015

8. třídy
· HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
4 : 8 (1:2; 1:3; 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Šimák (Čížek), Hanák, Ludvík (Novák), Šimák
Naši hráči doplatili na častá vylučování, která zbytečně rozkouskovala hru a mizernou koncovku.
David Čížek (DC)

Prohra po kvalitním výkonu - 25. 01. 2015

7. třídy
· IHC Písek - HC Lužnice
6 : 2 (2:0, 0:1, 4:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang, Lang
V dnešním zápase nevyhrál lepší, ale šťastnější tým.
Vladimír Máca (VM)

Třemošná znovu přehrála šestky
25. 01. 2015
· HC Lužnice – HC Meteor Třemošná
3 : 6 (1:2, 2:1, 0:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Staněk
(Nevšímal), Jasečko, Staněk (Nevšímal)
K dosažení lepšího výsledku bylo potřeba
kolektivnějšího pojetí hry, které však Lužnici
chybělo.
Jiří Hanzal (JH)

Páťákům se poslední zápasy nevydařily
25. 01. 2015
· HC Lužnice : HC Strakonice
1 : 11 (1:3, 0:5, 0:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek
Soupeř držel otěže utkání jednoznačně ve
svých rukou.
· IHC Písek : HC Lužnice
7 : 5 (4:0, 2:2, 1:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek,
Novák J., Petrásek, Staněk (Mareš), Blažek
(Novák J.)
Tento zápas rozhodla první třetina, kterou
jsme prohráli 4:0.
Zina Petrásková (ZP)

Zbraslav nad síly osmáků
30. 01. 2015
· HC Slavoj Zbraslav - HC Lužnice
13 : 2 (4:0; 8:1; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang
(Komma), Hanák

· HC Lužnice – KLH Vajgar Jindř. Hradec
7 : 12 (1:4, 2:4, 4:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Zíka, Lang
(Čížek), Pauš (Šedivý), Pojar (Peroutková),
Novák (Pauš), Pauš (Novák), Slabý (Lang)
V tomto zápase nebyl naším soupeřem KLH
Vajgar, ale spíše hostující duo Houdek – Novák.
· HC Tábor - HC Lužnice
5 : 6 (1:2, 2:1, 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Pauš (Novák), Novák (Pojar), Pauš (Novák), Nevšímal (Lang), Pojar (Novák), Nevšímal
(Slabý)
Velice dobré utkání dnes předvedla dvojice
Pauš – Novák.
VM

Šestky ve Zbraslavi na výbornou
03. 02. 2015
· HC Slavoj Zbraslav – HC Lužnice
2:9 (0:3, 0:2, 2:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Šedivý (Nevšímal), Nevšímal (Vaněk), Staněk (Jasečko, Hanzal), Jasečko, Jasečko (Nevšímal),
Nevšímal (Klípa), Vaněk, Vaněk (Nevšímal,
Jasečko), Jasečko (Nevšímal).
Od první minuty jsme tempo hry určovali
my a soupeře jsme téměř nenechali sáhnout na
puk.
JH

Pětky sehrály o víkendu dva zápasy
03. 02. 2015
· HC Lužnice - KLH Vajgar Jindř. Hradec
7 : 7 (2:1, 2:3, 3:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Čančura
(Gajdolín), Petrásek (Škrleta), Mareš (Petrásek), Křiklánová (Mareš), Čančura (Mareš), Fuciman (Petrásek), Blažek (Čančura)
Kluci sehráli se soupeřem vyrovnaný zápas,
o čemž svědčí i poměr střel 35 : 34.
· HC Tábor - HC Lužnice
9 : 6 (1:2, 1:2, 7:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek
(Mareš, Škrleta), Petrásek, Petrásek (Mareš, Čančura), Čančura (Fuciman), Čančura (Mareš, Šturma), Mareš (Čančura)
První dvě třetiny jsme byli jasně lepším týmem na ledě. Bohužel totální kolaps v posledním
dějství přisoudil vítězství na stranu soupeře. (ZP)
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HOKEJ MUŽI
Vimperk v Soběslavi neuspěl
02. 02. 2015
· OLH Spartak Soběslav - HC Vimperk
6 : 3 (2:1, 2:0, 2:2)
Branky a asistence Soběslavi: 14. Máca (Píha,
M. Kučera), 17. Hák (Máca), 25. Máca (Karpíšek), 38. Žákovský (Hák), 48. Smrž (Chalupský), 59. Žákovský (M. Kučera)
Domácí hokejisté si v utkání s rivalem
z Vimperka žádné velké nervy nepřipustili. Diváci byli svědky pohledných hokejových akcí,
spousta šancí ale zůstala bez využití. Škoda jen
velkého množství vyloučených na naší straně.

Prohra v Humpolci, sezona končí
12. 02. 2015
· TJ Jiskra Humpolec - OLH Sp. Soběslav
4 : 0 (0:0, 3:0, 1:0)
Spartak vyrazil do Humpolce bez naděje na
play off, kterou zmařil administrativní přešlap
David servisu. První dějství jsme ještě drželi
s domácími krok, ale druhá třetina byla v režii
domácích. Sezona pro nás končí, věřme jen, že
ta následující bude delší.
David Čížek

2. třídy na domácím ledě
V neděli 25. 1. jsme přivítali na domácím
ledě týmy z Jindřichova Hradce a Vimperka.
Výsledky našeho „A“ týmu:
· HC Lužnice „A“ – HC Vimperk „A“ 23:4
Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (13),
Hanzal D.(7), Máca M. (2), Prokeš L.
· HC Lužnice „A“ – HC Střelci Jindřichův
Hradec „A“
11:18
Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (7),
Hanzal D. (3), Kůrka D.
Výsledky našeho „B“ týmu:
· HC Lužnice B - HC Vimperk B
7:2
Branky: Pánková 1x, Šrubař - 2x, Slabý 2x, Brůžek - 1x, Zeman J. - 1x
· HC Lužnice B - HC Střelci Jindřichův
Hradec B
7:0
Branky: Pánková - 2x, Šrubař - 2x, Slabý 2x, Fojta - 1x
Zbyněk Vlna

Indiáni na sedmáky nestačili
15. 02. 2015
· HC Plzeň - HC Lužnice
2 : 6 (0:4, 0:1, 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák,
Hanák (Lang), Mička (Dančišin, Lang),
Lang (Vránková), Jasečko, Pojar (Máca)
Kluci pracovali dle taktických pokynů a soupeři téměř nic nedovolili.
(VM)

V Plzni předvedli páťáci bojovný
výkon - 16. 02. 2015
· HC Plzeň - HC Lužnice 7 : 5 (1:0, 5:3, 1:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Vaněk
(Petrásek A.), Petrásek F., Mareš (TS), Vaněk, Petrásek F. (Čančura)
Se silným soupeřem z Plzně dokázali kluci
držet krok. Plzeň si dokázala ve druhé třetině
vytvořit náskok, který si pohlídala až do konce
utkání.
(ZP)
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 12. března 2015
Soběslav – u vlakového nádraží
/u bývalé restaurace/ - 17.50 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

CENA INZERCE
2

1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH, plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH
Při opakování poskytujeme slevu 10%
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Partner in Pet Food CZ s.r.o.
Závod Veselí nad Lužnicí
Jateční 470/II , 391 81
Veselí nad Lužnicí

Přijímáme nové zaměstnance do trvalého pracovního poměru
Kontrola kvality - technolog
Požadavky: SŠ technologie potravin, praxe na obdobné pozici či v potravinářské výrobě výhodou. Předchozí zkušenosti s chlazeným a mraženým masem výhodou. Nutná znalost práce na
PC, řidičský průkaz a potravinářský průkaz.
Očekáváme: pečlivého a samostatného kandidáta schopného pracovat v týmu. Odolnost vůči
stresu nutná. Nepřetržitý provoz, 12hodinové směny
Kontakt pro nábor: Ing. Branislav Šomodík, tel.: 727 941 627, e-mail: bsomodik@ppfeurope.com
Kontrola kvality – výstupní kontrola
Požadavky: maturita, praxe v potravinářské výrobě výhodou.
Provoz 2 směny; ranní, odpolední – 8 hodin
Volná místa: 2 (1x Veselí nad Lužnicí, 1x centrální sklad Tábor)
Kontakt pro nábor: Mgr. Lucie Veselá, tel.: 601 567 032, e-mail: lvesela@ppfeurope.com
Senior technik – mechatronik, elektro/automatizace
Požadavky: maturita technického směru nebo automatizace, požadovaná praxe 2 roky, zkušenosti z automatizovaného provozu výhodou. Vyhláška 50 nutná. Vysoká samostatnost, mechanická zručnost a analytické myšlení. Technická angličtina výhodou.
Očekáváme: silně motivovaného kandidáta se zájmem o výpočetní techniku a ochotou se učit
nejmodernější technologie. Nepřetržitý provoz
Směnový údržbář - elektrikář
Požadavky: vyučení v oboru elektro podmínkou, vyhláška 50 nutná. Maturita technického směru výhodou.
Očekáváme: silně motivovaného kandidáta. Nepřetržitý provoz
Kontakt pro nábor: Ing. Martin Sedlák, tel.: 727 812 530, e-mail: msedlak@ppfeurope.com
Dělník ve výrobě
Požadavky: výuční list libovolného směru, pracovníky bez praxe zaškolíme, spolehlivost podmínkou
Směnnost: 3 směny (směna 8 hodin), nepřetržitý provoz (směna 12 hodin)
Vhodné pro muže. Volných míst: 15
Kontakt pro nábor: Miroslav Konopický, tel.: 727 806 062, e-mail: mkonopicky@ppfeurope.com
Mistr výroby, předák výrobní linky
Požadavky: výuční list nebo maturita v potravinářské výrobě, praxe v řízení kolektivu
Očekáváme: silně motivovaného a spolehlivého kandidáta s aktivním přístupem k řešení problémů. Strukturovaný životopis, popis dosavadní praxe, reference, doporučení podmínkou
Směnnost: nepřetržitý provoz (směna 12 hodin). Volná místa: 2
Kontakt pro nábor: Jan Drs, tel.: 721 963 146, e-mail: jdrs@ppfeurope.com
Dělník / dělnice balících sekcí
Požadavky: Bez praxe.
Směnnost: 2 nebo 3 směny (směna 8 hodin), nepřetržitý provoz (směna 12 hodin)
Vhodné pro ženy, ženy na mateřské dovolené, důchodce, studenty
Volných míst: 15
Trvalý pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti
Kontakt pro nábor: Alena Urbanová, tel.: 606 057 665, e-mail: aurbanova@ppfeurope.com

Strukturovaný životopis nutný, zasílejte prosím e-mailem!
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Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci, příp.
Na Moskvě. Tel. 776 301 859
· Koupím náhradní díly na staré motorky, i celé
kusy, do r. cca 1960 za rozumnou cenu. Např.
Jawa Pérák, Kývačka, Pionýr 550, Čezeta
apod. Volejte 777 191 144 nebo pište
bartcz@seznam.cz. Děkuji za nabídky.
· Koupím B-klarinet zn. Amati – plnoklapkový, starší, v dobrém stavu. Soběslav a okolí.
Tel. 603 864 054
· Koupim byt 3+1 v Soběslavi, děkuji za nabídky. Tel. 606 317 743
· Koupím byt (i zatížen dluhy) ve Veselí n. L.
a jižních Čechách. Platba v hotovosti.
Tel. 607 630 781
Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám družstevní byt 3+1 ve Vimperku. Byt
je ve 3. patře, má novou kuch. linku, nová
okna a balkon. V domě je výtah.
Cena 580.000 Kč. Tel. 776 797 094
· Prodám vykrmená prasata i selata. Možnost
zabít i naporcovat. Tel. 723 177 558
· Prodám kočárek trojkombinaci, červený, případně i s přídavnou plošinkou pro starší dítě.
Tel. 608 611 891
· Prodám garsonku ve Veselí n. L.
Tel. 607 630 781
· Prodám stavební parcelu ve Veselí n/Luž. –
v centru, včetně vydaného stavebního povolení. Tel. 774 260 839
· Prodám roční fenu německého vlčáka – černé
barvy. Dále zateplenou boudu.
Tel. 722 014 588
· Prodám byt 1+1 s balkonem, po rekonstrukci.
Cena 620.000 Kč. Tel. 724 096 420
Ostatní
· Daily reality, prodej a pronájmy nemovitostí.
Tel. 725 339 667
· Rizikové odkacování stromů, ořez z lan nebo
za použití plošiny. Tomáš Doskočil.
Tel. 728 970 057
· Pronajmu byt 3+1 v opravené bytovce ve
Skalici. Další informace na tel. 608 972 121.
· Pronajmu garáž, tel. 602 686 444
· Pronajmu nové byty – garsoniéru a byt 2 KK,
zahrada, místo na parkování, garáž.
Tel. 777 907 750
· Hledám dlouhodobý pronájem větších prostorů (hala, stodola, velký přístřešek, apod.)
pro uskladnění automobilů. Tel. 728 698 310,
e-mail: Vitezslav.Fiser@seznam.cz
· Dlouhodobě pronajmu zděný byt 2+KK
2
(1+1) 50 m , ve 2. patře na náměstí v Soběslavi za 4.000 Kč + energie (vytápěno přímotopy), plyn zaveden, okna situovaná na jih,
k užívání je část půdy, sklep, kolárna.
Tel. 603 215 215
· Pronajmu větší ovocnou zahradu v Soběslavi.
Tel. 774 522 618
· Pronajmu dlouhodobě garáž Na Moskvě
(vedle výstaviště chovatelů).
Tel. 702 062 923
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA

výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků i nadále trvá.
Nové společenské
a 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

STAVEBNÍ FIRMA
přijme
spolehlivého ŘIDIČE
nákladního auta
Zkušenost s HR vítána.
Nabízíme dobré platové ohodnocení
a dlouhodobý prac. poměr u firmy
s 18letou historií.
Volejte tel. 381 523 523.

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

KDO INZERUJE - TEN PROSPERUJE

Pronajmu kompletně zařízené
kadeřnictví naproti poště.

ŽALUZIE OŠMERA

Včetně služeb cena 4.500 Kč měsíčně
anebo 1 křeslo včetně služeb cena 2.500 Kč.
Tel.: 608 453 336

Tel. 734 460 066, ottaosmera@seznam.cz

Montáž - prodej - výměna
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Správa lesů města
Soběslavi nabízí

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

Tel. 381 521 169

Uzávěrka příštího čísla 16. 3. 2015

Pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
Vlastimil Hrádek
Montáže – Opravy – Údržba
· Okapové systémy (všechny na trhu dostupné technologie)
· Lehké střešní krytiny, střešní tašky
· PVC fólie na ploché střechy, balkóny, terasy či pergoly

březen 2015

KAMENICTVÍ
KAREL CHURÁČEK
· Výroba a prodej žulových pomníků (které máme skladem

a vystavené = AKČNÍ CENA!!! a krátká doba dodání)

· Přebrušování a opravy původních pomníků
· Obnova nápisů, zhotovení přípisů
· Prodej doplňků - vázy, svítilny, urny, schránky, šachty,

Cenová nabídka a odborná konzultace ZDARMA!
Volejte: 739 704 695
Pište: vlastimil.hradek@centrum.cz

trojúhelníky, mísy

· Výroba stupnic, parapetů
· Prodej grilovacích kamenů

Provozovna:
Prodejna:

nnnn

Veselí nad Lužnicí, Hlinice 76
Soběslav – Květinka na hřbitově

nnnn

Přizpůsobíme svůj čas vašemu! Schůzky jsou nezávazné

VOLEJTE: 731 164 363
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA
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