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MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22

leden 2013

cena 10,- Kč

Vážení spoluobčané,

Redakce Hlásky děkuje touto cestou všem, kteří se svými příspěvky
podíleli v uplynulém roce na přípravě novin. Svým čtenářům
i ostatním spoluobčanům přejeme šťastný a spokojený rok 2013.
Společně jej přivítáme slavnostním ohňostrojem v úterý 1. ledna
v 01.00 hodin na náměstí Republiky. Všichni jste srdečně zváni.

Plesová sezona 2013
· 11. ledna
·
·
·
·

18. ledna
25. ledna
8. února
15. února

· 24. února

Maturitní ples
Gymnázium Soběslav
Rybářský ples
Sportovní ples
Staročeský bál
Společenský ples Rašelina a.s.
a město Soběslav
Dětský karneval

na konci kalendářního roku vždy bilancujeme, a tak bych rád zrekapituloval některé důležité události v našem městě.
Z realizovaných investic bylo velmi důležité dokončení základní technické vybavenosti pro 23 rodinných domů na sídlišti Svákov, z nichž většina již stojí, a zahájení druhé etapy regenerace panelového sídliště
Svákov, na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 4 mil. Kč z ministerstva
pro místní rozvoj. Pokračovaly práce na obnově bývalé radnice – domu
čp. 1/I na náměstí Republiky – a byla dokončena oprava hradních sklepení. Na obě akce jsme získali dotaci z ministerstva kultury. Největší zahájenou investicí byla výstavba protipovodňových opatření, jejímž
investorem je na návrh města Povodí Vltavy. Pokračovala také stavba
dálnice D3 v okolí města. Obě tyto akce přinášejí dočasné negativní zásahy do životního prostředí. Po jejich dokončení, které je naplánováno na
červen příštího roku, bude vše uvedeno do řádného stavu (veřejná
prostranství, komunikace, chodníky).
V loňském roce jsem při této příležitosti žádal o připomínky k tehdy
zveřejněné úpravě náměstí v Soběslavi. Finální studie s několika postupnými variantami rekonstrukce náměstí je v současné době také zveřejněna a byl bych velmi rád, kdybyste k nim vznesli své připomínky. Po
rozhovoru s mnohými z vás je zřejmé, že většina si v dispozičním řešení
náměstí nepřeje žádné razantní úpravy. Pokud tomu tak bude i nadále,
upravíme finální verzi studie. Tato bude projednána na veřejném jednání
v únoru příštího roku ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi.
Rádi bychom v příštím roce na některé části náměstí již jeho úpravy realizovali. Cílem je především odstranění bariér, náhrada vyžilých materiálů
zádlažeb a nevyhovujícího mobiliáře.
Rok 2012 byl věnován také kulturním a společenským akcím, které
měly vysokou úroveň. Chtěl bych především zmínit Soběslavské slavnosti zvonů, které navázaly na oslavy Rožmberského roku v roce 2011. Je
zřejmé, že městské slavnosti si našly pevné místo v kulturním kalendáři
města i pro další léta.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na akcích pořádaných v našem městě v tomto roce, a věřím, že budou pokračovat
i v roce následujícím.
Vážení spoluobčané,
v novém roce 2013 Vám přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě, pohodu a radost ze života.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
21. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 27. listopadu 2012 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 21/279/2012

Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů předložený tajemníkem
MěÚ ing. Radkem Bryllem a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 21/280/2012

Rada města projednala změnu č. 4 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2012 zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 21/281/2012

Rada města projednala návrh rozpočtu města
na rok 2013 předložený vedoucí finančního
odboru MěÚ Soběslav paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej po zapracování
přijatých připomínek zastupitelstvu města ke
schválení.

 Usnesení č. 21/282/2012

Rada města stanovuje termín 12. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční v úterý 18. 12. 2012 od 18.00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, s následujícím programem:
1. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2012
2. Návrh rozpočtu města na rok 2013
3. OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Majetkové převody
5. Různé

 Usnesení č. 21/283/2012

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o aktuálním průběhu realizace protipovodňových opatření na řece Lužnici a
přilehlé části Černovického potoka v Soběslavi.

 Usnesení č. 21/284/2012

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odprodej pozemku parc. č. 6/2 v k. ú.
2
Chlebov o výměře 3 m manželům Hanzalovým, Chlebov, z důvodu majetkoprávního
vypořádání pozemků pod stavbou garáže,
která je ve vlastnictví manželů Hanzalových.

 Usnesení č. 21/285/2012

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu nebytového prostoru a pozemku mezi
městem Soběslav a E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, na umístění kogenerační jednotky včetně příslušenství v plynové kotelně
na sídlišti Svákov a na přilehlém pozemku
parc. č. 2103/6 v Soběslavi.

 Usnesení č. 21/286/2012

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit koupi pozemku parc. č. 3817 v k. ú.
2
Soběslav o výměře 720 m z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací u rybníka Nadýmač v Soběslavi.

leden 2013
v Soběslavi do nájmu Lence Jordákové, Soběslav.

 Usnesení č. 21/295/2012

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem
zastoupeným Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje České Budějovice na rozšíření
chodníku u přechodu pro chodce v ulici E.
Beneše v Soběslavi (u ZŠ) na části pozemku
parc. č. 3988 v k. ú. Soběslav o výměře cca 10
2
m , který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

 Usnesení č. 21/287/2012

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků parc. č. 1917/1 a
2
2 v k. ú. Soběslav o celkové výměře 3270 m
od soukromého vlastníka v lokalitě u Nového
rybníka z důvodu scelení lesních pozemků ve
vlastnictví města.

 Usnesení č. 21/288/2012

Rada města souhlasí s realizací stavby: „Modernizace trati Veselí n/L. – Tábor, II. část,
úsek Veselí n/L. – Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav – Doubí“ na pozemcích ve vlastnictví města dle předložené specifikace zpracované projektantem stavby – Metroprojektem
Praha, a. s.

 Usnesení č. 21/296/2012

Rada města schvaluje roční odměnu jednateli
Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíru
Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing.
Zině Petráskové, řediteli ZŠ E. Beneše Mgr.
Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského
Mgr. Jaroslavu Koldanovi, ředitelce MŠ Duha
Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici paní Ivaně Bártové, řediteli KDMS
Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů
města Soběslavi, spol. s r. o., ing. Petru Matoušovi a tajemníkovi MěÚ Soběslav ing.
Radku Bryllovi ve výši dle zápisu z jednání.

 Usnesení č. 21/289/2012

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27. 2. 2009 uzavřené mezi městem
Soběslav a Českou spořitelnou, a. s., na pronájem nebytového prostoru v budově čp. 59/I
na náměstí Republiky v Soběslavi k 15. 12.
2012 v souvislosti s přemístěním pobočky
ČS, a. s., v Soběslavi do nebytového prostoru
v domě čp. 104/I na náměstí Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 21/290/2012

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou SUK,
spol. s r. o., Praha, na výměnu polykarbonátových desek na střeše tribuny u fotbalového
hřiště ve sportovním areálu v Soběslavi poškozených při krupobití v roce 2012 za cenu
307.916,- Kč + DPH.

USNESENÍ
22. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 4. prosince 2012
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 22/297/2012



 Usnesení č. 21/291/2012

Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity
Automotoklubu Soběslav za výběr v ATC
Karvánky v roce 2012 ve výši 20.000,- Kč za
podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení dětského dopravního hřiště v areálu AMK Soběslav u
letiště.

 Usnesení č. 21/292/2012

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Nerudova ul. paní Ivany
Bártové s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku – osobního počítače inventární č.
495 pořízeného v roce 1995 z majetku mateřské školy.

 Usnesení č. 21/293/2012

Rada města souhlasí na návrh ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové
s převedením provozních prostředků ve výši
71.820,- Kč do fondu reprodukce majetku organizace a s následným použitím uvedených
prostředků na nákup profesionální pračky
Primus P6.

 Usnesení č. 21/294/2012

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+1 v čp. 109 na náměstí Republiky







Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty města o realizaci investic v roce 2012
v návaznosti na schválený plán.
Usnesení č. 22/298/2012
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace
komunálního odpadu pro podnikatelské a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2013 následujícím způsobem:
týdenní svoz popelové nádoby 110 l
2.700,- Kč,
sezonní svoz popelové nádoby 110 l
1.190,- Kč,
týdenní svoz popelové nádoby 240 l
5.400,- Kč,
týdenní svoz kontejneru 1100 l
17.990,- Kč,
sezonní svoz kontejneru 1100 l
8.990,- Kč.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Usnesení č. 22/299/2012
Rada města schvaluje termíny svých jednání
v roce 2013 následovně: 8. 1., 22. 1., 5. 2.,
19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5.,
28. 5., 11. 6., 25. 6., 23. 7., 27. 8., 10. 9., 24. 9.,
8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12. 2013.
Usnesení č. 22/300/2012
Rada města souhlasí s úpravou ulice 28. října
v Soběslavi dle návrhu předloženého místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským.
Usnesení č. 22/301/2012
Rada města mění čas začátku 12. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční v úterý 18. 12. 2012 v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi, z 18.00
hod. na 17.00 hod.
pokračování na str. 3
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
dokončení ze str. 2

 Usnesení č. 22/302/2012

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
mezi městem Soběslav a firmou Telefónica
Czech Republic, a. s., Praha, zastoupenou na
základě plné moci firmou Vegacom, a. s.,
Praha, na realizaci podzemního telekomunikačního vedení v ulici Dr. E. Beneše a
v Květnové ul. na pozemcích parc. č. 3919/1
a 3920 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 22/303/2012

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu reklamní plochy ze
dne 13. 12. 2007 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Jaroslav Šilha, Soběslav, kterým se prodlužuje nájemní smlouva na
umístění reklamní tabule na domě čp. 245/III
ve Wilsonově ulici v Soběslavi na dobu určitou o 5 let, tj. do 31. 12. 2017.

 Usnesení č. 22/304/2012

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 23. 12. 2002 uzavřené mezi městem
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Soběslav a paní Marií Nerudovou, Soběslav,
kterým se prodlužuje nájemní smlouva na
pronájem nebytových prostor v domě čp.
144/I na náměstí Republiky v Soběslavi na
dobu určitou o 5 let, tj. do 31. 12. 2017.

 Usnesení č. 22/305/2012

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 23. 12. 2002 uzavřené mezi městem
Soběslav a panem Jaroslavem Lapcem, Soběslav, kterým se prodlužuje nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v domě
čp. 148/I na náměstí Republiky v Soběslavi
na dobu určitou o 5 let, tj. do 31. 12. 2017.

 Usnesení č. 22/306/2012

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 23. 12. 2002 uzavřené mezi městem
Soběslav a panem Jiřím Kovářem, Soběslav,
kterým se prodlužuje nájemní smlouva na
pronájem nebytových prostor v domě čp.
144/I na náměstí Republiky v Soběslavi na
dobu určitou o 5 let, tj. do 31. 12. 2017.

 Usnesení č. 22/307/2012

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 23. 12. 2009 uzavřené mezi městem
Soběslav a p. Milanem Mocem – Gips Soběslav, kterým se prodlužuje nájemní smlouva

Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že od 2. 1. 2013 do 31. 3. 2013 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2011.
Formulář žádosti si můžete vyzvednout na MěÚ, odboru organizačním a správy majetku, nám.
Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, I. patro, č. dv. 211. Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na stránkách www.musobeslav.cz.
poř.
číslo

účel půjčky

max. lhůta
splatnosti

úrok

horní hranice
půjčky

1.

půdní nástavba při vzniku 1 bytu

6 let

3%

2.

půdní vestavba při vzniku 1 bytu

6 let

3%

3.

do 100.000 Kč
na l byt
do 100.000 Kč
na 1 byt
do 80.000 Kč

zateplení obvodového pláště
5 let
3%
domu staršího 10 let
vybudování WC, koupelny nebo
4 roky
3%
do 50.000 Kč
sprch. koutu a jejich rekonstrukce
na l byt
zrušení septiku
3 roky
3%
do 20.000 Kč
rekonstrukce stávajícího otop. systému
4 roky
3%
do 60.000 Kč
přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární, tepel. 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

4.
5.
6.
7.
8.

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
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na pronájem 4 plechových garáží v lokalitě u
bývalého areálu Otavan na dobu neurčitou
s účinností od 1. 1. 2013.

 Usnesení č. 22/308/2012

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 1. 2.
2001 uzavřené mezi městem Soběslav a paní
Alžbětou Virágovou, Veselí nad Lužnicí,
kterým se prodlužuje nájemní smlouva na
pronájem části pozemků (u prodejního stánku na sídlišti Svákov) parc. č. 2103/57 a 6
2
v k. ú. Soběslav o výměře cca 206 m na dobu
určitou do 31. 8. 2014.

 Usnesení č. 22/309/2012

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 9. 10. 2002 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se prodlužuje nájemní smlouva
na pronájem nebytových prostor v domě čp.
128/I v ulici Protifašistických bojovníků
v Soběslavi, které jsou ve vlastnictví firmy
Spilka a Říha, s. r. o., na dobu určitou do
31. 3. 2013.

 Usnesení č. 22/310/2012

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových
prostor ze dne 6. 4. 2010 uzavřené mezi městem Soběslav jako pronajímatelem, ing. Květou Süsserovou, Soběslav, jako podnájemcem,
za účasti firmy Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav,
jako vlastníka, kterým se řeší prodloužení
podnájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor v přízemí budovy čp. 128/I v ulici Protifašistických bojovníků a venkovních prostor
za budovou, které má v podnájmu firma ing.
Květa Süsserová, Soběslav, do 31. 3. 2013.

 Usnesení č. 22/311/2012

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Hochtief,
a. s., Praha, na realizaci zaústění kanalizačního sběrače do Černovického potoka v ulici
Petra Bezruče pro budoucí odvedení balastních vod od železniční trati v souvislosti
s realizací IV. železničního koridoru v Soběslavi za cenu 357.490,- Kč + DPH.

 Usnesení č. 22/312/2012

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na pojištění majetku, odpovědnosti a
vozidel města na rok 2013 organizované
makléřem města firmou GrECo JLT Czech
Republic, s. r. o., České Budějovice. Vítězem
výběrového řízení se stala Česká pojišťovna,
a. s., za cenu 401.656,- Kč.

 Usnesení č. 22/313/2012

Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o vydání kolaudačního rozhodnutí na
přeložku silnice II/135 v Soběslavi.

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 9. 1. a 23. 1. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
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Ojedinělé srovnání českých a slovenských staveb
První mezinárodní srovnání českých a slovenských architektonicky a
energeticky výjimečných staveb Building Efficiency Awards 2012 zná
své vítěze. Moderátorka Jolana Voldánová 28. listopadu v pražském Kongresovém centru odtajnila verdikt odborné poroty a vyhlásila vítězné
stavby v jednotlivých kategoriích.
Za nejúspěšnější počin v kategorii rekonstrukce porota vyhlásila rekonstrukci národní kulturní památky Gynekologicko-porodnického centra nemocnice KOCH v Bratislavě.
Na druhém místě v této kategorii a celkově první mezi českými zástupci skončil projekt záchrana gotického hradu v Soběslavi a jeho nové využití pro městskou knihovnu (přihlašovatel architekt Jaromír Kročák,
Ateliér Kročák).
Do prvního ročníku soutěže Building Efficiency Awards (BEFFA) se
od 14. března, kdy byla soutěž vyhlášena, do 31. července 2012 přihlásilo
celkem 141 staveb a 24 studentských projektů z České a Slovenské republiky. Z nich odborná porota na konci srpna vyhodnotila a vybrala 26 staveb vítězů regionálních kol (17 staveb z Česka a 9 ze Slovenska) a 17
studentských projektů, které se utkaly v česko-slovenském finále.
Ceny si vítězové převzali od členů poroty, zástupců Ministerstva pro
místní rozvoj a generálního partnera soutěže skupiny Saint-Gobain. -jk-

Omezení provozu ODVV z důvodu stěhování
Upozorňujeme občany, že v termínu od 4. - 8. února 2013 proběhne stěhování Odboru dopravy a
vnitřních věcí Městského úřadu Soběslav z budovy 55/I do prostor bývalé pobočky České spořitelny
v budově na náměstí Republiky č.p. 59/I.
Omezení provozu se týká agend:
1. občanské průkazy a cestovní doklady - budou mimo provoz již od pátku 1.2.2013 z důvodu odpojení techniky e-OP a pracoviště CDBP,
2. řidičské průkazy – podání žádosti o vydání ŘP, převzetí vyrobeného ŘP, průkazu profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ), karty do digitálního tachografu, bodový systém,
3. evidence vozidel – změny v registru vozidel, přihlašování, odhlašování vozidel, dovozy.
Kompletní činnost všech agend odboru bude obnovena v pondělí, dne 11. února 2013.
Děkujeme za pochopení.
Za ODVV Ing. Jana Kosová

Volby prezidenta republiky
Dne 11. a 12. ledna 2013 se uskuteční první přímá volba prezidenta republiky. Volba bude
s největší pravděpodobností dvoukolová, stejně jako je tomu při volbě senátorů. Nebude-li zvolen
prezident v prvním kole nadpoloviční většinou platných hlasů, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů oprávněných voličů. Případné druhé kolo volby se uskuteční ve
dnech 25. a 26. ledna. Prezidentem republiky bude zvolen kandidát, který v druhém kole dosáhne
jako jediný nejvyššího počtu hlasů. Hlasování se mohou zúčastnit občané České republiky, kteří
dosáhli alespoň druhý den volby prezidenta věku 18 let, nebrání jim překážka volebního práva a
kteří se při hlasování prokážou platným českým cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
nebo platným občanským průkazem. Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky.
O vydání voličského průkazu může požádat příslušný obecní úřad už nyní. Žádost lze podat osobně
nejpozději do 9. ledna 2013 do 16 hodin nebo v listinné podobě - opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě - podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo
v elektronické podobě - zaslanou prostřednictvím datové schránky. Listinná nebo elektronická žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději do 4. ledna. Pokud volič výslovně
nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro
obě kola volby. O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi
prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději
do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 do 16.00 hodin.
Při těchto prezidentských volbách dochází ke změně sídla volebního okrsku číslo 2. Z důvodu
konání společenských akcí jsme přemístili volební okrsek z kulturního domu Národ do školní družiny školy Komenského na Školním náměstí. Přemístění je pouze o několik desítek metrů, místnost
bude tradičně řádně označena a má bezbariérový přístup. U ostatních volebních okrsků v Soběslavi,
Nedvědicích a Chlebově k žádným změnám nedošlo.
Pavlína Chalupská, odbor organizační a správy majetku MěÚ

Oznámení Úřadu práce ČR –
Krajské pobočky v Č. Budějovicích
Kontaktního pracoviště Soběslav
Od 1.1.2013 bude pracoviště Úřadu práce
ČR – Krajské pobočky v Českých Budějovicích, Kontaktního pracoviště Soběslav, Protifašistických bojovníků 128/I, přemístěno
do budovy E. Beneše 44/4, Soběslav.
Žádosti o příspěvek na péči a žádosti o
dávky pro osoby se zdravotním postižením –
příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku budou od 1.1.2013 vyřizovány
na pracovišti úřadu práce v budově E. Beneše 44/4 (tj. stávající pracoviště úřadu práce
naproti poště, v přízemí).
Ing. Jana Dvořáková,
ÚP ČR - Krajská pobočka v Č. Budějovicích,
Kontaktní pracoviště v Soběslavi

Upozornění předplatitelům
Redakce Hlásky děkuje svým čtenářům za
přízeň, kterou jí věnovali po celý rok 2012 a zároveň nabízí všem zájemcům předplatné na rok
2013, které činí včetně poštovného 288,- Kč.
Složenky obdrží všichni stávající předplatitelé s
lednovým číslem. V souvislosti se změnou
v DPH žádáme jejich úhradu až v lednu, a to
nejpozději do 15. 1. 2013 buď na účet, nebo
osobně v pokladně Městského úřadu Soběslav.
Případní noví zájemci se mohou přihlásit
v redakci.

leden 2013
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Vítání nových občánků
Poslední slavnostní vítání nových soběslavských občánků v roce 2012 se konalo v obřadní
síni městského úřadu ve čtvrtek 13. prosince.
Bylo uvítáno do života dvanáct dětí, z toho tři
holčičky a devět chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou
pohodu.
Děkujeme rovněž žákům Základní umělecké
školy, kteří pod vedením Mgr. Ivy Hovorkové
po celý rok doprovází tento slavnostní akt.
Svým vystoupením přispívají ke skvělé atmosféře vítání našich nejmenších.
Foto: Vladimír Cibulka à

Stručně z činnosti
SMS s.r.o. v r. 2012
Rok 2012 nebyl oproti předchozím létům ničím až tak výjimečným.
V měsíci lednu byl převeden městský majetek, který tvoří areál SMS v Tyršově ulici do
vlastnictví Správy města a tím navýšení základního kapitálu z 10,6 mil. Kč na 21,7 mil. Kč.
Odprodali jsme kropicí vůz s cisternou, který
byl ve velmi špatném technickém stavu a bude
3
nahrazen nádrží o objemu 1,5 m a kropicí lištou
osazenou na multikáru. Zakoupili jsme štípačku
dřeva, dvě traktorové sekačky, z toho jednu na
údržbu trávníku na koupališti, druhou jako náhradu za již 15 let starou sekačku Etesia.
Na středisku bytového hospodářství jsme vyměnili okna v bytových prostorách u všech
městských domů. Příští rok nás kromě jiného
čeká dodělat okna a dveře společných prostor,
protože jsme na ně letos již nedosáhli
s finančními prostředky.
Opravili jsme fasády na domech č.p. 44-45
Kostelní a č.p. 144-145 nám. Republiky.
Na středisku tepelného hospodářství jsme
kromě běžné údržby zainvestovali do chemické
úpravy topné vody v kotelně na Družstevní a
v kotelně na náměstí Republiky do výměny primárních rozvodů teplé vody. V současné době
probíhají přípravné práce ve spolupráci se skupinou EON-TREND k instalaci kogeneračních jednotek do kotelen na náměstí a sídlišti Svákov za
účelem kombinované výroby elektřiny a tepla.
O hospodaření střediska „Koupaliště“ jsme
již informovali v měsíci říjnu. Letos nám hospodaření sice nevyšlo, ale měsíc srpen ukázal, že
za příznivého počasí si koupaliště na sebe
vydělat umí.
V měsíci listopadu jsme měli jako každý rok
milou povinnost nainstalovat vánoční výzdobu a
postavit strom. Na nové osvětlení stromu a věže
uvolnilo finanční prostředky z rozpočtu město a
ostatní část osvětlení byla pronajata.
Děkujeme za darovaný strom paní Krejčové
z Myslkovic, a Láďovi Chocholovi, který nám
pomohl s autojeřábem dvanáctimetrového obra
zmanipulovat a postavit.
Na závěr stručné rekapitulace naší činnosti
děkujeme všem občanům Soběslavi, Chlebova a
Nedvědic za spolupráci při výkonu naší činnosti,
přejeme jim klidné prožití svátečních dnů a
hodně zdraví do nového roku 2013.
Správa města Soběslavi s.r.o.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Nelly Haškovcová
Jaroslav Pejša
Ondřej Skála
Beáta Průková
Marek Malík
Petr Bříza
Lukáš Sládek
Tereza Hanzalová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Jiří Přibyl
Vlasta Martinů
Vladimír Trešl
Jaroslav Vránek
Marie Alešová
Marie Hladká
Marie Hastrmanová
Václav Brož
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 28. 1. 2013 uplyne
5 smutných let, co nás navždy opustila naše milovaná
dcera, paní Michaela Sudová z Klenovic.

Dne 19. 11. 2012
nám navždy odešla
ve věku 99 let naše
milovaná maminka, babička a prababička paní Marie
Hastrmanová,
bývalá pekařka
ze Soběslavi.
Zůstává však v našich srdcích. Kdo jste ji
znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.
Zároveň děkuji touto cestou všem sestrám
Senior domu, kde trávila poslední léta, za
jejich péči a starostlivost. Zvláště pak bývalému řediteli panu Kamilu Modlovi,
panu Panskému, paní Haplové a ostatním,
kteří ji měli rádi.
Za celou rodinu syn Jan s manželkou

Dne 8. 1. 2013 to budou
3 roky, co nás navždy
opustila naše milovaná
babička Marie Štefanová.
Moje milá babičko, vzpomínám na Tebe,
v srdíčku stále nosím Tě u sebe.
Tolik věcí chtěla bych Ti povídat,
celou Tě obejmout a velkou pusu dát.
Při vzpomínce na Tebe tečou mi slzičky,
jak krásně bylo mi u mé babičky.
rodina Štefanova

Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají rodiče, manžel s dětmi a sourozenci.

Dne 19. ledna 2013 uplyne 5 let, co navždy odešel
pan Petr Paluska. Kdo
jste ho znali, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomínají
manželka a děti.

Dne 29. ledna 2013 tomu
bude 15 let, co nás navždy
opustila naše milá manželka, maminka a babička
paní Jaroslava Vohnoutková. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manžel, dcery Romana a Jana s rodinami, vnoučata Jakub, Václav, Filípek
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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

PŘEDPLATNÉ JARO 2013 - Kulturní dům Soběslav
· Středa 13. února

Divadlo U Hasičů (Praha)
SBOROVNA
Pedagogická komedie Jaromíra Břehového.
Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže
prostřednictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika celé naší společnosti,
která nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet, v čem to vlastně žijeme.
Hrají:
Pavel Trávníček, Kateřina Kornová
Luboš Xaver Veselý/Zdenek Havlas, Uršula
Kluková, Petra Jindrová, Monika Fialková,
Hana Tunová
· Úterý 19. března
Divadlo Kompanyje (Praha)
1+1=3
„Nervydrásající“ anglická komedie.
Vypravte se s námi do Londýna, tam se dějí
věci ! Děj se odehrává v Londýně. Taxikář

John Brown je ženatý se dvěma ženami – samozřejmě z donucení. I když nemá chvilku
odpočinku, zatím všechno zvládá díky úzkostlivě dodržovanému dennímu harmonogramu. Jednoho dne se však vinou
půlhodinového zpoždění celý jeho plán
zhroutí jako domeček z karet.
John neví, kudy z toho ven a jak se zachovat,
aby vyvázl alespoň se zdravou kůží…
Hrají:
Jan Révai, Josef Pejchal, Anna Kulovaná, Petr
Štolpa, Petra Špindlerová, Ladislav Trojan

leden 2013

Program KD Soběslav
Pravidelné akce:
· Úterý ....................................................18.00

ANONYMNÍ ALKOHOLICI
(kontakt 602 126 685)
BODY STYLING - cvičení ................19.00
THE FINGERS ..................................20.00
· Středa ...................................................13.30
SENIOR KLUB
RÁČEK ...............................................15.30
dětský kroužek lid. písní a tanců
JITRA, soubor ....................................18.00
ZUMBA S LUCKOU ...........18.30 – 19.30
Spolek divadelních ochotníků ...........20.00
„CHVALOVSKÝ“
· Pátek ....................................................18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA
Pravidelné akce v roce 2013
začínají od pondělí 7. ledna !

Další program:
· Pátek 4.1. .............................................10.00

Zadáno MÚ, malý sál

· Čtvrtek 10.1. ........................................17.00

ASTRÁL

· Pátek 11.1. ...........................................19.00

Pozvánka do KD leden 2013
Neděle 27. ledna
od 10.30 hodin – velký sál
Umělecká agentura HP Praha
O princezně, Luciášovi
a makových buchtách

Pohádka vypráví o princezně, která by se ráda
vdávala, o čertovi Luciášovi, a o tom, co se
všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí
peklo nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že i malý
čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné
proměny, umí dělat opravdové zázraky.
Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nechat
unášet dějem klasické pohádky i živě reagovat. Výpravná scéna, rekvizity, téměř muzikálové melodie písniček a neobvyklá
zápletka, je pobaví a zaujme.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná
2.(3..) dítě zdarma !
TJ Spartak Soběslav zve všechny sportovce
a příznivce sportu na tradiční Sportovní
ples, který se koná v pátek 25. 1. 2013 od
20.00 v Kulturním domě města Soběslavi.
K tanci, tak jako v loňském roce, hraje skupina Jenny & Company z Tachova. Součástí
plesu bude vyhodnocení nejlepších sportovců TJ Spartaku Soběslav za rok 2012.

· D u b e n (přesný termín bude upřesněn)

Divadlo Palace Theatre (Praha)
PRACHY ! ! !
Napínavá komedie Raye Cooneyho.
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má
zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v
metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber…
Hrají:
Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Nela Boudová, Jiří Štrébl, Pavel Kikinčuk/Saša
Rašilov, Richard Trsťan, Zdeněk Košata, Michal Novotný
Začátky jednotlivých představení vždy v 19.30
hod. ! Změna programu vyhrazena !
Cena předplatného 760 Kč
V prodeji od 14. ledna 2013 !
Již teď si vážení předplatitelé můžete zamluvit
svoje místa:
E-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 774 884 745

Český rybářský svaz, místní organizace
Soběslav, si Vás dovoluje pozvat na
Rybářský ples, který se bude konat
v pátek 18. ledna 2013 v Kulturním
domě města Soběslavi. K poslechu a
tanci hraje Second service band, Třeboň.
Součástí plesu je občerstvení a tombola.
Prodej vstupenek v Kulturním domě
města Soběslavi, tel. č. 381 524 261.
Výbor ČRS MO Soběslav

·
·

·

·

·

·

MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM
SOBĚSLAV, velký sál
Čtvrtek 17.1. ........................................15.00
Zadáno MÚ, klubovna
Pátek 18.1. ...........................................19.00
Tenisový klub Soběslav, krb
RYBÁŘSKÝ BÁL .............................20.00
hrají Sekond Service Band, velký sál,
vstupné 180 Kč
Sobota 19.1.
Zadáno SOB Vitoraz – Valné hodnotící zasedání, malý sál
Čtvrtek 24.1. ................................dopoledne
DĚTSKÁ BURZA, foyer KD
Zadáno MÚ, klubovna.......................15.00
Pátek 25.1. ...........................................20.00
SPORTOVNÍ PLES
hrají Jenny & COMPANY, velký sál,
vstupné 180 Kč
Neděle 27.1. ........................................10.30
UA HP Praha, O princezně, Luciášovi a
makových buchtách, pohádka, velký sál

Připravujeme:
HANKY PANKY - DISKOHRÁTKY
sobota 9. února 2013 v 19 hod. – velký sál !

Vážení a milí diváci a hosté,
děkujeme vám za vaši přízeň
v minulém roce a v novém roce
2013 přejeme hodně
zdraví a pohody !
Děkujeme všem firmám
za podporu KDMS v roce 2012
a těšíme se na další spolupráci
v roce 2013.
Pracovníci KDMS
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A NOVÁ PLESOVÁ SEZONA MŮŽE ZAČÍT…
Věneček Kurzů tance a společenské výchovy se konal v sobotu 8. prosince 2012 v Kulturním domě
města Soběslavi. Největší podíl na vysoké úrovni kurzů a velkém zájmu o ně mají taneční mistři Alena
a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Ke skvělé atmosféře celého večera přispěla i kapela RM Band.

Zprávy z knihovny
Den pro dětskou knihu
Ve středu 28. listopadu ožila městská knihovna v soběslavském gotickém hradu dětským
smíchem. Ke knihovnicím se při pořádání akce
„Den pro dětskou knihu“ připojili studenti oboru knihovnické a informační služby ze SŠ obchodu, služeb a řemesel v Táboře a připravili si
svátečně laděný program pro malé i větší čtenáře. Kupříkladu se zdobila vánoční přáníčka, vystřihovaly sněhové vločky, vyráběly barevné
řetězy nebo se psaly dopisy plně vytíženému Ježíškovi (viz foto).
Vánoční atmosféra zvábila také mladého
Ondru Ježka, jehož výstavu dinosaurů mohli
děti zpoza stanovišť sledovat.
Cílem této akce bylo především ukázat dětem, že knihovnu stojí za to navštěvovat a mohou zde zažít odpoledne plné zábavy. I díky

tomu úsměvy na jejich tvářích vytvořily sladkou
tečku za pořádanou akcí.
Marcela Dvořáková, studentka knihovnictví
SŠ obchodu, služeb a řemesel, Tábor
Děkujeme soběslavské pekárně PETA Bohemia
za již tradiční dodání chutných a voňavých vánoček.

Moje chvilka slávy
V listopadu si užil v knihovně chvilku slávy
Martin Škoda. Tentokrát nevařil, ale zajímavě
vyprávěl (viz foto).

Sobotní provoz
V lednu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 5. 1. od 9 do 12 hodin.

Konzultace pro zdraví
Konzultant zdravé výživy pan Miroslav Němec – sobota 5. ledna.
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová – úterý
8. a 22. ledna (tel. 732 867 571).
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Krasobruslařský klub TJ Spartak
Soběslav ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Soběslavi vás srdečně zvou
na LEDnovou VÝSTAVU
Od 9. ledna do poloviny února 2013
si můžete prohlédnout vše s tématikou
KRASOBRUSLENÍ
Podíváte se do historie i současnosti tohoto
uměleckého sportu. Budete si moci připomenout významné okamžiky a osobnosti českého a světového krasobruslení a samozřejmě
se také seznámíte s činností Krasobruslařského klubu TJ Spartak Soběslav.
Nebude chybět ani krasobruslařská výbava
jako jsou brusle, šaty, tréninkové soupravy a
další krasobruslařské doplňky.
Výstava bude doplněna výtvarnými pracemi
soběslavských krasobruslařů a studentů výtvarného oboru ZUŠ Soběslav.
Vernisáž výstavy se koná
v úterý 8. ledna od 17 hodin.

Městská knihovna v Soběslavi přeje
všem svým čtenářům a příznivcům
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V DUZE
Ve středu 5. prosince jsme v naší MŠ přivítali vzácnou a dlouho očekávanou návštěvu Mikuláše, anděla a čertíka, kteří dětem přinesli koš plný
dobrot. Děti byly na příchod čertů pečlivě připraveny. Nejprve zazpívaly
písničku Mikulášovi s andělem a ti odvážnější také čertíkovi. Mikuláš je
pochválil za krásné písničky a básničky a zároveň si s nimi promluvil i o
jejich malých prohřešcích, na které čertík stále upozorňoval. Děti všem
slíbily, že se polepší, že si po sobě budou uklízet hračky, jíst zeleninu, pít
mléko, budou hodní jeden k druhému a nebudou ubližovat kamarádům.
Anděl společně s přítomnými učitelkami Mikuláše a čerta přesvědčil, že
děti již spoustu věcí umí a že si sladké dobroty určitě zaslouží. A neposedný užalovaný čertík? Ten byl nakonec taky spokojený, když mu děti
zazpívaly čertovské písničky, na které si všichni společně zatancovali.

Bim, bam, bim, zvony nám vyzvánějí, bim, bam, bim, Vánoce přicházejí – znělo ve středu 12. 12. 2012 Kulturním domem města Soběslavi.
Děti z předškolních tříd MŠ Duha si připravily s paními učitelkami pásmo
písní a tanečků. Sváteční atmosféru na jevišti vytvořil nazdobený vánoční
stromeček a velké sněhové vločky. Děti si odnášely keramické hvězdičky, které jistě přispějí k výzdobě jejich domova.
Svými písničkami a tanečky přišly potěšit děti také klienty Senior
domu. Po vystoupení děti rozdaly babičkám a dědečkům malé dárečky,
které také navodí vánoční atmosféru. Děkujeme za milé přijetí a
pohoštění, které děti dostaly.

VÁNOČNÍ CINKÁNÍ
Jako každý rok, tak i letošní prosinec byl pro děti z naší „DUHOVÉ
ŠKOLKY“ slavnostní. Po první adventní neděli jsme společně s dětmi vánočně zdobili třídy a ostatní prostory MŠ. Děti vyráběly čertíky, Mikuláše
a andělíčky, učily se čertovské a vánoční písně, koledy a říkanky. Celou
školku provonělo vánoční cukroví, které děti pekly a tím nám nastala ta
pravá atmosféra Vánoc. Děti také vlastnoručně vyráběly dárečky, které
svým rodičům předaly na slavnostním odpoledni nazvaném „VÁNOČNÍ
CINKÁNÍ“. Dárečky všem udělaly velkou radost, která byla oboustranná. Vždyť třeba naši MODRÁSKOVÉ navštěvují školku teprve několik
málo měsíců a už sklízeli upřímný potlesk a obdiv od své rodiny. Za co?
Za spoustu písniček, říkanek, cvičení s podzimním a zimním padákem, tanečkem s gumou a hlavně za svoji radost, snahu a odvahu, s jakou vše
předvedli. Díky patří i rodičům, kteří ocenili snažení nás, učitelek, slovem
chvály. To nás opravdu velmi těší, protože v tu chvíli víme, že naše každodenní „práce“ je užitečná.

Přejeme nám i Vám všem hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v práci,
osobním životě a v celém roce 2013.
Kolektiv MŠ DUHA
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MŠ Nerudova
Vánoční cinkání
Měsíc prosinec je pro nás v mateřské škole
předzvěstí velkých příprav na mikulášské a vánoční vystoupení dětí pro rodiče. Dárečky, které
si děti připravily, udělaly nejedné mamince a tatínkovi obrovskou radost. Keramické ozdobičky, svícny, andílci či vánoční přáníčka umocnili
zajisté vánoční atmosféru u našich školáčků i
doma.
Vítání Mikuláše začalo již v pondělí 3. 12.
2012 ve třech třídách mateřské školy. Naši školáčci vystoupili odpoledne s obavami před své
rodiče. Hudební vystoupení plné písniček o čertech a Mikulášovi udělalo rodičům určitě velkou radost. Ostatní děti čekalo velké mikulášské

nadělování až ve středu. Od rána nedočkavě
vyčkávaly příchod čerta, Mikuláše a anděla.
„My se nebojíme“ volaly všechny děti. Písnička nás rozveselila a čertovský tanec, který jsme
se s dětmi naučili, nám dodal odvahy. Zanedlouho se rozezněl po chodbě zvoneček. Děti
zpozorněly a tiše poslouchaly. Mikuláš, čert a
anděl nadělovali opravdu všem dětem, které jim
za bohatou nadílku zazpívaly nejednu veselou
písničku. Jak začínala? Zde je alespoň úryvek.
„Když si čerti rohatí světem chodili,
naváděli zlobivce, aby zlobili,
jen se perte lidičky, dělejte si zlost,
v kotli máme místa ještě dost…“
a tak děti zpívaly a přednášely a nikdo do
pekla opravdu nemusel.
Vánoční vystoupení pro rodiče proběhlo
v dalších třídách druhý týden v prosinci. Před-

Vánoční zpívání
Každým rokem děláme radost všem obyvatelům Senior domu a to
v čase předvánočním. Ve středu 12. prosince 2012 jsme s dětmi z hudebního kroužku vystoupili s hudebním programem. Pásmo plné veselých písniček, vánočních koled či čertích tanečků zaujalo snad všechny přítomné
diváky. Babičky a dědečkové si s námi zazpívali a věříme, že jsme jim
s dětmi zpestřili jedno předvánoční dopoledne. Děti si připravily pro babičky přáníčka, keramické svícínky a veselé sněhuláčky. Ani naši malí zpěváčci nezůstali bez odměny. Velký potlesk publika svědčil o tom, jak se jim
vystoupení líbilo. Děkujeme paní kuchařkám za dobroty, které dětem upekly a všem babičkám za krásně ušité tučňáky. Těšíme se na další návštěvu!
Velký dík patří paní Ladě Haplové, která se o nás vždy vzorně stará.
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školní děti ze IV. a IV. B třídy vystoupily s vánočním pásmem pro rodiče v kulturním domě
Národ.

Hudební vystoupení
Nezvyklí hosté nás navštívili v pondělí 10.
prosince. Opravdoví muzikanti pan Jiří Fryč a
Petr Graman předvedli dětem hru na různé hudební nástroje. Nejenže na ně hráli, ale i si s dětmi zazpívali veselé písničky a koledy. Děti
poznaly obrovskou basu, kytaru a nezvyklý nástroj, který se jmenuje trombon. Nejvíce děti zaujala basa, nejen svým obrovským rozměrem,
ale i hlubokým tónem, který se ozýval. Na
všechny nástroje hráli muzikanti opravdu nádherně. Na závěr jsme si s dětmi zatančili a
zazpívali vánoční koledy.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ Komenského
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí
Dne 3. prosince pěvecký sbor naší školy přispěl k slavnostní náladě při
rozsvěcování vánočního stromu na soběslavském náměstí v pořadu rádia
Blaník. Naše vystoupení zahájily sestry Veronika a Kristýna Fördösovy
hrou na lesní roh skladbou Adeste fideles. Pak následoval spirituál Bim
bam, který nám pomohl doprovodit na kytaru Dominik Žák, nyní studuje
na soběslavském gymnáziu, a Martina Pokorná z 9. B. Poté zazněla pomalejší píseň Bílá pláň a další spirituál V jeslích dítě spinká, kde zahrála
sólo na housle Aneta Zemanová z 8. A. Celé vystoupení jsme ukončili
anglickou písní Hallelujah.
J. Smíšková
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ZŠ
E. BENEŠE
Florbal
V úterý 13. listopadu proběhl okresní přebor
žáků 1. stupně ve florbalu. Družstvo naší školy
složené z žáků 4. a 5. tříd ve složení Bernat, Pekař, Ludvík, Slabý, Pánek, Kujal, Gargula, Tuček, Petržilka a Líkař dosáhlo po bojovném
výkonu na krásné 2. místo.
Turnaj byl velmi vyrovnán. Zúčastnilo se ho
8 škol z celého okresu. O každé vítězství se muselo tvrdě bojovat. Všem žákům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce
V pondělí 5. listopadu se konalo školní kolo
Olympiády v českém jazyce. Na 1. místě skončila Kateřina Vorlová z 9.B, na 2. místě Eliška
Pacltová z 9.A a 3. místo obsadila Veronika
Šmídová z 9.A. Kateřina Vorlová se zúčastní
okresního kola v únoru 2013. Gratulujeme.

Školní kolo dějepisné olympiády
Ve školním kole dějepisné olympiády obsadil 1. místo Jaroslav Fousek z 9.A, 2. místo Veronika Šmídová rovněž z 9.A a na 3. místě
skončil Albert Metelec z 8.A. Do okresního
kola postupují Jaroslav Fousek a Veronika Šmídová. Blahopřejeme.
Vyučující

MINISTART
Ve dnech 19.- 20. října a 16.-17. listopadu se
v šestých třídách Základní školy Dr. E. Beneše v
Soběslavi uskutečnil Ministart. Ministart je
školní akce, při které se ve třídě volně hrají hry a
různé soutěže. Také je to pro učitele a žáky jedinečná příležitost, jak ještě více upevnit vztahy
ve třídě. Náš Ministart začal v pátek v 17 hodin.
Společně jsme si povídali, povečeřeli pizzu a
pak nám paní učitelky udělaly diskotéku. Po
diskotéce jsme zhlédli film Madagaskar. Po filmu jsme si všichni v naší třídě rozestlali a šli
spát. Moc jsme se nevyspali, protože spaní ve
spacích pytlích není moc pohodlné. O to více
však dobrodružné. K snídani byla buchta,
kterou jsme si přinesli z domova od maminky.

Moc děkujeme všem paním učitelkám za
příjemné odpoledne a kouzelné spaní ve škole.
Všichni se těšíme na další společné školní akce.
Za VI.B Lucie Bočánková a Tereza Bierlová

Přišel k nám Mikuláš
Každý rok přichází 5. prosince Mikuláš s anděly obdarovat hodné děti a zlobivce postrašit
čerty. Letos se úkolu zhostila 9. B, která kromě
balíčků se sladkostmi připravila i krátký program pro každou třídu. A tak kromě povinné básničky museli žáci řešit i hádanky od čertů.
Vždycky je zvládli (někdy pomohli andělé), a to
k nelibosti čertů, kteří neustále vytahovali „Knihu hříchů“ a kárali neposlušné a zlobivé děti.
Všichni se ale vykoupili říkankou nebo písničkou, někteří i zatancovali a 3. A zahrála na flétny. Odměnou pro všechny děti byla čokoláda a
bonbóny.
LK

boře. Přiblížil nám dějiny KSČ, poutavě
vyprávěl o životě v totalitním Československu,
procesech s politickými vězni i svůj osobní životní příběh. Seznámil nás s praktikami komunistů, nedůstojnými životními podmínkami,
které osobně zažil v Jáchymově i v táboře Vojna
u Příbrami, kde byl vězněn.

Příběhy bezpráví
Žáci devátých tříd se 23. listopadu zapojili
do osmého ročníku projektu Příběhy bezpráví –
měsíc filmu na školách, který pořádá společnost
Člověk v tísni.
Naši školu tentokrát navštívil pan Otto Wágner, člen Konfederace politických vězňů v TáDokumentární film Hej Gusto – Z letopisů
Máselné Lhoty režiséra Petra Slavíka nám ukázal, nakolik totalitní vláda potlačovala jakékoli
projevy svobody, byť se jednalo o neškodnou píseň, zpívanou pro pobavení mezi studenty.
Žáci 9. tříd
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Vánoční výstava prací
žáků střední školy

Koncerty v Rolničce
Loni v září proběhl
v čajovně Rolnička
koncert písničkáře Jiřího Smrže. Rádi bychom na něj letos
navázali sérií koncertů
podobně zajímavých a
originálních osobností.
První z nich bude Jana
Šteflíčková, která vystoupí v pátek 18. ledna
od 19 h.
Jana Šteflíčková je pražská písničkářka a
herečka Studia Ypsilon. Její tvorba jde záměrně

mimo klasická žánrová vymezení, sama se hlásí
k folku, blues, jazzu a rocku. Tomu odpovídá i
její sólová tvorba. Než se rozhodla hrát sama s
kytarou, účastnila se rozličných hudebních projektů - začínala jako desetiletá na Portě v roce
1990, následovalo dlouhé období hledání v oblasti country, amerického folku šedesátých let,
big-beatu, tradičního jazzu a swingu, blues, funky. Po kapelové zkušenosti (album Jablečno Indies 2007, V. Želinský, P. Tichý, R. Švehla,
J. Judl), se rozhodla vydat se ve své tvorbě výrazně osobnější cestou a hrát sólově. V roce
2010 hrála jako support na koncertech Johna
Mayalla a obdržela ocenění Taisawards v kategorii zpěvačka. V roce 2012 vydala své první
sólové album s názvem Jana Šteflíčková. Další
informace můžete najít na www.steflickova.cz.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V SOBĚSLAVI
Stalo se již krásnou tradicí, že začátkem ledna kolem svátku
Tří králů se v českých a moravských obcích koná „Tříkrálová
sbírka“ na Charitu. Rádi bychom v tomto novém roce uskutečnili
tuto sbírku za pomoci malých koledníků i v Soběslavi. Za určitých podmínek je možné použít část výtěžku ze sbírky na místní
účely.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v Soběslavi by byl z 65% věnován
právě místnímu účelu, a to na podporu rodin s dítětem s postižením. Z těchto peněz budou hrazeny kompenzační pomůcky a
hračky pro rozvoj dítěte. Rovněž by z tohoto příspěvku mohly být hrazeny přednášky a akce s nimi
spojené, které by rodinám pomohly zvládat jejich mnohdy nelehkou situaci. Zbylá část, 35% výtěžku sbírky, bude určena na vlastní projekty Charity (např. pomoc seniorům a nemocným, lidem na
okraji společnosti, pomoc v rozvojových zemích, humanitární pomoc v ČR i v cizině apod.).
Regulérnost Tříkrálové sbírky je mimo jiné zajištěna zapečetěním kasiček, které stejně jako odpečetění, sečtení a zaprotokolování provádějí pracovníci městského úřadu. Samotní koledníci jsou
vždy doprovázeni pověřenou dospělou osobou, která je povinna předložit na požádání platnou
průkazku.
Rozdělit se s druhým člověkem, pomoci potřebným, být solidární neznamená mít jenom dobrý
pocit, že jsem udělal něco dobrého, ale jakákoli pomoc pomáhá nakonec i nám být více lidmi, a to
lidmi šťastnějšími. K tomu nám může být příležitostí i konaná Tříkrálová sbírka. Díky všem dárcům.
P. Jan Hamberger, administrátor Římskokatolické farnosti

V pátek 7. 12. 2012 proběhla v jídelně v budově Střední školy řemeslné a Základní školy
na Wilsonově ulici prodejní vánoční výstava
prací žáků.
Na jeden den se prostory školní jídelny zahalily do teplé vánoční atmosféry a ve škole zavládl sváteční duch. Pro ty, kteří na výstavu
zavítali, byla připravena ukázka slavnostně
prostřeného štědrovečerního stolu v moderním
duchu i tradiční staročeské atributy Vánoc. Zájemci si mohli prohlédnout či zakoupit výrobky
učňovských oborů vyučovaných na zdejší škole: výrobky truhlářských prací – od dřevěných
obalů na květináč, různých polic a poliček, stojanů na květiny až po zahradní nábytek, voňavé
výrobky prací kuchařských a cukrářských – vánočně laděné dorty, perníkové svícny a svícínky, chaloupky, stromečky a všemožné ozdoby,
které si jen z perníku dovedete představit, výrobky pro potěšení nebo jako drobné dárečky
budoucích pečovatelek a masérů, v neposlední
řadě hojné množství výrobků květinářských a
aranžérských, jež ve vánočním čase nemohou
chybět: tradiční i netradiční vánoční výzdobu na
stůl, na dveře, na zavěšení do prostoru a řadu
dalších. Kouzlo řemeslných Vánoc letos
dotvářely výrobky uměleckých kovářů –
kované svícny, moderně stylizovaný vánoční
stromeček v podobě svícnu a drobné kovářské
výrobky k zakoupení.
Návštěva dětí z místní mateřské školy, základních škol, hojná návštěva soběslavských i
přespolních lidí, jejich zájem si výrobky prohlédnout a zakoupit, to vše je každý rok odměnou pro ty, kteří se na přípravě a realizaci
výstavy podílejí.
Za zájem o dění a výsledky práce naší školy
všem zúčastněným děkujeme, přejeme klidné
prožití svátečních dnů a nejen do roku 2013
hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody.
za SŠŘ a ZŠ Soběslav Klára Jeczelewská

Diakonie Rolnička nabízí volná místa
pro klienty se zdravotním postižením
do Sociálně terapeutické dílny. Činnost v dílně je zaměřena na rozvoj pracovních (především rukodělných) a
sociálních dovedností tak, aby každý
zvýšil své šance při uplatnění na trhu
práce. Vhodné především pro absolventy zvláštních a praktických škol.
Služba je poskytována bezplatně.
Kontakt: 734 265 166, pí Svitáková
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Předvánoční setkání
V sobotu 1. prosince před začátkem adventu
pořádalo Středisko rané péče předvánoční setkání rodin. Toto setkání probíhalo v prostorách
Rolničky a účastnilo se ho sedm rodin. Vyrábělo se, povídalo se. Jako každý rok měli rodiče
možnost ozdobit si adventní věnec, děti si vyráběly vánoční hvězdy sypané voňavým kořením
nebo vánočního andílka. Dětem s vyráběním
pomáhali dobrovolníci, bez kterých si tato setkání nedovedeme představit. Děti měly také
možnost vyřádit se v tělocvičně, kde byl k dispozici např. kuličkový bazén nebo trampolína.
Poté jsme si společně zabubnovali při
drumterapii, kterou si všichni velice užili.
Velké poděkování patří Rolničce za zapůjčení prostor a dobrovolníkům, kteří se naplno
věnovali dětem.
Za Středisko rané péče Pavla Šenová

JAROSLAV DUŠEK POMÁHAL sdružení “I MY” ze Soběslavi
V pátek 7. prosince jsme se mohli zamyslet na životem, vztahem k sobě a okolí na představení
PÁTÁ DOHODA, které je inspirováno knihou Miguela a Jose Ruizových.
Autorem a hlavním protagonistou divadelní Páté dohody je Jaroslav Dušek. Dále se na příjemné
a objevné atmosféře podíleli Pjér La Šé´z, Z. Konopásek a V. Zborník.
Jaroslav Dušek a přátelé se snaží již několik let podporovat benefičními představeními neziskové organizace jako jsme my: občanské sdružení “I MY” Společnost pro podporu lidí s postižením
ze Soběslavi.
Občanské sdružení „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením pomáhá již 12 let. Pomáhá
těm nejmenším dětem s postižením od narození do sedmi let a jejich rodinám. Hlavní náplní je služba „raná péče“ v jihočeském regionu - odborní poradci dojíždějí do rodin, provázejí rodiče nelehkým obdobím, pomáhají dětem s postižením rozvíjet dovednosti v bezpečí domova v nejcitlivějším
období.
Projekt Začít včas!, který zahrnuje službu “ranou péči” bude financován i z výtěžku tohoto benefičního představení, který se vyšplhal na neuvěřřitelných 187 733 Kč! Tato částka pomůže dopřát
celoroční službu pro šest rodin s malými dětmi s postižením.
Upřímně děkujeme nejenom účinkujícím a divadlu O. Nedbala v Táboře, ale i všem příznivcům,
partnerům, dárcům a dobrovolníkům za podporu. Vážíme si toho!
Ukázka z knihy PÁTÁ DOHODA: ..."Ti, kteří dosud nezmoudřeli, hledají dokonalost. Hledají
Boha nebo ráj a snaží se to vše objevit. Není nic, co bychom měli hledat. Je to tu. Vše je uvnitř vás..."
Přejeme Vám, abyste se skutečně dokázali odpoutat od všech vnitřních dohod, které vám nesvědčí a s uvědoměním si vlastní radosti, svobody a součásti celku prožili nejenom letošní svátky,
ale celý svůj život... Přejeme Vám do nového roku mnoho lásky a odvahy!
Za sdružení „I MY“ Klára Csirková

Děkujeme všem příznivcům, dárcům a
dobrovolníkům za všechny formy podpory, kterých si upřímně vážíme. I díky
Vám můžeme poskytovat službu rané
péče a organizovat akce nejen pro rodiny dětí s postižením.
Přejeme Vám do nového roku hodně
lásky a odvahy !
Za občanské sdružení „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením
Kateřina Růžičková

leden 2013

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

13

Dům dětí a mládeže
Upozornění pro členy zájmových kroužků
Zájmové kroužky začnou dle rozvrhu opět
po vánočních prázdninách, tzn. ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Všem dětem i rodičům přejeme úspěšný start
do nového roku, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
ve škole i v osobním životě.
Pracovníci DDM Soběslav

Zprávičky z RC Sobík
Prosincová setkání v Sobíku probíhala ve
znamení příprav na vánoční besídku. Maminky
s dětmi nacvičily krátký program pro ostatní
zúčastněné, mj. i pana starostu J. Bláhu, který
byl také pozván.
Pro velký zájem jsme opět uspořádali výlet
do Hopsária v Českých Budějovicích.
Na co se můžete těšit v roce 2013?
· V lednu pro Vás připravujeme Burzu dětského oblečení, výlet do relaxačního bazénu.
· V únoru to bude Karneval pro nejmenší pořádaný ve spolupráci s KDMS.
· V březnu chystáme Velikonoční výlet do výtvarné dílny Děbolín.
Více informací na www.sobik.webnode.cz
nebo na našem profilu na facebooku.

Mikulášská besídka v domě dětí a mládeže v sobotu 8. prosince

RC SOBÍK o. s. pořádá
· burzu kojeneckého, dětského a těhotenského

oblečení

· sportovních potřeb, kočárků, hraček

RC SOBÍK
HERNA

Dne 24. 1. 2013 od 9.00 do 11.30 hod.
Věci si bude každý prodávat sám. Poplatek
za prodejní místo je 50,- Kč. Použito pro činnost
centra. Sraz pro prodávající je v 8.30 hodin
v Kulturním domě města Soběslavi. Zájemci,
hlaste se na čísle 728 318 857.
Zároveň zveme všechny ostatní zájemce o
nákup dětského zboží, přijďte 24. 1. do KDMS.
Rodičovské centrum Sobík o. s. Vás zve od
ledna 2013 na svůj dopolední program.
Začínáme 8. 1. cvičením a 9. 1. hernou:
· Úterý:
Cvičení pro batolata s Bárou
děti 1-2 roky, 9.15-10.00 hodin
děti 2-4 roky, 10.00-11.45 hodin
Cvičíme v tělocvičně - sokolovna vedle zimního stadionu v Soběslavi.
· Středa:
Herna s programem 9.15 -11.15 hodin
Ivana, procvičování těla formou říkánek a
písniček, využívání různých pomůcek, malování, hraní.
Věrka, hudební hrátky pro děti s rodiči,
zpívání lidových písniček, tanečky, seznamování s angličtinou pro děti pomocí říkadel,
písniček.
Najdete nás v prostorách školní družiny na základní škole tř. E. Beneše v Soběslavi.
Milé maminky a děti, děkujeme Vám za
Vaši přízeň, kterou jste nám v roce 2012 projevily, a těšíme se na další setkání v novém roce.
Děkujeme starostovi města Soběslav J. Bláhovi,
řediteli ZŠ E. Beneše V. Říhovi za podporu.
Dále MUDr. Janě Zrůbkové a lékárně Pharmed
za sponzorské dary.
Všem přejeme v roce 2013 hodně zdraví,
štěstí a úspěchů. Za RC Sobík Ivana Hamajová,
Barbora Nývltová, Věra Podlahová
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Vánoční setkání
Soběslavské náměstí se stalo ve pondělí
3. prosince odpoledne svědkem dalšího „Vánočního setkání“ s Rádiem Blaník. Moderátorka Eva Laštovičková hned v úvodu pouštěla
z reproduktorů oblíbené písničky a náměstí se
brzy začalo plnit nedočkavými návštěvníky,
kteří soutěžili o blanická CD. Svým pěveckým
vystoupením na pódiu zaujali žáci hudebního
kroužku Základní školy Komenského pod vedením paní učitelky Smíškové. Něco ze své činnosti předvedla Střední škola řemeslná. Učni
oboru Umělecký kovář ukázali divákům lití olo-
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va. Dívky oboru Květinářské a aranžérské práce
zase vyráběly adventní věnce a vánoční květinovou výzdobu. Stánek Rádia Blaník s jeho dárky program pravidelně doplňuje a ani letos
tomu nebylo jinak. V mrazivém počasí něco pro
zahřátí ze stánku Čajovna – kavárna Rolničky
jistě přišlo vhod. Program vyvrcholil vystoupením Petry Černocké, jež byla letošním hlavním
hostem. V závěru zpěvačka pozvala k sobě na
pódium i malé děti, které zazpívaly či zarecitovaly. Nejvíce zaujalo vystoupení Filípka a
Niky, kteří za odměnu spolu se starostou města
Ing. Bláhou na závěr společně vánoční strom
rozsvítili. K pěkné sváteční atmosféře přispělo
rovněž nové vánoční osvětlení.
Foto -jk-

Zvonkový průvod
Soběslav se potřetí připojila mezi města České Budějovice, Tábor, Týn nad Vltavou,
Třeboň, Vimperk a mnoho dalších, která opakovaně pořádají Zvonkové průvody.
Ten náš se konal v pátek 7. prosince 2012,
kdy jsme se všichni společně sešli v 16.00 h ve
zdejším domě dětí a mládeže. Většina přítomných si samozřejmě zvonky sama vyrobila nebo
přinesla již z domova. Kdo zapomněl, mohl si
jej zakoupit až na místě. Všechny děti dostaly
také barevné svítící náramky, aby je bylo v průvodu dobře vidět. Pro zahřátí připravily pracovnice Domečku teplý čaj s vánočními perníčky.
Poté se průvod v čele s ponocným vydal přes
Školní náměstí směrem k hradu. Za zvuku známých koled děti cinkáním zvonečků přivolaly
anděly, kterým pak předaly přání pro Ježíška.

Cíl Zvonkového průvodu byl samozřejmě na
náměstí, kde u rozsvíceného stromečku zazněly
další koledy a vánoční písně. Závěrečné rozdání
čokoládových zvonečků a Mikulášů pro
všechny přítomné děti letošní Zvonkový průvod
zakončilo.
Věříme, že se Vám společné cinkání v adventním čase opět líbilo. Setkání rodičů, dětí a
blízkých, připomenutí vánočních tradic a pohody letos spojilo dvacet měst v Jihočeském kraji,
ale i za jeho hranicemi, kam všude sahá Pohádkové království Zdeňka Trošky.
Veliký dík patří všem, kteří pomohli Zvonkový průvod zrealizovat. Děkujeme členům Soběslavské chasy mladé za vstřícnost při organizování
průvodu a všem dalším dobrovolníkům za pomoc.
Za organizátory
D. Macháčková a J. Kocourková

leden 2013
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením,
e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V LEDNU 2013
Vážení diváci, přijďte si pro nové filmové zážitky v lednu 2013 do kina v Soběslavi, protože málokterý měsíc je tak nabitý novinkami, že se všechny do hracího plánu prostě nevejdou. Proto si některé ponecháme „v rezervě“ na další týdny.
Tvůrci dětských filmů se opravdu snažili a do distribuce poslali několik titulů,
které Vaše děti určitě nezklamou, např. animovaná pohádka „SAMMYHO
DOBRODUŽSTVÍ 2“ ve 3D s novou generací hrdinů, obývajících mořské dno a
korálové útesy, kteří se vydávají na záchrannou akci svých kamarádů, ulovených
pytláckou lodí. Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho sněhově
bílý kožíšek ho odlišoval od tlupy goril, už když se narodil v hluboké džungli.
Nyní žije daleko od svého domova v ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky
tou největší senzací. Snížek má plán, chce utéct a stát se obyčejnou gorilou a jak
to dopadne? To uvidíte ve španělském rodinném filmu „SNÍŽEK, BÍLÝ
KOBLÍŽEK“. Dalším filmem pro naše nejmenší diváky je příběh neobyčejného
přátelství mezi bručounským medvědem Ernestem a upovídanou myškou Celestýnou, kteří odhalí velké cukrovinkové spiknutí za pomoci myšího i medvědího
světa. Tento animovaný rodinný film „O MYŠCE A MEDVĚDOVI“ byl v loňském roce oceněn na MFF v Cannes. Poslední novinkou v této sekci je animovaný černobílý sci-fi film spíše pro dospělé od slavného režiséra Tima Burtona
„FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK“, dojemný příběh chlapce a
jeho psa Sparkyho. Když mladý Victor nečekaně přijde o svého milovaného psa,
povolá na pomoc vědu a svého nejlepšího přítele přivede znovu k životu – jen
s několika drobnými změnami, což může mít příšerné následky.
Na plátna českých kin vstupují dva slavné muzikály, a to britští „BÍDNÍCI“,
známý i jako „LES MISÉRABLES“ a české provedení „CARMEN“ ve 3D.
Příběh románu Victora Huga Bídníci je již notoricky znám, ovšem nové filmové
zpracování může být velmi zajímavé i vzhledem k obsazenosti rolí hlavních hrdinů a určitě se nezmýlil režisér Tom Hooper při volbě Hugha Jackamana, Russela
Crowea a Anne Hathaway. Tvůrci i první poznatky kritiků slibují parádní podívanou, která by měla diváky oslnit. Režisér F. A. Brabec se rozhodl natočit filmovou 3D adaptaci mimořádně úspěšného divadelního muzikálu Carmen, který měl
světovou premiéru v Praze. Tato velkolepá podívaná v broadwayském stylu
s hvězdným obsazením a nádherná hudba slibují úžasný filmový zážitek. Carmen
je film, kde ožívají dobré i zlé vztahy, které se ukrývají v našich myšlenkách.
Téma čisté a nevinné lásky milostné dvojice, jež je narušena příchodem vášnivé
ženy, která muže uhrane, omámí a plně si jej podmaní. V hlavní roli samozřejmě
uvidíme Lucii Bílou.
Další skupina filmů z americké provenience je z těch „akčních“. „JACK
REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL“ o nekompromisním vyšetřovateli, který
je jako duch. Najdete jej tehdy, kdy chce on sám být nalezen. Objevuje se u případů, které potvrzují, že spravedlnost je slepá, a pro jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony své země. Tom Cruise propaguje tak trochu heslo „čím drsnější, tím
lepší“. Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před
vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django toužící po
svobodě. Tenhle spaghetti western „NESPOUTANÝ DJANGO“ má podle prvních kritik našlápnuto získat Oscara. Roli Djanga mistrně zvládl Leonardo DiCaprio.
V rámci klubové nabídky uvedeme dánské zneklidňující a sugestivní drama
„HON“, jehož základním tématem jsou mezilidské vztahy procházející zatěžkávající zkouškou. Co způsobí dívčí lež o sexuálním obtěžování – nedůvěru přátel,
nevraživost, žárlivost a hysterii. Tento film byl uveden s velkým úspěchem na
MFF 2012 v Karlových Varech a sklidil velké ovace. Poslední premiérou tohoto
měsíce bude americká komedie „MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO“, kde půjde o
několik příběhů, které mají být vtipné, politicky nekorektní a vůbec hodně šílené.
Toho se zúčastnili největší hollywoodské hvězdy Emma Stone, Kate Winslet,
Hugh Jackman, Gerard Butler a další a vypadá to, že i v Hollywoodu si zkrátka
čas od času potřebují jednoduše „zablbnout“. V některých promítacích termínech
se budeme vracet k osvědčeným titulům, jako je „HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA“ a „PÍ A JEHO ŽIVOT“ a unikátní dokument „SAMSARA“.
Novinkou v našem kině jsou dětské 3D brýle, takže, milí rodiče, už jim nebudou padat z nosu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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KD Veselí nad Lužnicí – leden 2013
Sobota 19. ledna

15. PLES MĚSTA VESELÍ
NAD LUŽNICÍ
1. PLES MĚST
MEZIMOSTÍ A VESELÍ
Při této již tradiční kulturní akci oslavíme 70.
výročí spojení měst Mezimostí nad Nežárkou a
Veselí nad Lužnicí. Současně bude předána
Cena města za rok 2012.
Velký sál KD - hraje Blue Band Jiřího Matějky,
vinárna KD - hraje DJ ÁDA.
Programové vstupy: TWO VOICES trio, Taneční studio Žába, Guerilla dance.
Tradiční tombola, bohatý raut, čokoládová fontána. Začátek ve 20 hodin. Vstupné 300 Kč.

ooo

Neděle 27. ledna
ZIMNÍ POHÁDKA
Divadlo MIMOTAURUS Praha
Autorská pohádka pojednává o přátelství svérázného sněhuláka a štěněte Alíka - pejska, kterého vyhnali z domu. Tito dva hrdinové se
dostanou do víru dobrodružství a nečekaných
zvratů, v nichž musí prokázat odvahu a vtip.
Také se nebojí riskovat kůži jeden pro druhého,
protože věrnost může být silnější než vlk, lidská
hloupost i smutek. Pohádka plná legrace, hudby
a loutkových gagů. Pro děti od čtyř let.
Malý sál KD od 15.30 hodin. Vstupné 40 Kč.

leden 2013

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR – LEDEN
· Úterý 8.

19.00
Kruh přátel hudby
PRAGUE BASSOON BAND
Náhradní koncert za původně avizovaný Belfiato Quintet.

19.00
ASANACE
Hra pojednává o skupině architektů připravujících asanaci středověkého městečka v podhradí, aby na jeho místě mohli vybudovat
panelové sídliště.

· Úterý 22.

· Středa 16.

19.00
311. Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na
konec světa
ZIMNÍM NORSKEM ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
Se světoběžníkem, fotografem, novinářem a
dobrodruhem Martinem Mykiskou poznáte
rozmanité tváře dalekého severu – evropské
Arktidy.

·

· Čtvrtek 17.

19.00
Tábor HUDBOU sobě - MUSIC STARS BAND
Koncert party začínajících zpěváků a muzikantů ZUŠ Sezimovo Ústí.

·

·

· Pátek 18.

14.30
Přijďte s dětmi do divadla
JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD
Pohádkového Honzu zná každý, ale jak se
dostane na hrad, je otázkou.

·

· Neděle 20.

· Pondělí 21.

19.00
DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
s Petrem Kostkou
Přeložené představení z října 2012.

·

·

17.00
LITERÁRNĚ HUDEBNÍ PODVEČER
před divadelní kavárnou
Účinkují: Jiří Sycha – housle,
Blanka Novotná – klavír a členové
sezimovoústeckého Divadélka Múzika.
Pořádáno u příležitosti Dne památky obětí
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. 1.).
Úterý 22.
19.00
Divadlo U stolu Brno
ŠAMHORODSKÝ PROCES
Strhující hra nositele Nobelovy ceny.
Středa 23.
19.00
SVĚTÁCI - Adaptace legendární filmové
muzikálové komedie.
Sobota 26.
19.00
LIJAVEC
Jedna z patnácti her slavného dramatika, astronoma, kriminalisty, pedagoga a komponisty J. Cimrmana.
Neděle 27.
19.00
JEPPE Z VRŠKU s Radkem Holubem
Komedie, jejíž hrdina – dobrácký sedlák – se
stane přes noc díky opilosti a třem urozeným
pánům vládcem panství. Povedený vtip však
přinese řadu nedorozumění a komplikací…
Pondělí 28.
19.00
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Náhradní představení za avizovaná P.R.S.A.
Úterý 29.
19.00
Keltský večer - BRAN
keltská hudba z Bretaně
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Česká spořitelna, pátek 30.11. ve 12.30 h

Česká spořitelna v novém
Pátek 30. listopadu 2012 byl pro pracovníky i klienty pobočky České
spořitelny v Soběslavi posledním dnem v prostorách budovy městského
úřadu, kde sídlila mnoho desítek let. Současné trendy v bankovnictví si
žádají modernější zázemí pro klienty a to našli zaměstnanci spořitelny
v novém sídle na náměstí Republiky vedle Blatského muzea Smrčkův

LEDNOVÉ
PŘEDNÁŠKOVÉ
STŘEDY
Blatské muzeum Vás i v lednu zve na dvě zajímavé přednášky. Cestopisný cyklus „Od Tábora až na konec světa“ startuje již ve středu 16. 1.
(od 17:00 v Rožmberském domě). Známý pražský cestovatel Martin Mykiska, který už v Soběslavi v minulosti hovořil o Pákistánu a putování po
zamrzlé řece do nitra indického Ladaku, pro nás tentokrát připravil přednášku

Aljaška – divočinou na lodi,
pěšky i vzduchem...
Těšit se můžete na vyprávění o tříměsíčním putování Aljaškou, během kterého se M. Mykiska dostal do nejzapadlejších koutů Aljašky daleko na severu, do nejznámějších míst oblasti, k nimž patří národní park
Denali s nejvyšší horou kontinentu Mount Mc Kinley, na unikátní ostrov
Kodiak, kde žijí rybáři, Eskymáci a také medvěd kodiak, na světoznámá
místa spjatá se zlatou horečkou (Dawson City, Chilkootský průsmyk,
Forty Mile River, Skagway) i na místa spojená s ruskou kolonizací Aljašky (zátoka Tří Svatých). Na cestách potkal Eskymáky, zlatokopy, rybáře,
terénní tzv. bush-piloty i medvědy – rovnou ty největší na světě!

Česká spořitelna, pondělí 3.12. v 8.00 h
dům. Slavnostní přestřižení pásky se konalo v pondělí 3. prosince za účasti starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a oblastního obchodního ředitele
České spořitelny v Táboře Mgr. Miroslava Jindry.
-jk-

Policejní zápisník
 M.M. dne 2. 11. 2012 řídila po silnici I. tř. E55 z obce Planá nad Lužni-









Í

Historicko-vlastivědný cyklus „Staré i nové zvěsti“ pokračuje ve
středu 23. 1. (od 17:00 v Rožmberském domě) povídáním na téma



Historie vývoje šicích strojů a jejich
značek Lada a Minerva
Přednáška Vás seznámí s historií a vývojem šicích strojů v Evropě.
Dozvíte se, kdo byli jejich nejznámější vynálezci, o prvních Singrovkách
či Minervách a mnoho technických i historických zajímavostí. Pan Jiří
Vetýška, dlouholetý pracovník Lady Soběslav a Jindřichův Hradec, také
zavzpomíná na čtyřicet let práce v Ladovce a připomene téměř stoletou
tradici výroby šicích strojů značky Lada v Soběslavi. Jiřímu Vetýškovi se
šicí stroje staly celoživotním koníčkem, dodnes šicí stroje opravuje a prodává, od roku 1992 je také jejich sběratelem.
Příjemný vstup do nového roku přejí a na viděnou v přednáškovém
sále se těší
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček





cí do obce Soběslav osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda
Fabia a to i přesto, že jí byla rozhodnutím Městského úřadu v Třeboni
uložena sankce spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na území České republiky. Podezřelé M.M. bylo policejním orgánem OO
PČR Soběslav ve věci sděleno podezření ze spáchání přečinu Maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
P.P. dne 3. 11. 2012 řídil po pozemní komunikaci v obci Kvasejovice
osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Felicia ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím návykové látky. Podezřelému P.P. bylo policejním orgánem OO PČR Soběslav ve věci sděleno
podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.
NP v době od 2. 11. 2012 do 5. 11. 2012 přes oplocení vnikl do areálu
Jihočeských dřevařských závodů v obci Soběslav, kde odcizil 50 m přívodního elektrického kabelu vedoucího k jeřábu. Tímto jednáním způsobil poškozené společnosti škodu na odcizení ve výši 20.000,- Kč.
NP v době od 31. 10. 2012 do 6. 11. 2012 po překonání visacího zámku
vnikl do maringotky lesních dělníků v katastrálním území obce Dírná,
odkud odcizil různé věci potřebné pro těžbu dřevní hmoty v lesním porostu. Způsobil E.W. škodu na odcizení ve výši 19.010,- Kč a škodu na
poškození ve výši 850,- Kč.
NP v době od 1. 11. 2012 do 2. 11. 2012 vnikl otevřeným oknem do
potravinové místnosti domu v ulici Jeronýmova, odkud odcizil potraviny různého druhu a charakteru, čímž způsobil M.Č. škodu na odcizení
ve výši 844,- Kč.
M.S. dne 12. 11. 2012 řídil po pozemní komunikaci z obce Dírná směrem na obec Soběslav osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda
120 ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím návykové látky. Podezřelému M.S. bylo policejním orgánem OO PČR Soběslav ve věci sděleno podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod
vlivem návykové látky.
NP dne 9. 11. 2012 v ulici Na Pršíně po rozbití skleněné výplně pravých předních dveří vnikl do osobního motorového vozidla tovární
značky Peugeot 306, odkud odcizil volně položený batoh, ve kterém
byl uložen notebook s příslušenstvím, externí harddisk a pánská sportovní obuv. Tímto jednáním způsobil poškozenému M.P. škodu na odcizení ve výši 9.700,- Kč.
NP v době od 28. 10. 2012 do 10. 11. 2012 vnikl do neuzamčené dílny
umístěné v zahradě domu v obci Přehořov, odkud odcizil příklepovou
vrtačku značky BOSCH a ruční elektrickou okružní pilu značky
NAREX, čímž způsobil poškozenému D.K. škodu na odcizení ve výši
5.350,- Kč.
OOP Soběslav
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Zdá se mi to, že to bylo včera, když jsme si
přáli Nový rok – a už je tu opět advent a s ním
plno adventních akcí a vystoupení.
S první adventní svíčkou jsme si ozdobili
stromečky a vytvořili vánoční výzdobu, která
v nás probudila čas Vánoc. Nejdříve k nám přišel jako tradičně Mikuláš, anděl a čerti. Tento
rok se andělská a čertí rodinka rozrostla o malé
andílky a čertíky, kteří dodali mikulášskému
průvodu pořádnou „jiskru“. Babičky a dědečkové si rozpomínali na písničky nebo básničky a
poté byli odměněni mikulášským balíčkem. Odpoledne bylo veselé a vytvořilo krásnou předvánoční náladu. Po chodbách začaly z reproduktorů
znít koledy, my jsme upekli a ozdobili perníčky a
začali se těšit na vystoupení, která si pro nás připravili ti nejmilejší – děti. Jako první k nám přišly s adventní koncertem děti ze ZUŠ, které hrají
na kytaru a flétnu. Nechyběl ani hraný vánoční
příběh. Vystoupení bylo krásné – vánoční. Druhý
týden adventní začalo vánočním vystoupením
dětí ze ZŠ Komenského. Vystupovaly děti s hudebním souborem pod vedením paní učitelky
Smíškové a nechybělo vystoupení dětí z kroužků, které připravují paní vychovatelky z družiny
ZŠ Komenského. Dalším, kdo nás přišel potěšit
tento adventní týden, jsou MŠ Nerudova a MŠ
Duha. Vystoupení dětí z obou školek i ze ZŠ jsou
vždy perfektně připravená, za to patří velké poděkování všem paním učitelkám, které trpělivě
s dětmi vystoupení připravují. Pro nás jsou to ty
nejhezčí vánoční dárky. Nemůžeme říci, že někdo má vystoupení lepší, všechna vystoupení
jsou nádherná a jedinečná a jsou hlavně od srdce.
Moc za vše paním učitelkám i vychovatelkám
děkujeme a budeme se těšit na další návštěvy
s dětmi. Aby se tento rok nelišil od jiných, samozřejmě že nás svým vystoupením ještě potěší
soubor Novita a taneční folklórní soubor Chasa
mladá i s těmi nejmenšími – se souborem Ráček.
Možná, že se podíváme i na adventní jarmark
v Českých Budějovicích a nebude chybět vánoční posezení u nás u stromečku. Celý sváteční
předvánoční čas by měl vyvrcholit 24.12. ekumenickou bohoslužbou u nás v Senior domě. Ale
o tom, jaké další akce byly, vám napíši v příštím
čísle Hlásky.
Dovolte mi, abych všem těm, kteří čtou naše
řádky, popřála šťastné a veselé svátky, hodně
zdraví, lásky a spokojenosti a aby rok 2013 byl
lepší a šťastnější.
Mgr. Lada Haplová
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Na železnici nově
Nový jízdní řád vstoupil v platnost v neděli
9. prosince a platí do 14. 12. 2013. Regionální
osobní dopravu objednává Jihočeský kraj prostřednictvím organizátora dopravy JIKORD.
Dálkovou dopravu, tedy rychlíkové spoje, České dráhy realizují na základě objednávky Ministerstva dopravy ČR. Denně vypraví České
dráhy v Jihočeském kraji v průměru 388 vlaků,
v pracovní dny je to 456 vlaků, o víkendech 320
spojů, což představuje roční výkon 5 319493,4
vlakokilometrů. Je to mírný nárůst o 0,5 %.
Pokud se týká spojů osobní dopravy mezi
Českými Budějovicemi a Táborem, dochází ke
změnám u osobních vlaků, některé už Jihočeský
kraj neobjednal, naopak jiné nově zavádí.
Například:
Ve směru České Budějovice - Tábor například nepojede ranní osobní vlak s odjezdem
z Veselí nad Lužnicí v 7:14 hodin (jezdil v pracovní dny) a například spoj ve s odjezdem z Veselí nad Lužnicí v 16:14 hodin do Tábora,
rovněž jezdil v pracovní dny. Naopak nově pojede denně spoj s odjezdem z v 18:08 hodin
z Českých Budějovic do Tábora.
Ve směru Tábor - České Budějovice nově
nepojede osobní vlak v 8:30 hodin z Tábora,
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jezdil v sobotu a v neděli, naopak nově bude jezdit denně osobní vlak z odjezdem Tábora
v 10:28 hodin.
Mgr. Radka Pistoriusová, tisková mluvčí
České dráhy, a.s., Generální ředitelství

Poděkování
Na jaře v roce 2012 jsem si způsobila úraz ve
výmolu chodníku před vchodem do obchodu
Cyklo sport na náměstí Republiky. Děkuji
Věře Hanzalové za vyřízení opravy chodníku a tím i zajištění bezpečnosti chodců.
Hana Veselá
Rádi bychom poděkovali paní MUDr. Jirousové, sestřičce Chmelové a v neposlední řadě sestřičkám z Domácí zdravotní
péče Soběslav: Megisové, Prágrové, Hojsákové, Burzalové a Menglerové, které nám
každodenně svým profesionálním a především lidským přístupem pomáhají zvládat
situace spojené s dlouhodobou nemocí našeho tatínka pana Miroslava Kedroutka.
S díky rodina
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Naše malá anketa
Co očekáváme od roku 2013
K Novému roku již neodmyslitelně patří nejrůznější předsevzetí a přání. Ať jsme jejich příznivci či nikoli, na prahu nového roku 2013
stojíme v těchto dnech všichni. Jaký bude ten
rok končící třináctkou? Co bychom v něm chtěli
dokázat, čím obohatit náš život, aby ta „13“ byla
opravdu šťastná? Zaznamenali jsme pro Vás,
milí čtenáři Hlásky, několik následujících
odpovědí.

· Marie Megisová,
vedoucí Domácí zdravotní péče:
Nevím, jestli to vlastně očekávám, ale moc bych
si přála, aby rok 2013 přinesl do našich životů
více pokory v chování a jednání nás všech, celkové zklidnění, radost z maličkostí a především
úctu k tomu nejhlavnějšímu, co máme, a to je
naše zdraví.
· Zdeněk Kováčik,
vedoucí Domu s pečovatelskou službou:
Chtěl bych v roce 2013 dále rozšiřovat některé
služby jako třeba odvoz našich klientů na nákupy do města, které jsem zavedl v uplynulém
roce a jsou obyvateli oceňovány. Ve spolupráci
se Senior domem pořádat zájezdy do různých
míst naší České republiky. V plánu na vylepšení
toho mám hodně, budu se snažit s ohledem na
finanční prostředky je splnit na 100%.
· Pavla Kolářová, prodavačka:







Ráda bych, aby moji zákazníci byli s výběrem a
kvalitou zboží vždy spokojeni, aby odcházeli
s pocitem, že si dobře nakoupili a rádi se do prodejny vraceli. I v roce 2013 se budu řídit heslem
„Náš zákazník - náš pán“.

· Ludvík Šálek, důchodce:
V roce 2012 jsem prodělal slabší infarkt, tak si
přeji hlavně zdraví, totéž všem ostatním občanům Soběslavi a přilehlých obcí. V roce 2013
bych si přál v dobré pohodě dožít se července,
kdy oslavím 90 let. Snad se mi to za pomoci
MUDr. Trepla podaří.
· Vladimír Falada,
jednatel Správy města Soběslavi s.r.o.:
Odpovím stručně – zdraví a abychom byli jeden
k druhému ohleduplní a vážili se jeden druhého.
Zní to jako fráze, ale ne vždy to člověk kolem
sebe v běžném životě vidí. Z pohledu občana
Soběslavi bych si přál, aby se konečně stabilizovala politická situace, protože nekonečné boje
politických stran zatím vedou ke snižování sociálních jistot občanů.
· Olga Lintnerová, vrchní sestra:
Zdraví všem rodinám, klidnou a pohodovou
práci, hodný a ochotný personál pro uživatele
Senior domu.
· Růžena Sudová, poštovní doručovatelka:
Abych mohla občanům Soběslavi doručovat
v roce 2013 dopisy jen se samými dobrými
zprávami. Špatné zprávy nikoho nepotěší, spíše

Z činnosti hasičů - Události PS Soběslav 15.11. – 8.12.2012
17.11.
23.11.
25.11.
26.11.
4.12.

 6.12.
 6.12.

Otevření bytu v Soběslavi a pomoc ZZS s transportem pacienta do sanitního vozu.
Likvidace úniku ropných produktů do řeky Nežárky u obce Drahov a ve Veselí n/L.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu a chodce ve Veselí n/L.
Otevření vchodových dveří rodinného domu ve Zvěroticích.
Odstranění následků dopravní nehody 2 osobních automobilů u obce Řípec.
Při nehodě byly zraněny 3 osoby.
Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Řípec.
Vyproštění nákladního automobilu z příkopu u obce Mažice.
Velitel stanice Libor Šmahlík Bc.

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

Toulky českou minulostí 13
D. Steelová: Hotel Vendome
R. Cook: Pojistka smrti
Prostřeno 3
VIP Prostřeno
D. Žák: Návrat krále Šumavy
Jihočesko - stolní hra
Z. Pohlreich: Už dost, šéfe!
J. Nesbo: Sněhulák

nnn

Knihkupectví Books & Books s.r.o.
· Protifašistických bojovníků 128, Soběslav

Nejprodávanější na www.ajshop.cz

1) Oxford studijní slovník - česká edice
Oxford Student’s Dictionary
2) Angličtina pro děti - Peppa Pig
- Triple Pack
3) Penguin Readers 2 Pirates
of the Caribbean
Nejprodávanější na www.bookshop.cz
1) Doktorka z domu Trubačů
2) Sněhulák
3) Svědkyně ohně

Tip na dárek
Milé děti, pokud Vám Ježíšek
pod stromeček nestihl nadělit novou turistickou interaktivní hru
Cestujte Pohádkovým královstvím, jejíž upoutávku jste v minulém čísle Hlásky mohli
zaregistrovat na str. 23, nezoufejte. Nejen vánoční svátky jsou příležitostí k obdarovávání blízkých
a nová hra si k Vám cestu jistě
brzy najde. Její křest se uskutečnil
11. 12. 2012 v České centrále cestovního ruchu v Praze za účasti
režiséra Zdeňka Trošky, zástupců
Asociace turistických informačních center ČR, Oborové zdravotní pojišťovny, Klubu českých
turistů, Českého svazu rekreačního sportu a novinářů.
-jkÓPohádkové království o.s.
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zarmoutí. Tak ať je takových dopisů v roce 2013
co nejméně.

· Václav Vletický, důchodce:
Rád bych, aby se Radě města Soběslav pod vedením starosty Ing. Bláhy podařilo zdárně zrealizovat všechny plány, které si v roce 2013 dala
za cíl, včetně rekonstrukce náměstí Republiky.
V právě uplynulém roce se v řadě částí našeho
města mnohé vylepšilo – jako příklad uvedu
sídliště Svákov. Město Soběslav, ve kterém tak
rád přebýval Petr Vok se Zuzanou Vojířovou, si
to zaslouží.
· Martina Stulíková, uklízečka:
Budu se snažit pracovat tak, aby moji nadřízení
byli s mojí prací spokojeni. Samozřejmě si přeji,
aby ta 13, která bude celý rok 2013 provázet,
byla šťastná.
· RNDr. Ladislav Krasula, lékárna Svákov:
Jevgenij Jevtušenko mimo jiné napsal: „Můj
Bůh je člověk, leč člověk je tvor nedokonalý. Se
zdokonalováním musí začít od sebe a ne od někoho jiného. Věřím ve svět…“ Já osobně dodávám: pevné zdraví a trochu štěstí v roce 2013.
· MUDr. Alena Moutvičková
a zdravotní sestra, Poliklinika:
Můžeme mít tisíc přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dává smysl našim
dnům. Ať je tomu tak i v novém roce.
Za odpovědi všem, na které jsem se obrátil,
vřele děkuje Václav Davídek

Výkup kožek
Pondělí 7. 1. 2013 a dále
každé první pondělí v měsíci
u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
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Valné hodnotící zasedání baráčníků
Ani den oddychu. Po Táboře je tu další sezení, tentokrát 18. listopadu
v Soběslavi. 28 místních baráčníků, k tomu baráčníci ostatních obcí, zástupci IX. župy a hosté dávají celkový počet 52. Úžasné.
MěÚ Soběslav zastupoval místostarosta Mgr. Vladimír Drachovský a
kronikářka města paní Klimešová. Sokoly zastupovala paní Zvánovcová,
Soběslavskou chasu mladou paní Moravcová, IX. župu župní rychtář soused Hrdlička, OB Český Krumlov místorychtářka tetička Thonová, Týn
n/Vlt. tetička rychtářka Fialová, Písek syndička tetička Kašíková. Většina
z nich přijela s doprovodem.
V první části programu nás potěšil dvanáctičlenný soubor „Ráček“.
Vedoucí souboru, tři hudebníci a osm veselých, skotačivých dětí. Radost
na ně hledět. Tetička vzdělavatelka měla hezké povídání o Blatech, městu
Soběslavi, jeho okolí a památkách.
Nový rychtář soused Kastner se ujal po volbách své funkce, navíc je
od března rychtářem černovické zotavovny a třetím místorychtářem Veleobce. Syndička tetička Kastnertová nás seznámila s jejich bohatou činností. Zajeli si na baráčnický ples do Písku, podíleli se na výstavě krojů
v Č. Budějovicích, účastnili se Staročeského plesu Soběslavské chasy
mladé, pochopitelně i Všebaráčnického plesu v Praze, kde tetička Kastnerová působila v plesovém výboru. Byli na vernisáži výstavy krojů v Týně
n/Vlt., na 80. výročí obce v Kamenném Újezdě, na festivalu dechových
hudeb v Soběslavi, samozřejmá byla účast na Soběslavských slavnostech
zvonů. Podnikli také zájezd na zámek Kratochvíle a Lomec. Účastnili se
85. výročí obce baráčníků v Týně n/Vlt., 11 členů se zajelo podívat na dožínky do Boršova. Vydali se i do Úval na 110. výročí založení I. župy. Aktivně se podíleli na Veleobci při příležitosti 50 let trvání odboru
paňmaminek, kde předvedli blatské kroje. Smutnou událostí byla účast na
pohřbu rychtáře Veleobce souseda Tichého. To je jen hrubý výčet aktivit.
Ze zprávy rychtáře souseda Kastnera se dovídáme, že z 64 baráčníků
pracuje jen malá část sousedů a tetiček. Přesto všechno toho stíhají
mnoho. Poděkoval všem za práci, městskému úřadu, souboru „Ráček“,
„Soběslavské chase mladé“, souboru „Jitra“ za spolupráci.

Místostarosta Mgr. Drachovský poděkoval za vzornou reprezentaci
města, vyzdvihl práci nového rychtáře, kdy obec vzkvétá, pracují dobře,
mají hodně akcí. Za Sokol přednesla zdravici paní Zvánovcová, která vyzdvihla to, že od založení Sokola v roce 1862 a baráčníků v roce 1874 tyto
spolky mají mnoho společného, nesoupeří mezi sebou, naopak si pomáhají. Přáním kronikářky města paní Klimešové je, aby se do práce zapojovali mladí lidé a pokračovali v udržování tradic. To je přání všech
baráčníků. Vážíme si všech ostatních zdravic hostů.
V druhé části programu nás na duši pohladilo vystoupení souboru
„Anonym Voice“- komorní pěvecký soubor v počtu 14 členů. Zazpívali
lidové písně české, moravské, spirituály. Měli velký ohlas, dočkali jsme
se i přídavku a následovala ještě společná píseň, kdy si zazpívali i baráčníci. Tetička Kastnerová udělala s programem všem přítomným radost,
vystoupení bylo nové, jiné, zajímavé. Bylo to prozíravé udělat změnu.
Moc se jí to povedlo.
Župní rychtář soused Sommer průběh sezení lehce hodnotil. Za tolik
odvedené práce je možné jen chválit.
Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy, foto t. Šprinclová

Ze schůze tělesně
postižených
Dne 12.12. se konala členská schůze místní
organizace svazu invalidů v malém sále kulturního domu v Soběslavi. Naše organizace má
124 členů. Na členské schůzi, i přes nepřízeň
počasí, se sešlo 86 členů a 3 hosté.
Naše pozvání přijali - vedoucí úřadu práce
ing. Jana Dvořáková, pí Marie Megisová za Domácí zdravotní péči a starosta obce Tučapy Pavel Novák. Jejich příspěvky a informace byly
zajímavé a poučné. Ještě jednou děkujeme, že
přijali naše pozvání a přišli mezi nás.
Na prahu novéhu roku si přejeme, aby se
zlepšily mezilidské vztahy, které se mezi námi
vytrácejí. Přejeme všem v novém roce hodně
pevných nervů, štěstí, zdraví, spokojenost jak
v osobním tak i v rodinném životě.
Gizela Vavřínová, místopředsedkyně
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Nástroje, přípravky, formy a vysoce pokročilé výrobní postupy jeli na letošní ročník mezinárodního veletrhu Elmia do švédského
Jönköpingu prezentovat zástupci jihočeského
holdingu MOTOR JIKOV GROUP.
„V rámci veletržního týdne jsme představili
stěžejní produkty a obory činnosti MOTOR
JIKOV GROUP a absolvovali řadu jednání se
stávajícími a potenciálními zákazníky. Do expozice zavítali zástupci společností Scania, Avdel nebo Cirex, Husqvarna, Rolls-Royce, CJ
automotive, AQ Group či PMC Group. Díky referenční výrobě pro Scanii jsme v náročném a
konzervativním skandinávském prostředí vnímáni jako silný a spolehlivý obchodní partner,“
hodnotí účast na mezinárodním veletrhu ve
Švédsku František Řepa, manažer pro prodej
divize Průmyslové výrobky společnosti
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi.
MOTOR JIKOV Group a.s. se prezentoval v
rámci společné expozice českých exportérů pod
hlavičkou vládní agentury na podporu exportu
Czech Trade. Na největší veletrh subdodávek v
severských zemích letos zavítalo více než
30 000 návštěvníků.
Redakce Motor Jikov Group a.s.

Zahrádkářské okénko
Jablka jsou důležitou součástí našeho jídelníčku. Mají nezastupitelné místo ve výživě - obsahují celou řadu látek prospěšných organismu
a pestré možnosti využití: především se konzumují přímo, kromě toho se z jablek vyrábí množství dalších produktů.
I když za okny právě vládne mocnou rukou
„paní Zima“, v březnu se jara podle kalendáře
určitě dočkáme a přijde opět čas pro milovníky
zahrádek. A tak vám již nyní představujeme
nové odrůdy českých jabloní, vhodných do našich zahrad.

· Blaník - plody jsou střední až nadprůměrné
velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry.
Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko

jablko Blaník

jablko Tábor
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Skandinávie hodnotí holding
MOTOR JIKOV GROUP jako silného partnera

téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je
světle krémové barvy, středně pevná, rozplývavá, středně až více šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až
výborná. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do
února až března. Odolnost proti strupovitosti
je rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny.
Odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých
stromů a lze ji vysazovat ve všech polohách
vhodných pro jabloně.

· Petra - plody jsou střední až nadprůměrné
velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně
pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká,
slabě mastná, středně tlustá, základní barvu
má zelenožlutou překrytou červeným žíháním
přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4
povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, středně
tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá v
teplejších lokalitách až výborná. Plodnost je
brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se
provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní (Vf), a proti padlí jabloňovému je vyšší.
Petra je nenáročná odrůda, kterou můžeme pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
· Tábor - plod je větší velikosti, kulovitého až
ploše kulovitého tvaru. Slupka je lesklá, hladká, středně tlustá až slabší, základní barvu má
zelenožlutou překrytou červeným líčkem většinou ve formě žíhání, částečně přecházející
v rozmyté líčko v rozsahu 3/4 povrchu plodu.
Dužnina je žlutavé barvy, jemné konzistence,
nadprůměrně šťavnatá, středně pevná. Chuť je
navinule sladká až nasládlá, slabě aromatická, velmi dobrá. Růst je nadprůměrný, koruny vytváří vzpřímené, později rozložité,

středně husté. Plodnost je raná, velká a při
probírce pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v říjnu a dá se
skladovat do února. Proti napadení strupovitostí je rezistentní (Vf) a proti napadením
padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až středně vzrůstné. Středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře
zásobené živinami a vláhou. Kvalitní a atraktivní odrůda pro přímý konzum. Můžeme ji
vysazovat do všech oblastí vhodných pro
pěstování jabloní. Nejlepší kvality dosahují
plody ve středních a teplejších polohách.

· Vltava - plody jsou nadprůměrné velikosti,
kulovitého až kulovitě kuželovitého tvaru.
Stopka je středně dlouhá, silnější až středně
silná. Slupka hladká, středně silná, slabě mastná základní barvu má zelenožlutou překrytou
červení ve formě žíhání přecházející v rozmyté
líčko na 1/2 až 3/4 povrchu plodu. Dužnina je
středně pevná, krémové barvy, jemná, středně
až více šťavnatá. Chuť navinule sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až výborná.
Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené později rozložité, středně husté. Plodnost raná dosti
vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí asi v polovině září, konzumně dozrává v říjnu, skladovat ji lze do ledna. Odolnost proti napadení
strupovitostí je rezistentní (Vf), proti napadení
padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až polozakrslé, v horších
půdních podmínkách lze pěstovat i na bujných
podnožích na kterých též dobře plodí. Požadavky – středně náročná na polohu, půdy vyžaduje
dobře zásobené živinami a vláhou. Plody jsou
chutné, atraktivního vzhledu, vhodné pro přímý
konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat ve
všech polohách vhodných pro jabloně bez chemické ochrany proti houbovým chorobám.
Bližší informace o odrůdách můžete získat
na telefonech: 317 814 354, 728 044 917,
e-mail: kumstapetr@seznam.cz Petr Kumšta
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Silvestrovský běh do dalšího čtvrtstoletí
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Stejně jako v minulých pětadvaceti letech i letošní poslední den v roce
začne na soběslavském náměstí mumrajem kolem sochy mistra Jana
Husa. Po zdolání 2012 metrů v půlnočních ulicích města zde budou dekorováni tři nejrychlejší silvestrovští běžci v kategoriích muži, ženy a děti.
Tradičně se dostane uznání i týmům, které do poslední chvíle tají své originální převleky. Ti, na které medaile, diplomy a věcné ceny nezbydou, se
v cíli občerství chlebíčky a čajem s rumem.
Vánočně-předsilvestrovská atmosféra v kulisách nočního města je typickou značkou tohoto soběslavského závodu. Zážitkem, za kterým každoročně cestují běžečtí harcovníci z jižních Čech a přilehlých krajů.
Zážitkem, pro který stojí za to vstát před půlnocí 30. prosince a přijít
na start.
· Prezentace účastníků: u sochy M. J. Husa v neděli 30. prosince 2012
od 23:15 hodin
· Startovné: 30,- Kč
· Start: na tř. E. Beneše u odbočky k „Ladovce“ ve 24:00 hodin.
· Cíl: na náměstí u sochy M. J. Husa 6 – 30 minut poté.
Těšíme se na všechny běžce i aktivní diváky. Lenka a Petr Čápovi

Informace o činnosti
Automoto klubu Soběslav v roce 2012

Pozvánka na 13. ročník Off – road fichtel day 2013
AMK Soběslav - 1. Motocyklová, zve všechny zájemce o motorismus,
a motocykly zvlášť, v sobotu 12. 1. 2013 do areálu AMK Soběslav u letiště. Proběhne zde již 13. ročník tradičního závodu „padesátek“. Kdo má zájem přímo se zúčastnit, může se zapsat do přejímky startujících již od 9.00
hod. (12. 1. 2013) přímo v areálu AMK u letiště, nebo v předstartovní registraci na www.karvanky.cz.
Diváky bude zajímat časový sled akce. Areál bude otevřen od 9.00 pro
registraci závodníků. Od 11.15 proběhnou rozjížďky jak kategorie Klasik,
tak kategorie Sport. Ve 12.30 bude odstartován první finálový závod kategorie Klasik, v 13.45 se odmávne finále kategorie Sport. Jedná se o závod
vytrvalostní (60 min). Další podmínky se dozví startující na místě. Minulý
rok se závodu zúčastnilo 125 „padesátkařů“, o souboje a zajímavou podívanou nebyla nouze! Přijďte povzbudit všechny závodníky! Samozřejmě
nebudou chybět stupně vítězů a večerní zábava v hospůdce v Klenovicích.
Občerstvení na místě zajištěno.

OFF – ROAD FICHTEL DAY 2013
12. 1. 2013 – start
11.15 rozjížďky - 12.30 finále!
POČET STARTUJÍCÍCH BUDE OMEZEN
NA max. 200 JEZDCŮ!!!
Možnost předstartovní registrace: www.fichtl.karvanky.cz
Tvar registrace: fd2013@seznam.cz
Jméno a příjmení, případně přezdívka, datum narození, bydliště, typ stroje
– Klasik - Sport (viz podmínky FD 2013).
Předstartovní registrace končí dne 11. 1. 2013 ve 12.00
Pozn. Příjezdové cesty k areálu AMK budou značeny se symbolem FD 2013.
Za AMK Soběslav – 1. Motocyklová, Petr Sluka, tel. 775 954 023

Členové AMK Soběslav se sešli 4. 12. 2012 na členské schůzi, aby
zhodnotili činnost AMK v roce 2012 a stanovili zásady pro činnost v roce
2013.
Hlavní pozornost AMK se soustředila na provoz kempu ATC Karvánky. V jarních měsících bylo potřeba provést zprovoznění kempu: opravy
chatek, opravy a vybílení sociálních zařízení, terénní úpravy a celkový
úklid. První návštěvníci přijížděli do kempu od poloviny měsíce května především rybáři a školní výlety. Návštěvnost rekreantů v prázdninových
měsících lze hodnotit jako podprůměrnou, neboť vlivem špatného počasí
v průběhu letních měsíců přijelo do kempu méně návštěvníků a značný
vliv na návštěvnost má i hluk z provozu na silnici E55. Vliv probíhající finanční krize v Evropě se rovněž projevil v obsazenosti kempu, klesl
hlavně počet zahraničních návštěvníků.
V roce 2012 byla činnost AMK zaměřena na zkvalitnění a nabídku nových služeb pro rekreanty s cílem připravit náš kemp na celostátní certifikaci kempů a chatových osad, která se uskutečnila v roce 2012. Náš kemp
obdržel tři hvězdy.
V areálu AMK na „letišti“ byly provedeny některé neodkladné opravy.
Dále se podařilo díky příspěvku od města Soběslav provést opravu asfaltového povrchu na dětském dopravním hřišti, kde probíhá výuka dětí
v dopravní výchově.
Provoz dětského dopravního hřiště je zajišťován v jarních a podzimních turnusech dle připraveného harmonogramu. Výuky se pravidelně
účastní děti z místních a okolních škol.
Několik našich členů se účastnilo závodů rádiem řízených modelů
(1:10) osobních aut, kde dosáhli několika dobrých umístění.
V areálu Autokempu Karvánky se uskutečnily dva oblastní závody
„RC Rally Soběslav“ a v areálu na „letišti“ jeden závod.
Pro motoristickou veřejnost byl na počátku letošního roku uspořádán
tradiční závod malých motocyklů FICHTEL DAY.
Tímto zveme příznivce motorismu na další ročník závodů malých motocyklů, který se uskuteční 12. 1. 2013 v areálu AMK na „letišti“.
Přejeme všem členům a spoluobčanům města Soběslav šťastný a
úspěšný rok 2013.
Výbor AMK
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Zpráva o činnosti
FK Rašelina
Hodnocení uplynulé půlsezony soutěžního
ročníku 2012 - 2013 není vůbec optimistické.
Mužstvo mužů „A“ je na předposledním
místě krajského přeboru se 13 body. Ke konci
sezony došlo k dohodě o ukončení činnosti trenéra Škardy. Mužstvo převzal asistent Hajič,
který povede mužstvo i v jarní části v bojích o
záchranu. Věřím, že máme „mančaft“, který na
jaře dokáže, že do krajského přeboru patří.
Mužstvo mužů „B“ je v okresním přeboru na
prvním místě s 26 body a ještě mají zápas k dobru. V zimní přestávce se musíme dohodnout,
jestli bude rozumné mužstvo pustit o soutěž výš.
Jinak béčko konečně plní svoji úlohu a je pro
první tým důležitým článkem. Jak ve využití
vlastních hráčů, tak udržení herní praxe pro kluky, kteří pravidelně za první mužstvo nehrají.
Mužstvo dorostu „A“ je v I. A. třídě na šestém místě se 17 body. Zde také došlo k ukončení
činnosti trenéra Klimta. Mužstvo povede trenér
Florián. Věřím, že se kluci dají dohromady a na
jaře ukážou, že jsou parta, která umí vyhrávat. V
kádru je několik zajímavých a talentovaných fotbalistů, ti bohužel trpí hrubou nedisciplinovaností jiných.
Mužstvo dorostu „B“ obsadilo po podzimu
poslední místo se 4 body.

Mladší fotbalová přípravka
V kategorii mladší přípravka jsme měli během podzimní části sezony 2012/2013 nahlášeny 2 týmy. Tým A sehrál během podzimu 8
zápasů, které všechny skončily vítězstvím našeho družstva. Chlapci nastříleli celkem 124 gólů
a oproti tomu obdrželi pouze 28 branek.
Za mladší přípravku A během podzimní části nastupovali: Matěj Musil, Bronislav Megis,
David Štefan, Jakub Mareš, Roman Antoni,
Viktor Valeš, Filip Petrásek, Ondřej Novák,
Daniel Jansa, Lukáš Novotný.
Tým B nastoupil v podzimní části soutěže
k 7 utkáním, z nichž 5 skončilo pro naše barvy
vítězně a 2 zápasy jsme prohráli. Vstřelili jsme
52 gólů a obdrželi jich 40.
Za mladší přípravku B během podzimní části
nastupovali: Michal Mráz, Adam Horňáček,
David Petrásek, Vojtěch Picek, Tomáš Prátr,
Marek Vraštil, Ondřej Vraštil, Adam Fogl, Vojtěch Fogl, Jakub Doležal, Petr Zenkl, Kryštof
Nekola, Václav Vítek, Nguyen Truong Gang
Dao, Adam Kolba.
V sobotu 24.11.2012 byl v ČEZ sportovní
hale v Týně nad Vltavou sehrán turnaj mladších
přípravek r. nar. 2004 a mladší OtavArena Cup
2012.
Zápasy našeho týmu:
· ZVVZ Milevsko – FK Rašelina Soběslav 0:1
(Petrásek F.)
· FK Rašelina Soběslav – AC Sparta Praha
2:0 (Štefan, Petrásek F.)
· Junior Strakonice – FK Rašelina Soběslav
0:1 (Jansa)
· SKP České Budějovice – FK Rašelina Soběslav 1:1 (Petrásek F.)
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Starší žáci v I. A třídě jsou na šestém místě s
10 body. Mužstvo podává kolísavé výkony, které je třeba na jaře stabilizovat. Kluci mají rozhodně potenciál, aby jim v tabulce patřily
lichotivější příčky.
Mladší žáci jsou na třetím místě I. A třídy se
16 body. Podávají velmi dobré výkony, někteří
kluci jsou ve výběru okresu Tábor a dělají nám
radost, které poslední dobou opravdu moc není.
Kadeti mají v okresním přeboru dvě družstva, která jsou na sedmém a osmém místě s 16 a
18 body. Nová trenérská dvojice Vyhlídka - Šabart odvádí velmi dobrou práci. Zde se podařilo
skloubit teorii s praxí a kluci vytvářejí tolik
potřebnou hráčskou základnu.
Družstvo mladší přípravky hraje pod vedením Jirky Petráska velmi dobře. Důkazem je, že
na nedávném turnaji si kluci vyšlápli dokonce
na pražskou Spartu, kterou porazili, a v turnaji
skončili o pouhý bod právě za Spartou. Bravo!
Ještě máme nejmladší přípravku, kterou vedou Tomáš Kolba s Martinem Petrů. Tudíž o
fotbalový potěr je postaráno hráči prvního mužstva. Což je velmi dobře.
Na závěr bych chtěl všem aktivním hráčům,
trenérům, funkcionářům a rodičům poděkovat
za práci v uplynulém období a popřát hodně
zdraví a sportovních úspěchů v druhé polovině
sezony 2012-2013.
Marek Nývlt, předseda FK

· FC Písek – FK Rašelina Soběslav 4:1 (Antoni)
Sestava: Musil, Antoni, Mareš, Megis, Štefan,
Novák, Petrásek F., Petrásek D., Jansa, Novotný
Konečné pořadí turnaje
1. AC Sparta Praha
2. FK Rašelina Soběslav
3. ZVVZ Milevsko
4. FC Písek
5. SKP České Budějovice
6. Junior Strakonice
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
Matěj Musil z FK Rašelina Soběslav.
(zip)
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Tenisový klub Soběslav
v roce 2012
Hlavní důraz závodní činnosti v roce 2012
byl stejně jako v letech minulých kladen na soutěže družstev. V kategorii dospělých nás reprezentovala dvě družstva v krajských soutěžích a
dvě v okresním přeboru Táborska. Naše „A“
družstvo obsadilo stejně jako v roce 2011 v KP
IV druhé místo s bilancí šesti výher a jedné porážky, ale protože letos postupovala dvě družstva, zahraje si v roce 2013 KP III. Smůlu mělo
„B“ družstvo v KP V, kterému o pověstný vlásek unikl postup do vyšší soutěže. Ve vyrovnané soutěži stejně jako další tři družstva získalo
sedm vítězství a dvě porážky (v KP V soutěžilo
tentokrát 10 družstev), takže o pořadí rozhodovalo skóre. To naše „béčko“ zařadilo na třetí
místo, z kterého se již nepostupovalo. Obě
porážky byly velmi těsné (4:5). Tak věříme, že
příští rok už se postup podaří.
V okresním přeboru Táborska naše „D“ družstvo obsadilo třetí místo s dvěma výhrami a třemi
porážkami, stejnou bilanci, ale horší skóre, mělo
i „C“ družstvo, které tak obsadilo místo čtvrté.
V mládežnických kategoriích družstev náš
oddíl reprezentovala družstva starších a mladších žáků. Starší žáci se proti roku 2011, kdy nezískali ani jedno vítězství, zlepšili, a v krajském
přeboru, skupině B, obsadili 2. místo ze čtyř
účastníků, když vyhráli 3 z 6 zápasů. Mladší
žáci pak v osmičlenném krajském přeboru
zvítězili třikrát a obsadili 5. místo.
V soutěžích jednotlivců se okresních přeborů zúčastnili pouze Václav Bučinský a Leoš
Vondruška v kategorii mužů a byli shodně vyřazeni ve druhém kole.
Během celé letní sezony probíhaly, ostatně
jako každý rok, populární turnaje ve čtyřhrách,
kde sice bylo důležité zvítězit, ale důležitější
byla celková atmosféra turnajů, která byla opět
výtečná a měla příjemné večerní a noční dohry.
Všem členům tenisového klubu přeji pěknou
hru v tenisových halách a úspěšnou letní sezonu
2013, na kterou se spolu s nimi těším.
Petr Zbytovský
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Bojový pokřik týmu před zápasem, foto: MP

Spartak vyloupil Křemelku
25. 11. 2012
· HC Strakonice - OLH Spartak Soběslav
5 : 8 (1:4; 2:2; 2:2 - nedohráno)
Branky a asistence: Pitel (Růžička), Kopecký (Binder, Bouška), Pitel (Procházka), Pitel, Kepl (Bouška) - Žákovský (Hák), Hraňo
(Hák), Žákovský, Stoklásek (Vild), Hraňo
(Vopava, Žákovský), Žákovský (Hraňo,
Vild), Karpíšek L. (Smrž), Žákovský (Hák)
Do utkání vstoupili lépe domácí, kteří se ujali vedení 1:0 ve 4. minutě, ale pak začal přebírat
taktovku tohoto zápasu do svých rukou soběslavský Spartak. Po pohledných akcích jsme nastříleli domácím 4 branky do konce 1. třetiny a
Strakonice vyměnily gólmana. Během šesti minut druhé třetiny překonali nového brankáře domácích Martin Hraňo a Honza Žákovský a
zajistili nám pohodový pětibrankový náskok.
Ten sice dokázaly Strakonice dvěma góly zkorigovat, ale i tak svítilo po 2. siréně pohodových
3:6 pro Spartak. Začátek 3. třetiny se našim hokejistům hrubě nepovedl, během 107 vteřin snížili domácí na rozdíl jediného gólu a nutno
dodat, že jich najednou bylo plné hřiště. Spartak
se uklidnil ve 44. minutě, naši 7. branku přidal
Lukáš Karpíšek a hned se nám dýchalo lépe.
Domácí hokejisté se snažili minimálně o vyrovnání, ale Jirka Dvořák přiváděl domácí střelce k
zoufalství. Rozuzlení přišlo v čase 52:41, kdy
Honza Žákovský přidal svou 4. branku a naši 8.
a v následné skrumáži kolem domácí branky byl
inzultován sudí Pexa domácím Kovářem a
utkání bylo ukončeno. Vše bude mít dohru u
zeleného stolu, na našem vítězství to ale nic
nezmění.

Hlubocké podzámčí vidělo
výhru Spartaku
30. 11. 2012
· TJ Hluboká n. V. Knights - OLH Spartak
Soběslav
4 : 5 (1:2; 0:1; 3:2)
Branky a asistence: Masopust (Hájek), Král
(Miler), Šimek, Bělohlav (Fuka, Miler) Hák (Hraňo), Smrž, Stoklásek (Bruner), Petržílka (Zajíc), Hraňo (Žákovský, Hák)

Sport pro všechny
Omluva
V minulém čísle Hlásky vyšel článek o cvičení žen TJ Spartak. V článku došlo k chybnému přepisu z rukopisu – ne vinou redakce.
Správné znění věty: I zde se těla posilují, protahují a uvolňují, používá se k tomu několik druhů
náčiní, ale - CVIČÍ SE VE SVIŽNÉM TEMPU,
ne ve sníženém (jak bylo chybně uvedeno), při
taneční hudbě.
Děvčatům se omlouvám za tento překlep a
těším se s nimi na všechny cvičební hodiny
v roce 2013 opět ve svižném tempu. Ať nám přinesou alespoň stejnou radost z pohybu i společných setkání jako v roce 2012.
Za ženy II, TJ Spartak
Hana Veselá

Spartak dohrával utkání s Rytíři poslední listopadový pátek v Kuki aréně, která viděla dvě
třetiny vyrovnaný hokej. Ve 3. třetině dokázali
modrobílí odskočit domácím do tříbrankového
vedení, které se ukázalo jako rozhodující. Domácí sice dokázali v čase 59:51 snížit na rozdíl
jediného gólu, ale pro Rytíře to byla tak trochu
labutí píseň, protože tento gól přišel příliš pozdě. Spartak si posledních 9 vteřin pohlídal a
mohl slavit další tříbodový zisk.

Medvědi si vyšlápli na Spartak
02. 12. 2012
· HC Slavoj Český Krumlov - OLH Spartak
Soběslav
5 : 3 (1:2; 1:1; 3:0)
Branky a asistence: Uhlíř (Gallistl), Svačina
(Fučík), Uhlíř (Vodička), Mígl (Štěpán),
Lukeš (Fučík, Klíma) - Smrž (Bruner),
Stoklásek (Karpíšek L.), Smrž
Spartak přijel do Krumlova jen s pěti obránci
a v prvních dvou třetinách vytěžil z minima maximum. Domácí byli aktivnějším týmem, dostávali se často do zakončení, ale Jirka Dvořák nás
podržel. Po 2. třetině svítilo na ukazateli skóre
výborných 2:3 pro naše barvy. Domácí ale v závěrečném dějství trestali naše chyby a výsledek
otočili.

Servismani u Lužnice nezaváhali
09. 12. 2012
· OLH Spartak Soběslav - HC David servis ČB
3 : 6 (0:1; 2:3; 1:2)

Branky a asistence: Stoklásek (Karpíšek
L.), Hák (Hraňo), Vild (Karpíšek L.) - Suchánek (Mikeš Dal., Vomela), Mizera, Mikeš
Dan.
(Chaloupka,
Suchánek),
Fleischman (Zíka), Lonsmín (Cikán), Suchánek (Mikeš Dan., Chaloupka)
Servismani dokazovali od úvodní buly přítomným divákům, že jim první příčka v tabulce
krajské ligy patří právem. Po první třetině sice
vedli zásluhou Suchánka pouze 0:1, ale naši
borci mohli za tento stav děkovat nepřesné mušce střelců Budějovic. Druhou třetinu zahájil
Spartak excelentně, využitá přesilovka ve 22.
minutě - Honza Stoklásek trefil přesně pravý růžek Kučerovy branky, 77 vteřin poté schoval
Martin Hák střelu za obránce hostí a Soběslav
vedla 2:1. To ale bylo z naší strany, co se týká
branek ve 2. třetině, vše a úřadovat začal David
servis, který nemilosrdně trestal každou naši
chybu. V čase 32:42 jsme prohrávali 2:4 a trenéři
Spartaku sáhli k výměně brankářů. Mezi naše
tyče se postavil junior Ondra Drachovský a do
konce třetiny musel několikrát zasahovat proti
nebezpečným střelám David servisu. Spartaku se
podařilo vrátit se do zápasu aspoň opticky, a to
díky nekázni hostí. Při dvojnásobné přesilovce
jsme si vypracovali dvě solidní střelecké pozice,
ale gólman Kučera prokázal opakovaně svou extratřídu. V závěrečném dějství Servismani kontrolovali výsledek a přidali našim barvám další
dvě branky. Spartak se zmohl jen na korekci skóre, o kterou se zasloužil v 60. minutě Martin
Vild.
DC
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U Vajgaru byli šťastnější šesťáci
Lužnice 24. 11. 2012
Hokejisté Vajgaru byli dalším soupeřem našich šesťáků v žákovské lize. V prvním klání
jsme porazili oslabený Vajgar celkem jednoznačně, dnes to ale byl zcela jiný zápas, kde po
zisku bodů sahaly oba týmy.
6. třídy
· KLH Vajgar Jindřichův Hradec - HC Lužnice
5 : 6 (2:2; 2:3; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Novák P.), Novák P. (Bernat), Lang (Čížek), Bernat (Novák P.), Lang (Čížek), Novák P. (Lang)
Ve vyrovnaném utkání se vývoj skóre přeléval nahoru dolů. Ve druhé třetině jsme odskočili
Vajgaru do dvoubrankového vedení. Domácím
se podařilo 7 minut a 30 vteřin před koncem snížit, a tak se závěr utkání proměnil doslova v šachovou partii. Trenéři obou týmů točili se
sestavami za účelem zisku bodů. Naše akcie držel v kurzu Jakub Baloun, který do konce utkání
za svá záda žádnou střelu domácích snajprů nepustil, a tak skončila vyrovnaná partie matem
pro domácí Vajgar.

Lužnice i podruhé vítězně s Kohouty
01. 12. 2012
Šesťáci měli dnes za soupeře tým táborských
Kohoutů, které dokázali v prvním zápase cel-

kem jasně porazit. Dnešní zápas byl o poznání
vyrovnanější a Kohouti svoje peří neprodali
lacino.
· HC Lužnice - HC Tábor
8 : 4 (2:1; 4:2; 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Novák P.), Lang (Pánek), Novák P. (Sobotka), Lang (Čížek), Bernat (Novák P.), Bernat, Houdek (Komma), Novák P. (Čížek)
Utkání přineslo z obou stran pohledný hokej,
ve kterém jsme za delší konec tahali my. Prakticky po celý zápas jsme si udržovali vedení, na
branky Kohoutů jsme vždy dokázali nalézt odpovědi. Na ledě se nám začalo ve třetí třetině
trochu jiskřit a chvilkami to vypadalo, jako při
minihokeji - hrálo se totiž ve třech hráčích na
obou stranách. Lužnice si ale vývoj utkání pohlídala a připsala si další 2 body do tabulky 6.
tříd.

Písecké drama vyznělo lépe pro Lužnici
04. 12. 2012
Vložené kolo žákovské ligy 6. tříd zaválo
naše hokejisty do města na Otavě, kde se jim
postavil velice kvalitní tým domácího IHC.
· IHC Písek - HC Lužnice
7 : 8 (3:3; 1:3; 3:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Novák P.
(Bernat), Bernat (Máca), Komma (Houdek), Houdek (Komma), Pauš (Lang, Novák
P.), Bernat (Lang), Houdek (Lang, Slabý),
Bernat (Houdek)
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V čase 8:37 prohrávala Lužnice u Otavy 3:0
a nevypadalo to s námi dobře. Postupně jsme ale
s domácími vyrovnali hru a do konce třetiny i
skóre. Vývoj zápasu pak pokračoval dle stejného scénáře až do závěrečné sirény, po níž jsme
se radovali my, jelikož se nám podařilo ve střeleckých dostizích Písek o jednu branku přestřílet. Lužnice si tak odváží z horkého píseckého
ledu další dva body.

Šesťáci deklasovali Strakonice
09. 12. 2012
První polovinu žákovské ligy 6. tříd zakončili naši šesťáci na Křemelce, kde si smlsli na domácím týmu Strakonic.
· HC Strakonice - HC Lužnice
2 : 11 (1:4; 1:4; 0:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang
(Dančišin), Bernat (Lang), Pánek (Houdek), Bernat (Lang), Komma, Bernat (lang),
Novák P., Pánek (Bernat, Novák P.), Bernat
(Novák P., Lang), Novák P. (Bernat), Novák
P. (Lang)
Domácí tým Strakonic dokázal držet krok s
našimi hokejisty pouze v úvodní desetiminutovce. Lužnice svého soupeře přehrávala kombinační hrou, na kterou domácí nedokázali najít
recept. Naši hokejisté si s chutí zastříleli a
domácím přichystali drtivou porážku.
DC

Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – leden 2013
Kategorie

den

datum

začátek

soupeř

muži
2. třída

pátek

4.1.

19.00 h

TJ Hluboká n.Vlt.

sobota

5.1.

10.15 h

HC Strakonice

2. třída

sobota

5.1.

12.15 h

HC Milevsko

6. třída

středa

9.1.

15.00 h

HC Zbraslav

5. třída

sobota

12.1.

10.30 h

nadstavba se skupinou H

7. třída

sobota

12.1.

12.30 h

nadstavba se skupinou H

4. třída

neděle

13.1.

9.30 h

junioři

neděle

13.1.

11.15 h

DDM Rokycany

muži

neděle

13.1.

17.00 h

TJ Božetice

muži

neděle

27.1.

17.00 h

Jiskra Humpolec

muži

pátek

1.2.

19.00 h

Začátek play off –

muži

neděle

old boy’s

sobota

Slavoj Český Krumlov

v případě umístnění v 1. čtyřce se bude hrát doma, jinak venku.
3.2.

17.00 h.

Druhý zápas play off –

v případě umístnění v 1. čtyřce se bude hrát venku, jinak doma.
5.1. a 19.1.

16.30 h

I v lednu se můžete zapojit do pravidelného celosezonního náboru pro žáky 1. až 5. tříd (mohou
samozřejmě přijít i mladší) vždy ve středu od 16.40 hod. a v sobotu od 9.00 hod.
Pouze sobotní přípravka je s možnou účastí rodičů na ledě. Bližší informace o přípravce Mgr. Pavel Slabý – tel. 608 363 384.
(změna programu vyhrazena)

ZIMNÍ STADION - veřejné bruslení v lednu
úterý 1. ledna 14.00 – 15.45 hod.
a dále každou neděli 14.00 – 15.45 hod.

Kuželky
Dne 1. 12. 2012 se konal Vánoční turnaj
v kuželkách pro neregistrované hráče. Všichni
předvedli kvalitní výkony a nejlepší byli odměněni cenami od sponzorů, kterým moc děkuji. O
příjemný pobyt na kuželně se postaral oddílový
barman Míra Dubský. Výsledky:
Muži:
1. MOC Josef
208
2. PAVLÍČEK František
206
3. ŽELEZNÝ Vladimír
192
Ženy:
1. CHALAŠOVÁ Olga
196 (foto)
2. CHALAŠOVÁ Eva
186
3. SCHNEIDEROVÁ Ivana 161
Děti:
1. NĚMEC Petr
71
2. TUČEK Martin
70
3. FORSZTÁK Miroslav
68
Zvláštní cenu „Vánoční čulibrk“ získal
PETŘÍK Adam a HYPŠOVÁ Jana.
Děkuji sponzorům:
Spartak Soběslav, pekárna Peta Bohemia
s.r.o., Večerka u gymnázia - Luděk Menhart,
Grena a.s., Hasit-Jaroslav Cicvárek.
P. N.
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Cena Neratovic – poslední závod
záchranářů 2012
První prosincovou sobotu se 14 mladých záchranářů z VZS Soběslav
vydalo bojovat o kvalitní umístění v podzimní Ceně Neratovic v záchranářské sportu, které se účastnilo dvanáct MS VZS ČČK z České republiky.
Závod je hodnocen jako víceboj jednotlivců (4 disciplíny) a štafet
(3 disciplíny).
Kategorie byly vypsané pro ročníky 2000 a starší, dělené na muže a
ženy. V tradičně bojovné atmosféře získali soběslavští záchranáři několik
skvělých umístění.
1. místo: kat. do 10 let David Macek a Bára Drhovská, štafeta
chlapců r. 98 a ml.
2. místo: štafeta mužů r. 97 a starší; 3. místo: David Trska r. 98-99,
4. Kateřina Řezníčková do 10 let, Jan Novotný r. 97-94; 5. Rostislav Plachý r. 99-98, Martin Tlustý r. 93 a str.; 6. Michal Šrůta 93 a str.; 7. Zuzana
Matějčková r. 00-01, Michal Novotný r. 98-99; 10. Bára Macková; 11. Jakub Brázda; 13. Jakub Chlumecký a 16. Martin Žatecký.
Štafeta mužů dokázala překonat své maximum z jara letošního roku
v obou disciplínách. Tím ukázala, že je na co se těšit v roce následujícím.
Tento závod byl zároveň druhým v nominační řadě pro rok 2013. Držme našim svěřencům palce, aby se jich co nejvíc zařadilo nebo alespoň
přiblížilo výběru české reprezentace 2013.
VZS ČČK Soběslav

Zleva vzadu: Martin Žatecký, Jakub Chlumecký, Jan Novotný, Jakub
Brázda, Rosťa Plachý, Michal Šrůta, David Trska. Zleva střed: Kačka
Řezníčková, Zuzka Matějčková, Bára Drhovská, Michal Novotný. Zleva
sedí: David Macek, Bára Macková, Martin Tlustý

PŘIJĎTE SI ZATRÉNOVAT S „TITÁNEM“

Krasobruslařský
klub
Rok 2012 byl pro KK Soběslav rokem narození a rozkvětu. Děkujeme tímto všem, kteří nám po
celý rok drželi palce, pomáhali nám a podporovali
nás při našem prvním pohybu po kluzkém povrchu ledové plochy. S vaší pomocí tak mohl vzniknout klub, ve kterém se děti i dospělí ze Soběslavi
a okolí mohou věnovat tak krásnému zimnímu
sportu, jakým krasobruslení je.
Krasobruslařský klub TJ Spartak Soběslav
přeje všem čtenářům Hlásky šťastný a veselý
nový rok 2013.

V sobotu 24. listopadu se v Plzni uskutečnil
dlouho očekávaný SOUBOJ TITÁNŮ, kterého
se účastnil i náš zápasník Víťa Lexa, člen Shinkyokushin Karate Klubu Tábor, na jehož přípravě se podíleli šéftrenér klubu René Čechura a
dále pak vicemistr ČR ve full-contactu pro rok
1993, tehdejší aktivní závodník oddílu Daniel
Kotlář.
Náplní tohoto atraktivního a velice zajímavého galavečera jsou převážně plnokontaktní
zápasy dle pravidel Thajského boxu a K1. Zápasí se 3x3 minuty v boxerském ringu, kde pro vítězství musí bojovník získat větší počet bodů a
nebo porazit soupeře KO.
Zápas táborského borce byl vzhledem k vysokému věkovému rozdílu obou bojovníků nazván „Soubojem generací“ a byl součástí
hlavního bloku celého galavečera, který hostil
na 2000 diváků. Proti teprve devatenáctiletému
Víťovi do ringu nastoupil šestapadesátiletý
František Argaláš, který byl se svými dvěma
výhrami v K1 a také podstatně vyšší váhou velice nebezpečným soupeřem. V prvních dvou kolech byl zápas velice vyrovnaný a občas byla
vidět i silová převaha západočeského soupeře.
Ve třetím kole se však začala naplno projevovat
taktika Jihočechů, založená na bezchybném pohybu mezi provazy a hlavně na přesnosti a rychlosti jednotlivých úderů a kopů. Vítězný pohár
si nakonec odvezl Víťa Lexa, který soupeře porazil 3:0 na body a opět tak potvrdil kvalitu táborského Karate.
KARATE KLUB TÁBOR nedávno začal
pořádat pravidelné tréninky i v Soběslavi. Přijďte si zatrénovat s Víťou a dalšími mladými bojovníky. Pro dětské kategorie jsou připravena
cvičení zaměřená na zdravý vývoj a pohybový
rozvoj dětí. Pro starší kategorie pak karate, včet-

ně kontaktního zápasu, sebeobrany, posilování
a outdorových aktivit.
Přijít podívat se a zacvičit si můžete každou středu 17-19 hod. do tělocvičny ZŠ Komenského Soběslav.
Bližší info www.karateklubtabor.cz
Mgr. René Čechura, 4. Dan, tel. 777 555 298

leden 2013
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VELKÝ ÚSPĚCH NA MISTROVSTVÍ ČR V CYKLOKROSE
Letos už podruhé vystoupila Denisa Mináriková-Švecová-Šveccykloteam Soběslav na podium
pro nejlepší, kde v létě na mistrovství republiky dosáhla na druhou příčku v časovce dvojic a v silničním závodě obsadila 4. příčku. Teď na mistrovství republiky v cyklokrosu obsadila v kadetkách
skvělé 4. místo.
Začalo to soustředěním, kde jsme jezdili na silničním kole i cyklokrosovém. Chodili jsme plavat do bazénu a běhat. V sobotu 1. 12. jsme vyrazili do Veselí nad Lužnicí, kde jsme se zúčastnili
cyklokrosu. Karel Arlt jako mladší žák se umístil na 3. příčce a Denisa Mináriková-Švecová jako
kadetka na 2. příčce. Týden po tom, 8. prosince, nás čekalo Mistrovství České republiky v Lounech. Karel se umístil na krásném 15. místě a celkově na 20. místě. Denisa na skvělém 4. místě, kde
jí chybělo jenom 7 sekund na
třetí místo a celkově se umístila na 8. místě v Českém poháru Toi Toi cupu. Teď
budeme mít odpočinek, potom soustředění na běžkách,
možná vyzkoušíme dráhu a
pak přivítáme novou sezonu
2013. Budeme jezdit na horských kolech, silnici a pilně
se připravíme na cyklokros.

Dejte si co nejvíc práce,
abyste doopravdy žili.
William Saroyan

Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Koupím pozemek 300 - 1500 m2 /dle ceny/
v Soběslavi nebo blízkém okolí. Část zahrady
apod. Tel. 603 507 245

Prodej:
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Výhodná nabídka – prodám levný stavební
pozemek v Majdaleně u Třeboně. Zasíťova2
ný, určený v výstavbě RD, 2.662 m /140 Kč.
Tel. 723 298 907
· Prodám zachovalé vnitřní dveře: 2 ks 60 L,
1 ks 60 P, 3 ks 80 L, 2 ks 80 P. Cena 100
Kč/ks. Tel. 607 215 469
· Prodám double kajak na ostrou vodu (uzavřený). Cena 800 Kč. Volejte 607 244 313

Denisa Mináriková-Švecová

· Chcete stavět RD nebo dobře uložit peníze do
stavebních pozemků? !!! Prodám 4 stavební
parcely za 1.2 mil. Kč. Každá parcela 2.500
2
m , zasíťované, bytové i komerční využití.
Tel. 723 298 907
· Prodám byt 2+1 (60 m2) na sídl. Míru, 1. patro
s balkonem – volný k nastěhování. Cena
590.000 Kč. Tel. 736 224 444 večer po 17 h
· Prodám pěkný družstevní byt 3+1 sídl. Svákov, 4. patro, balkon, nová fasáda, okna, nová
kuch. linka s vestavěnými spotřebiči, nové
dveře, i vstupní, velmi pěkné místo. Cena
800.000 Kč. Při rychlém jednání výrazná sleva. Tel. 728 069 456

Různé:
· Pronajmu byt 1+1 v Soběslavi, 5.500 Kč se
vším. Tel. 603 442 474
· Nabízím pronájem nebytových prostor v Soběslavi na náměstí. Tel. 777 679 785

Zveme všechny, co mají
rádi jízdní kolo, na Novoroční vyjížďku, která se
uskuteční 1. 1. 2013 od 13 h.
Sraz u obchodu Oáza - dům
sportu a zábavy - Cyklosport
Švec.

· Pronajmu byt 3+1 v Soběslavi.
Tel. 723 522 223
· Nabízím k pronájmu garáž „Na Moskvě“.
Tel. 602 819 785
· Je mi 50 let, sháním jednu místnost na přespání. Jsem z daleka, mám tu práci, na víkendy jezdím domů. Mám pečovatelský kurz,
ráda bych se starala o starší lidi.
Děkuji za nabídky na tel. 723 286 918
· Pronajmu garáž za sídlištěm Svákov (u kolejí). Cena: 1200,-/měsíčně.
Volejte 607 244 313
· Kdo daruje - levně prodá truhlářský ponk
(hoblice) nebo kovový ponk do dílny?
Tel. 776 732 983
· Pronajmu obchod na náměstí Republiky (ved2
le městské policie) cca 100 m od 1.1.2013.
Volejte 737 335 096
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Zdeněk Vondruška

·
·
·
·
·

Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

PILA v STS
Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy
a palivo

Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu

příští uzávěrka 15.1.2013

www.musobeslav.cz
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí
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

leden 2013
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MO N IK A
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h

www.pujcovna-monika.cz

HUBNEME
PO VÁNOCÍCH
Zveme vás na kurz, který vám pomůže splnit novoroční předsevzetí.
Sestavením správného jídelníčku, sdílením zásad zdravého způsobu
života a odhalením postupu, jak si udržet psychickou pohodu,
docílíte vytouženého úbytku váhy, příjemného pocitu lehkosti v těle
a úsměvu při pohledu do zrcadla na štíhlou a zpevněnou postavu.
Užijte si každou neděli
s psycholožkou Janou Říčařovou a cvičitelkou Irenou Mrázovou.

Začínáme 13. ledna 2013 od 17:00 do 19:00 hodin.
v Soběslavi – Dům dětí a mládeže (Domeček)
Kurzy mají celkem 11 lekcí, cena kurzu je 2100 Kč.
Kontakt: jana.ricarova@quick.cz
tel.: 606 610 898

Pravidelné
cvičení
pro ženy
Pokračujeme po Vánocích
od 6. ledna
KAŽDÉ ÚTERÝ od 19 h
v KD Národ v Soběslavi
KAŽDOU NEDĚLI od 18 h
v Domečku

¢
¢

¢
¢

(časy se mohou změnit dohodou)
· Body Styling
· P Clase
· Kalanetika
· Pilátes – balantes
(účinné střídání cvičebních stylů)

Lektorka: Mgr. Irena Mrázová
Tel. 606 617 016

Inzerci přijímáme na
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pour féliciter

leden 2013

Firma ŠIMÁK s.r.o. přijme
na provozovnu do Veselí nad Lužnicí
dispečera nákladní dopravy.
· Požadujeme znalost práce na PC, komunikativnost, ochotu pracovat.
· Praxe v oboru výhodou.
· Nabízíme perspektivní pozici ve zdravé české firmě a odpovídající mzdu.
· Nástup možný od 15. 1. 2013.

Profesní životopis + foto zašlete na simak@od-simak.cz
www.od-simak.cz

e-mail: hlaska@musobeslav.cz

UŽ NEJSME JENOM GENERALI !!!
rozšíření našeho portfolia o řadu dalších pojišťoven
nejvýhodnější nabídky pojištění vozidel, majetku,
a osob od nejvyhledávanějších pojistitelů na jednom místě

adresa : Nám. Republiky 143,
Soběslav – bývalá kancelář Generali poj.

Tel.: 381 212 697
e-mail : sobeslav@brokerteam.cz

Přejeme svým
zákazníkům vše nejlepší
v novém roce 2013.

Jana Janečková, tel. 777 67 97 85
Alena Vaňková, tel. 736 74 20 21
Lenka Horváthová, tel. 603 72 27 48
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Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav

www.topitlevne.cz

ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru

Tel. 603 572 515
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