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březen 2013

cena 10,- Kč

Vyhlášení sportovců roku 2012

MARATON ČTENÍ
Městská knihovna Soběslav
středa 20. března 2013.

Dne 25. ledna proběhlo na sportovním plese v kulturním domě slavnostní vyhlášení nejlepších
soběslavských sportovců uplynulého roku, kteří převzali ocenění z rukou starosty města Jindřicha
Bláhy a předsedy tělovýchovné jednoty Pavla Lintnera. Ples zahájila svým vystoupením taneční
skupina Fresh Dance z Tábora.
Na společné fotografii jsou ocenění sportovci spolu s děvčaty ze skupiny Soběslavské roztleskávačky z DDM. Podrobnosti na str. sportu.

POZVÁNKA
Zveme občany města na 13. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se bude konat ve středu 27. března 2013 v 18.00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem:
1. Závěrečný účet města za rok 2012
2. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2013
3. Majetkové převody
4. Různé

Startujeme v 8 hodin, kdykoliv během
dne se můžete zapojit a podpořit nás!
Čteme – kdokoliv – komukoliv – z čehokoliv!

Zápisy do mateřských škol na školní rok 2013-2014
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání
se uskuteční ve dnech 22. – 24. dubna 2013 (pondělí-středa)
do

MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
ve všech dnech od 8.00 - 11.00 h

14.00 – 16.30 h

a

MŠ Soběslav, Nerudova 278
ve všech dnech od 8.00 - 11.00 h
14.00 – 16.00 h
Zá pi s s e tý k á v š e c h dě tí , k te ré b y m ě l y z a č í t na v š tě v ov a t
m a te řs k é š k ol y v době od 1 . 9 . 2 0 1 3 - 3 1 . 8 . 2 0 1 4 .
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 22. ledna 2013 od 14.00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 2/005/2013

Rada města se za přítomnosti kronikářky paní
Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky města.
Rada města schvaluje paní Marii Klimešové
odměnu za velmi pěkné zpracování kroniky
města včetně příloh ve výši dle zápisu z jednání.

 Usnesení č. 2/006/2013

Rada města projednala za přítomnosti ing.
arch. Jaromíra Kročáka připomínky občanů
k studii úpravy náměstí Republiky v Soběslavi.
Připomínky budou zapracovány do upravené
studie a projednány na veřejném jednání, které
se uskuteční 18. 2. 2013 od 18.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi.

 Usnesení č. 2/007/2013

Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty města o přípravě řešení nedostatků zjištěných hygienickou kontrolou v budově ZŠ
Komenského v Soběslavi.

 Usnesení č. 2/008/2013

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ o průběhu a organizačním zajištění
prvního kola voleb prezidenta republiky, které se uskutečnily ve dnech 11. a 12. 1. 2013.

 Usnesení č. 2/009/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele opravy chodníků v Soběslavi v roce 2013, které se uskutečnilo
11. 1. 2013 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stal Karel Ko2
vář, Soběslav, za cenu 466,- Kč/m + DPH, na
druhém místě se umístila firma Strabag, a. s.,
provozní jednotka Soběslav, za cenu 560,2
Kč/m + DPH.

 Usnesení č. 2/010/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku parc. č.
2
4012 o výměře 305 m v k. ú. Soběslav od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města z důvodu vypořádání pozemku s kanalizačním sběračem.

 Usnesení č. 2/011/2013

Rada města projednala žádost p. Františka
Štědronského, Soběslav, o koupi části po2
zemku parc. č. 3898 o výměře 24,5 m v Kostelní ulici v Soběslavi před domem pana
Štědronského. Rada města s odprodejem části uvedeného pozemku nesouhlasí.

 Usnesení č. 2/012/2013

Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a Českou
spořitelnou, a. s., Praha, na odkoupení použitých movitých věcí z vlastnictví spořitelny do
majetku města za cenu 1.000,- Kč včetně
DPH v souvislosti s přesunem pobočky České spořitelny v Soběslavi.

 Usnesení č. 2/013/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

mezi městem Soběslav a firmou Telefónica
Czech Republic, a. s., Praha, zastoupenou firmou Vegacom, a. s., Praha, na uložení telekomunikačního vedení na pozemku parc. č.
3844 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města.

 Usnesení č. 2/014/2013

Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o aktuální situaci realizace protipovodňových opatření v Soběslavi.

 Usnesení č. 2/015/2013

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy s vyřazením inventárního majetku školy dle
předloženého seznamu.

 Usnesení č. 2/016/2013

Rada města souhlasí s účastí starosty města
na zahraniční studijní cestě do Pobaltí pořádané Sdružením historických sídel Čech,
Moravy a Slezska ve dnech 1. – 9. 6. 2013.

 Usnesení č. 2/017/2013

Rada města jmenuje komisi pro výběr nového
provozovatele rentgenového pracoviště v 1.
podlaží budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka
(Poliklinika), které se uskuteční 4. 2. 2013
v 12.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, MUDr. Lubomír Kříž – člen RM,
Marcela Hánová – členka ZM, Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ – hlas poradní, náhradníci: Ing. Jindřich Bláha - starosta,
Ludmila Zbytovská – členka RM, Kamil Modl
– člen RM

Usnesení 3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 5. února 2013 od 14.00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 3/018/2013

Rada města se seznámila s upravenou finální
studií revitalizace náměstí Republiky v Soběslavi. Úprava studie byla provedena na základě došlých připomínek občanů města a
bude projednána na veřejném jednání v pondělí 18. 2. 2013 v Kulturním domě města Soběslavi.

 Usnesení č. 3/019/2013

Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o
přípravě návrhu opatření na odstranění závad
v budově školy vyplývajících z kontrolního
zjištění Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

 Usnesení č. 3/020/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na nového provozovatele rentgenového pracoviště, které se uskutečnilo 4. 2. 2013
na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stal MUDr. Radim Zeman, České Budějovice.

 Usnesení č. 3/021/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke
smlouvě o nájmu movité věci uzavřené mezi
městem Soběslav a Sdruženou ambulancí Soběslav, s. r. o., kterým se snižuje výše nájemného za pronájem rentgenového přístroje,
který je ve vlastnictví města Soběslavi, v souvislosti s výměnou generátoru, ovladače a

březen 2013
RTG lampy, kterou provedla Sdružená ambulance Soběslav, s. r. o.

 Usnesení č. 3/022/2013
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Trend, s. r. o.,
České Budějovice, na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu VN na pozemku
parc. č. 2103/6 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví města, v souvislosti s instalací kogenerační jednotky v plynové kotelně na sídlišti Svákov v Soběslavi.

 Usnesení č. 3/023/2013
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odprodej pozemků parc. č. 1823/9 a
2
1823/10 o celkové výměře 129 m v k. ú. Soběslav manželům Lintnerovým, Soběslav,
kteří tyto pozemky dlouhodobě užívají a které sousedí s nemovitostmi v jejich vlastnictví.

 Usnesení č. 3/024/2013
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na pronájem nebytového prostoru
v domě čp. 112/I v Palackého ulici v Soběslavi, které se uskutečnilo 28. 1. 2013 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala
Naděžda Boucníková, Zvěrotice – masérské
činnosti.

 Usnesení č. 3/025/2013
Rada města souhlasí s přijetím finančních
darů Senior-domem Soběslav od obcí dle
seznamu předloženého ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za
účelem zajišťování pečovatelských služeb
v jednotlivých obcích.

 Usnesení č. 3/026/2013
Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o průběhu a výsledcích 2. kola voleb
prezidenta ČR, které se uskutečnily ve dnech
25. – 26. 1. 2013.
Rada města schvaluje odměnu tajemníkovi
MěÚ ing. Radku Bryllovi za velmi dobré organizační zajištění těchto voleb ve výši dle
zápisu z jednání.

 Usnesení č. 3/027/2013
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Jarního jarmarku Rolničky“, který pořádá Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Soběslav v sobotu dne 23. 3. 2013 od 8.30
hod. do 12.00 hod. na náměstí Republiky
v Soběslavi.

 Usnesení č. 3/028/2013
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o
nájmu nebytových prostor ze dne 29. 10.
2009 uzavřené mezi Kulturním domem města Soběslavi a firmou Josef Rypáček, Sudoměřice u Bechyně, za účasti města Soběslavi,
na pronájem nebytových prostor kinokavárny
v objektu Společenského centra Soběslavska
dohodou k 5. 2. 2013.
pokračování na str. 3
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Usnesení 4. schůze Rady města Soběslavi, která se konala
dne 19. února 2013 od 14.00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 4/029/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení měsíčníku Hláska a informačního střediska za rok 2012 předloženou pracovnicí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Jiřinou Kocourkovou.
Usnesení č. 4/030/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy Komenského za rok 2012 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Jaroslavem
Koldanem. Kladný výsledek hospodaření ve výši 22.595,65 Kč bude
převeden do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a
odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2013 v předloženém znění.
Usnesení č. 4/031/2013
Rada města bere na vědomí informaci ředitele ZŠ Komenského Mgr.
Jaroslava Koldana o výsledcích posudku prováděného Zdravotním
ústavem, pracoviště České Budějovice, na výskyt plísní v přízemních
prostorách budovy školy. Posudek vyloučil výskyt plísní v učebnách
školy a výsledky vyšetření stěrů jsou negativní.
Usnesení č. 4/032/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy E.
Beneše za rok 2012 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou. Kladný výsledek hospodaření ve výši 755,- Kč bude převeden do
rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán ZŠ E. Beneše na rok 2013 v předloženém znění.
Usnesení č. 4/033/2013
Rada města se seznámila se zpracovanou studií zástavby lokality „U
Letiště“ v Soběslavi zpracovanou architektonickým studiem ASKA –
ing. arch. Jan Stach, Tábor, včetně projednání studie, které se konalo
21. 1. 2013 na MěÚ Soběslav.
Usnesení č. 4/034/2013
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a architektonickým studiem ASKA – ing. arch. Jan Stach, Tábor, na
zpracování úpravy studie 2. etapy zástavby u sídliště Svákov (u bývalé
centrální kotelny) v Soběslavi pro budoucí výstavbu ZTV a rodinných
domů za cenu 39.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 4/035/2013
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na rok 2013 zájmovým a společenským organizacím
následujícím způsobem:
5.000 Kč

Komorní pěvecký sbor Anonym Voice

Český svaz včelařů Soběslav
Ochrana fauny Votice

5.000 Kč

činnost, vystoupení

8.000 Kč

činnost

Hodně Podně Soběslav (kapela)

5.000 Kč

činnost

Karromato Soběslav

22.000 Kč

lout. fes. Toulavé loutky

Farní sbor Českobratrské cír. evang.

8.000 Kč

živý Betlém

Rodičovské centrum Sobík

5.000 Kč

činnost

Virtuální muzeum hodin Soběslav

10.000 Kč

činnost

Centrum klenby Soběslav

20.000 Kč

Kreativ 2x

Svaz tělesně postižených Soběslav
Společnost „I MY“ Soběslav

7.000 Kč
14.000 Kč

činnost
činnost, akce

Porad. centrum pro sluch. post. Tábor

5.000 Kč

činnost

Český červený kříž OS Tábor

5.000 Kč

činnost

Auritus Tábor

5.000 Kč

činnost

Rolnička Soběslav

5.000 Kč

Rolničkování

Fokus Tábor

6.000 Kč

činnost

Svaz diabetiků Tábor

2.000 Kč

činnost

TJ Lokomotiva Veselí n/L. – t. sk. Žába

5.000 Kč

činnost

TJ Sokol Soběslav

15.000 Kč

činnost

TJ Spartak – oddíl ledního hokeje

20.000 Kč

hok. tur. dětí a mládeže

TJ Spartak - oddíl kopané Soběslav

7.000 Kč

fotbalový turnaj

TJ Spartak – „Sport pro všechny“

3.000 Kč

činnost

Dům dětí a mládeže

SK Domeček při DDM Soběslav

činnost
Jihočeská výstava
vzdělávací akce

15.000 Kč

Soběslavské mažoretky

Český svaz chovatelů Soběslav
10.000 Kč
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12.000 Kč

akce

6.000 Kč

školní turnaj ve florbalu

10.000 Kč

florbal žen – čin., turnaje

8.000 Kč

florbal mužů – čin., tur.

10.000 Kč

činnost

45.000 Kč

S. okruhy, cyklomaratón

40.000 Kč

činnost

Švec-cykloteam Soběslav

22.000 Kč

činnost

Vodní záchranná služba Soběslav

Základní kynolog. organizace Soběslav

5.000 Kč

činnost

Aeroklub Soběslav

7.000 Kč

dět. den, pál. čarodějnic

Český rybářský svaz MO Soběslav

1.000 Kč

dětské ryb. závody

BUDO klub Soběslav

5.000 Kč

činnost

Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav

5.000 Kč

činnost

Veterán Car Club Soběslav

10.000 Kč

činnost

Jihočeská hospodářská komora

5.000 Kč

činnost

20.000 Kč

akce

Baby Box Tábor

5.000 Kč

činnost

12.000 Kč

činnost

Oddíl krasobruslení Soběslav

6.000 Kč

vyst. – vánoční, Lužnické

5.000 Kč

oslavy 140. výr. založ.

Město Tábor

4.000 Kč

Talent roku

5.000 Kč

činnost

školy Soběslav

5.000 Kč

lehkoatl. závody škol

6.000 Kč

oslavy 140. výr. založ.

Setkání s hudbou, o. s.

6.000 Kč

činnost

12.000 Kč

činnost

Soběslavská chasa mladá + Ráček

Obec Baráčníků Soběslav

Baráčníci – VI. župa B. Jablonského
Chrámový sbor sv. Petra a Pavla
Pěvecký sbor Novita Soběslav
Soběslavský žesťový kvartet Soběslav

6.000 Kč

Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav

10.000 Kč

činnost, vystoupení
činnost

 Usnesení č. 4/036/2013

10.000 Kč

17.000 Kč

akce vet. - Selské baroko

komorní festival

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele
„Opravy topného systému – sídliště náměstí Soběslav“, které se uskutečnilo 30. 1. 2013 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se
stala firma TIP N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 2.836.626,- Kč + DPH.
pokračování na str. 4

4

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE Z MěÚ
dokončení ze str. 3

 Usnesení č. 4/037/2013









Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele parkoviště v ulici Horní
příkopy (u hradu) v Soběslavi, které se uskutečnilo 15. 2. 2013 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a
Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 215.219,- Kč
+ DPH.
Usnesení č. 4/038/2013
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
výpůjčce nemovitosti mezi městem Soběslav
a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, územním pracovištěm České Budějovice, na výpůjčku
pozemku parc. č. 4012 v k. ú. Soběslav, který
je ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Usnesení č. 4/039/2013
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odprodej pozemku parc. č. 4068/22 o
2
výměře 39 m v k. ú. Soběslav ČR – Správě
železniční dopravní cesty, s. o., Praha, z důvodu budoucí realizace IV. železničního koridoru v úseku Soběslav – Veselí n/L.
Usnesení č. 4/040/2013
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 6 k mandátní smlouvě ze dne 21. 12. 2001
uzavřené mezi městem Soběslav a Správou
města Soběslavi, s. r. o., kterým se aktualizuje seznam spravovaných nebytových prostor
a bytů ve vlastnictví města a kterým se dále
upravuje výše nájemného za správu bytového
fondu.
Usnesení č. 4/041/2013
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 29. 2. 2012 uzavřené mezi městem Soběslav a Sdruženou ambulancí, s. r. o., kterým se snižuje výměra pronajatých
nebytových prostor v budově čp. 159 v ulici











Petra Voka (Poliklinika) v souvislosti
s úbytkem prostor rentgenového pracoviště
s účinností od 1. 4. 2013.
Usnesení č. 4/042/2013
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na umístění kabelů NN a skříní
NN v souvislosti s realizací akce „Soběslav,
Čejnov (za letištěm) – připojení chatové oblasti“ na pozemcích v k. ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 4/043/2013
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemků v k. ú.
Soběslav a v k. ú. Chlebov od Pozemkového
fondu ČR z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města.
Usnesení č. 4/044/2013
Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor (kanceláře) v budově Městského
úřadu v Soběslavi čp. 59/I na náměstí Republiky v Soběslavi JUDr. Ing. Miroslavu Noskovi,
Tábor, na poskytování právních služeb občanům města s účinností od 1. 3. 2013.
Usnesení č. 4/045/2013
Rada města souhlasí s umístěním nadzemního telekomunikačního vedení firmy cznet
Praha nad veřejným prostranstvím (pozemky
parc. č. 1490/18, 1490/1 a 3959/1 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města) na
sídlišti Míru v Soběslavi mezi domy čp. 510 a
502 z důvodu poskytování internetového připojení pro vlastníky bytů v uvedených domech.
Usnesení č. 4/046/2013
Rada města stanovuje termín 13. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 27. března 2013 v 18.00
hodin v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi, s následujícím programem:
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1. Závěrečný účet města za rok 2012
2. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2013
3. Majetkové převody
4. Různé
Usnesení č. 4/047/2013
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici
v Soběslavi do nájmu Jiřímu Peterkovi, Soběslav (náhradník – Hana Koutná, Soběslav)
a dále městského bytu velikosti 1+1
v čp. 245 ve Wilsonově ulici v Soběslavi do
nájmu Janě Šindelářové, Černovice, (náhradník Chytilová Ludmila, Soběslav).
Usnesení č. 4/048/2013
Rada města souhlasí na základě žádosti jednatele SMS, s. r. o., p. Vladimíra Falady s odprodejem smykového nakladače GM650
z majetku společnosti protihodnotou za nákup víceúčelového traktoru s čelním nakladačem Europad TB504 včetně příslušenství od
firmy ZEMI, Jindřichův Hradec, za cenu 532
tis. Kč bez DPH. Nákup traktoru bude hrazen
z prostředků SMS, s. r. o.
Usnesení č. 4/049/2013
Rada města souhlasí na základě platné smlouvy o smlouvě budoucí s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemena mezi městem Soběslav jako povinným, Jihočeským vodárenským
svazem jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha jako investorem na uložení přeložky vodovodu DN800 a DN500 na
pozemcích parc. č. 3424/2, 3425/2, 3512/2,
3618/8 a 4052/206 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města, v souvislosti s realizací
stavby dálnice D3.
Usnesení č. 4/050/2013
Rada města souhlasí s pořádáním kulturní
akce (celonárodní sborový happening) před
budovou MěÚ čp. 59/I na náměstí Republiky
v Soběslavi organizované pěveckým sborem
Anonym Voice, Soběslav, dne 8. 3. 2013 od
18.00 do 20.00 hodin.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Soběslavi,
nabízí cesty ke snadnějšímu podávání daňových přiznání
2. duben 2013 je posledním dnem, kdy má
většina daňových poplatníků povinnost podat přiznání k daním z příjmů za rok 2012.
Tento den je zároveň posledním dnem lhůty
pro úhradu daně.
Česká daňová správa vyjde plnění této povinnosti vstříc i plánovanými výjezdy svých
pracovníků v rámci našeho regionu, včetně
rozšíření úředních a pokladních hodin na
Územním pracovišti v Soběslavi.
I v letošním roce se pracovníci finančního
úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště
v Soběslavi, vypraví jako každoročně do Veselí
nad Lužnicí, kde budou v průběhu měsíce března, konkrétně dne 6. 3. a 20. 3. 2013 od 13:00 do
17:00 hodin, daňovým poplatníkům nápomocni
při podávání daňových přiznání. Daňová veřejnost se zde od úředníků může dozvědět informace o aktuálních změnách v daňových
předpisech, na místě získat daňové tiskopisy a
rovněž je zde i platně podat.
Pro ty, kdo chtějí daňové přiznání vyplnit a
odeslat z pohodlí domova, je k dispozici tzv. „inte-

ligentní“ elektronický formulář daňového přiznání, který je možno nalézt na „Daňovém portálu“ na internetové adrese http://eds.mfcr.cz.
Výhodou elektronického formuláře jsou
jeho možnosti: elektronický průvodce, vysvětlivky, aktuální sazby, možnost kontroly formální správnosti vyplněného přiznání i jeho přímé
odeslání finančnímu úřadu, a to v jakoukoli
dobu, bez ohledu na úřední hodiny. K odeslání
elektronického formuláře není nutný zaručený
elektronický podpis, po odeslání „nepodepsaného“ formuláře postačí vytisknout tzv. e-tiskopis,
který je systémem po odeslání vygenerován,
vlastnoručně jej podepsat a do 5 dnů podat na
příslušný finanční úřad, resp. územní pracoviště. Daňový poplatník má rovněž možnost vyplněný formulář vytisknout a podat jej na finanční
úřad v listinné podobě.
Další z výhod „Daňového portálu“ je možnost
vytvoření podání ve formátu, který je požadován
k odeslání prostřednictvím datové schránky.
Ti, kdo chtějí k podání přiznání využít podatelnu Územního pracoviště v Soběslavi, budou
tak moci učinit v rozšířených úředních hodi-

nách. Od 4. 3. do 22. 3. 2013 bude Územní pracoviště v Soběslavi plně otevřeno v pracovních
hodinách. Ve dnech od 25. 3. do 2. 4. 2013 budou všechny finanční úřady otevřeny v pracovních dnech do 18 hodin. Pokladny finančních
úřadů bude možné navštívit rovněž v rozšířených pokladních hodinách, a to každý den
od 25. 3. do 2. 4. 2013 v době od 8:00 do 11:00
hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Zaplatit daň je
možné i bezhotovostně, a to bankovním převodem nebo běžnou složenkou typu A. V této souvislosti upozorňujeme poplatníky, že od 1. 1.
2013 došlo ke změně bankovního spojení správce daně. Vlastní číslo bankovního účtu (tzv.
matriky) Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
se změnilo na 77627231. Předčíslí účtu ani kód
banky se nemění.
Podrobnější informace o daňovém přiznání,
včetně formulářů všech druhů daňových přiznání
a informací k jejich podávání, jsou dostupné na
internetových stránkách české daňové správy
http://cds.mfcr.cz, v záložce „Daně a poplatky.
Lukáš Bierl, vedoucí oddělení daňové správy
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Výzva k předkládání žádostí
do programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností 2013
V souladu s novelizovanými „Zásadami pro
užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury“ stanovených pro program
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce
2013 vyhlašuje Město Soběslav, jako obec
s rozšířenou působností, 2. kolo pro předkládání
žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a které
nejsou prohlášeny za národní kulturní památky,
popř. na obnovu movité kulturní památky pevně
spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo
varhany v kostelech, pokud je tato stavba
kulturní památkou.

Uzávěrka příjmů žádostí je 30. dubna,
15:00 hod.
Finanční alokace pro rok 2013:
350 000,- Kč
Adresa pro doručení žádostí:
Městský úřad Soběslav
Odbor výstavby a životního prostředí
Oddělení územního plánování, památkové péče
a investic města
392 01 Soběslav
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Ctiborová
telefon: 381 508 153
e-mail: ctiborova@musobeslav.cz
Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních
prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR
stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou spolu s formulářem žádosti
o poskytnutí příspěvku a seznamem povinných
příloh ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz. Podrobné
informace též získáte na uvedeném kontaktu.

POZNAMENEJTE
SI ZMĚNU
Úřad práce
Kontaktní pracoviště Soběslav
Tř. E. Beneše 44
Telefonické kontakty na jednotlivé agendy
a změna úředních hodin od 1.2.2013
· Dávky pro osoby se zdravotním postižením
a příspěvek na péči tel. 950 165 274-275
· Státní sociální podpora a dávky hmotné nouze
tel. 950 165 282, 950 165 276
· Zaměstnanost
tel. 950 165 271-272, 950 165 319
Úřední hodiny:
Po, St
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Út, Čt
8:00 - 11:00
Pá
8:00 - 11:00*
*jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální
dávky či pozvané klienty
Jana Dvořáková, ÚP ČR – Krp Č. Budějovice
Kontaktní pracoviště Soběslav
tel. 950 165 280
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Příspěvky Jihočeského kraje na obnovu
kulturních památek na rok 2013
Jihočeský kraj otevře od 11. 03. 2013 grantové programy, které se týkají kulturních památek,
drobné sakrální architektury v krajině a objektů nacházejících se v městské památkové rezervaci
nebo zóně a vesnické památkové rezervaci nebo zóně.
Grantové programy pro rok 2013:
· Movité kulturní dědictví 2013.
· Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2013.
· Předprojektová příprava obnovy kulturních
památek 2013.
· Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2013.
· Nemovité kulturní památky 2013.
Elektronická žádost včetně pravidel pro její
vyplnění, pravidla pro žadatele a formuláře budou k dispozici od termínu výzvy k předkládání
žádostí od 11. 03. 2013 na internetových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz
- Granty, Fondy EU - rubrika Granty a příspěvky Jihočeského kraje. Vyplněné žádosti v pí-

semné podobě, včetně všech příloh, lze předložit osobně nebo zaslat na adresu „Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové
péče, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice“. Žádost musí být podána v elektronické formě a zároveň také v jednom tištěném
provedení s povinnými přílohami do termínu
uzávěrky příjmu žádostí tj. do 15. 04. 2013.
Bližší informace pro zájemce:
Ing. Miroslava Ctiborová
telefon: 381 508 153
e-mail: ctiborova@musobeslav.cz
Městský úřad Soběslav
Odbor výstavby a životního prostředí
Oddělení územního plánování, památkové péče
a investic města

Informace o sběrném dvoře v Soběslavi
Sběrný dvůr se nachází na adrese Tyršova
482/III v Soběslavi a mohou ho využít občané,
kteří mají v Soběslavi zaplacený místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 ve výši 550,- Kč.
Sběrný dvůr přijímá odpady od občanů každé
úterý a čtvrtek od 14.30 hodin do 17.30 hodin a
v sobotu od 9.00 hodin do 12.00 hodin. Občané
z jiných měst mohou využít sběrného dvora za
úplatu dle platného ceníku. Právnické osoby
nebo drobní živnostníci nemohou služeb sběrného dvora využít a musí odpady předávat
oprávněným osobám v souladu s platnou legislativou.
Při příjezdu na sběrný dvůr musí občané postupovat v souladu s pokyny obsluhy sběrného
dvora a jsou povinni prokázat se dokladem totožnosti. Odpad musí být roztříděný již při příjezdu do sběrného dvora a následně musí být
ukládán pouze na určené místo.
Ve sběrném dvoře je možno odložit veškeré
druhy komunálního odpadu a dále v rámci zpětného odběru i vyřazená a nefunkční elektrozařízení. Především se jedná o následující druhy:
· nebezpečné odpady (např. zbytky barev a
spotřební chemie, rozpouštědla, autobaterie,
potravinový olej po smažení, plechovky od
barev, znečištěné textilie a plasty)
· vyřazená a nefunkční elektrozařízení (televizory, počítačové monitory, lednice, sporáky,
mikrovlnné trouby, vysavače, mixéry, magnetofony, rádia, mobily…)

Nové nálezy:
starší dámské jízdní kolo červené
dámské jízdní kolo
pánské jízdní kolo červené
dva mobilní telefony
K doptání v redakci Hlásky

· nefunkční zářivky a výbojky – tato světelná

zařízení nesmí být rozbitá

· stavební suť a výkopová zemina – tento mate-

riál může obsahovat úlomky a kusy betonu,
kamení, cihel, ale ostatní příměsi – např. plasty, dřevo, sklo, papír – musí být odděleny
· polystyren a různé igelitové fólie
· dřevo – silnější větve stromů, prkna, dřevo
z demolic, části nábytku atd. (hřebíky a různé
železné prvky není třeba oddělovat)
· veškerý zelený odpad ze zahrad - jedná se především o posekanou trávu, listí, natě a ořezané větve, patří sem však například i spadaná
jablka a další druhy ovoce a zeleniny,
· další druhy, které se díky svým rozměrům
nevejdou do popelnicových nádob. Jedná se
především o kusy nábytku, lina, koberce,
matrace, pneumatiky, umyvadla, obaly velkých rozměrů. Tento odpad však musí být
před odevzdáním zbaven částí či složek, které je možno vytřídit některým z výše popsaných možností.
Věříme, že správné nakládání s odpady ve
sběrném dvoře přispěje ke snížení nákladů
města Soběslavi na odstranění odpadů a dále
přispěje i ke zlepšení ochrany životního prostředí.
Ing. Jan Mošnička, OŽP

Fond rozvoje bydlení
města Soběslav
Městský úřad připomíná všem občanům,
že 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.
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Zpráva o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2012
SHRNUTÍ ČINNOSTI
Strážníci Městské policie Soběslav slouží v průběhu pracovního týdne od 7:00 do 24:00 hodin.
V pátek a o víkendech jsou služby plánovány
převážně na noční hodiny. Od pátečního odpoledne do nedělní půlnoci drží jeden ze strážníků
pohotovost na služebním mobilním telefonu pro
řešení vzniklých neodkladných situací mimo
běžnou službu strážníků. Město je monitorováno dvanácti kamerami instalovanými na jedenácti kamerových bodech. Obsluha kamerového
systému je zajištěna městskou policií ve všední
dny od 7:00 do 24:00 hodin.
STŘELBY
V roce 2012 proběhl výcvik na střelnici v Žíšově dvakrát, a to v měsících květnu a říjnu. Bylo
spotřebováno 500 kusů nábojů, jimiž se střílelo
na pistolové terče ve vzdálenosti 25 metrů a na
padací terče ve vzdálenosti 8 až 25 metrů.
FYZICKÁ PŘÍPRAVA
Výcvik strážníků probíhal v posilovně MP.
Také byla využívána tělocvična, popřípadě hřiště na TJ Spartak.
V měsíci květnu byla prověřena fyzická kondice všech strážníků. Testovaní strážníci vyhověli
daným kritériím. Po celý rok pravidelně 2x do
měsíce, probíhal praktický výcvik sebeobrany
(aikido) v tělocvičně TJ Spartak.
SLUŽEBNÍ AUTOMOBIL
Služební vozidlo Citrôen Berlingo je využíváno
ke kontrolám v kempech a v rekreačních oblastech v okrajových částech katastru města. Vozidlo je pravidelně užíváno v nočních hodinách
v týdnu, v sobotu a v neděli pro noční službu
strážníků MP a pohotovost. Všechny jízdy jsou
evidovány v knize jízd. Na konci roku 2012
mělo vozidlo najeto 62 156 kilometrů. Za rok
2012 bylo ujeto 9 226 kilometrů.
MOBILNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
Mobilní kamery byly v roce 2012 instalovány
celkem v 6 případech. Kamery byly instalovány
s cílem zachytit pachatele poškozování majetku, krádeží, šikany, znečistění veřejného prostranství, nedovoleného ukládání odpadu a
porušení vyhlášek města. Ve služebním vozidle
je nainstalována kamera zaznamenávající ne-

přetržitě průběh služby při použití služebního
vozidla.
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ
DOHLÍŽECÍ SYSTÉM
Ke konci roku 2012 je v provozu 12 kamer (10
otočných a 2 pevné) na 11 kamerových bodech.
V roce 2012 byla provedena výměna kamer K 5
- stadion a K7 - sídliště. S ohledem na vedené
statistiky je možno konstatovat, že došlo k výraznému poklesu nežádoucích činností v monitorovaných lokalitách. Kamerový systém byl
v mnoha případech využíván rovněž policií ČR
pro získání informací o pohybu pachatelů trestné činnosti, nebo k jejich odhalení a při řešení
dopravních nehod.
KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
Při komunikaci strážníků na hlídce (popř. na
služebně) s občany města, nebo s hlídkami OO
PČR je používána trvalá telefonní stanice
381 508 150 nebo mobilní telefon 602 491 567.
Na služební mobilní telefony jsou také napojeny alarmy objektů města. Komunikace s občany
přímo na služebně MP je zajištěna prostřednictvím operátorky v pracovní dny od 7:00 do
24:00 hodin.
POHOTOVOST
V rámci pohotovosti o víkendech bylo v roce
2012 realizováno 33 výjezdů.
ODCHYT VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH PSŮ
V roce 2012 bylo odchyceno celkem 31 psů. Z
tohoto počtu bylo 9 psů umístěno v útulku v Táboře na základě smlouvy, kterou uzavřelo město
Soběslav s Technickými službami Tábor. Ostatní odchycení psi byli předáni majitelům.
POPLATKY vybrané v hotovosti
Na pokladně MP Soběslav byly po dohodě vybírány poplatky i pro jiné odbory na budově číslo 55/I.
Za rok 2012 bylo vybráno celkem 816 324,- Kč.
UHRAZENÉ POKUTY VYBRANÉ
V HOTOVOSTI NA POKUTOVÉ
BLOKY
Celkem za rok 2012

213 300,- Kč

POKUTY NA MÍSTĚ
NEZAPLACENÉ
V roce 2012 udělili strážníci MP Soběslav celkem 126 pokut na místě nezaplacených v celkové částce 78 200,- Kč. Z toho bylo řádně zaplaceno 67 pokut v částce 36 400,- Kč. 59 pokut
v celkové částce 41 800,- Kč nebylo v termínu
uhrazeno. Tyto pokuty byly předány k vymáhání finančnímu odboru Městského úřadu Soběslav.
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Ke správnímu řízení v roce 2012 bylo předáno
54 přestupků.
STATISTIKA
Evidováno čísel jednacích

3454

Přestupky řešené blokově

861

Přestupky řešené domluvou

474

Parkovačky/předvolané osoby

518/170

Předvedené osoby/použití
donucovacích prostředků

4/3

Zjištěné závady předané příslušným
orgánům

315

Poskytnutí první pomoci

5

Nálezy předané majitelům

71

Otevření bytu

2

Podezření z trestného činu
předané PČR

9

Mimořádné události

16

Zpracované náměty a připomínky

198

Hledané osoby

7

Hledaná vozidla

1

Odchycených zvířat

31

Miroslav Drs, vrchní strážník MP Soběslav

Rekonstrukce náměstí
Více jak čtyři roky diskutovaná rekonstrukce soběslavského náměstí
dospěla do zdárného konce. Občané měli možnost podávat na městský
úřad připomínky, jak by mělo centrum města v budoucnu vypadat. Většina vznesených připomínek se týkala redukce zeleně a počtu parkovacích
míst.
V pondělí 18. února se ve velkém sále kulturního domu sešli zástupci
města i architekti Jaromír Kročák a Václav Čihák s občany Soběslavi, kterých se dostavilo kolem 70, aby debatovali o konečné podobě náměstí.
Na úvod seznámil přítomné Petr Lintner s historií náměstí, videoprojekce ukázala jeho vývoj od počátku až do roku 1970, kdy došlo k posledním velkým úpravám.
Pak již dostali slovo architekti, kteří celý záměr zpracovali.
„Velice bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli podívat, za jejich zájem a pozornost. Dále bych chtěl poděkovat za přínosné
připomínky od občanů, které nám pomohly při průběžném dopracování
poslední varianty. Také bych chtěl poděkovat radním a především panu
starostovi za trpělivost a vytrvalost při postupném vývoji této úlohy a
hlavně za možnost pro nás podílet se na celkovém návrhu řešení náměstí v

Soběslavi, ke kterému mám já osobně zvlášť srdečný vztah, a to již od dětství,“ vzkazuje Jaromír Kročák.
S finálním řešením rekonstrukce náměstí vás seznámíme v dalším čísle Hlásky. Foto Jaroslav Hybš
-jk-
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Vítání nových občánků
První slavnostní vítání nových soběslavských občánků v roce 2013 se konalo v obřadní
síni městského úřadu ve čtvrtek 21. února. Za
doprovodu žáků Základní umělecké školy v Soběslavi bylo uvítáno do života třináct dětí,
z toho pět holčiček a osm chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Vladimír Cibulka
Dne 16. února oslavili zlatou svatbu Josef a
Karla Mocovi z Soběslavi.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví na další
společné cestě životem přejí synové Josef a
Milan s rodinami.

Naši občánci 2012
Do našeho města v roce 2012 přibylo 65 dětí,
40 chlapců a 25 děvčat. Ve srovnání s rokem
2011 je to o dvě děti méně. Do tohoto počtu se
také zapsala jedna dvojčata, a to chlapci Filip a
Tomáš. A jaká jména dávají rodiče svým dětem
nejčastěji?
V Soběslavi rodiče vybírají ze široké škály
jmen. Platí to především u děvčat, kdy téměř

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Sofie Polišenská
Jan Míchal
Kira Měchurová
Taťána Temanová
Samuel Peltán
Lucie Doležalová
Tadeáš Suda
Eliška Menglerová
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
Stanislav Doucha
Pavel Dvořák
Miloslav Hoffmann
Marie Novotná
František Zábranský
František Rypáček
František Baloun
Ivo Chalupský
Štefanie Pakosková
Eugenij Volkotrub
Marie Kohoutová
Josef Brož
Marie Veselá
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Nejdražší na světě
je srdce matky,
kdo ztratil ji,
chudý je,
byť i měl největší statky...
Dne 14. března 2013
si připomínáme nedožité 69. narozeniny
naší milované Jany Kopačkové.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina

každá z nich má jiné jméno. Pro dívky vybírali
rodiče nejčastěji jména Eliška, Kateřina, Klára a
Tereza. V seznamu dětí v roce 2012 se objevila
čtyřikrát chlapecká jména Matyáš, Ondřej, Petr,
Tomáš a Vojtěch. Používají se však také i jiná
jména a jména poněkud nezvyklá a ojedinělá,
jako je Evelin nebo Max.
Pavla Brunerová
evidence obyvatel
Dne 4.2.2013 si manželé Marie a František
Krákorovi ze Soběslavi připomněli 73. výročí sňatku.
Hodně zdraví, štěstí, dobrou pohodu a spokojenost přejí dcery a syn s rodinami.
Dne 4. března 2013 uplyne 10 let, co od nás navždy odešel náš drahý
manžel, tatínek a dědeček
pan Vítězslav Himpan.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Děkují
manželka, synové a dcera s rodinami

Děkujeme touto cestou všem příbuzným,
přátelům, sousedům, známým a členům
fotbalových oddílů TJ Spartak Soběslav a
Dynamo Roudná, kteří se přišli do obřadní
síně v Soběslavi naposledy rozloučit s panem Bohumírem Dvořákem. Zároveň
všem děkujeme za květinové dary.
Manželka Marie, dcera Bohumíra
a syn Miloš s rodinami

Náš milovaný otec,
dědeček a manžel pan
JUDr. Lubomír Výborný by se letos
v březnu dožil 100 let.
Odešel v únoru 2012.
S vděčností a láskou
vzpomínají manželka,
syn, dcery a vnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Díky

Děkujeme touto cestou všem příbuzným a
známým, kteří se zúčastnili v pondělí
11.2.2013 posledního rozloučení s naším
drahým zesnulým Jiřím Kohoutem ze Soběslavi. Rovněž děkujeme za květinové
dary. Zarmoucená rodina

Dne 19.3.2013 uplyne
10 let, co nás navždy
opustil pan Bohuslav
Jílek. Stále vzpomínají dcera Libuše s celou
rodinou.
Dne 1.12.2013 uplyne
39 let, co nás opustila
ve věku 67 let naše
milovaná maminka a
babička paní Albína
Jílková. Zůstává navždy v našich srdcích.
Dne 2.5.2013 uplyne
28 let, co nás opustil
manžel, tatínek a dědeček pan Josef Vaněk ve věku 67 let.
Stále vzpomínají
manželka Libuše,
děti Bohuslav,
Jaromír a Zdeněk
s rodinami.
Dne 18.1.2013 uplynulo 12 let, co mne
opustil přítel Emil Kovařík ve věku 76 let.
Dne 5.5.2013 uplyne 11 let, co mne opustil
bratr Bohuslav Jílek. Kdo jste je znali a
měli rádi, věnujte jim tichou vzpomínku.
Zároveň děkuji touto cestou celé mé rodině
a MUDr. Kališové a Staňkové za jejich
péči a starostlivost.
Libuše Vaňková

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 13. 3. a 20. 3. od 13 do 17 h

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

Pozvánka do KD Soběslav
· Neděle 24. března od 15.00 hodin

Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko?
Divadélko KOS
To byste nevěřili, kolik má taková slepička na
jaře práce. On Velikonoční zajíček vlastně
taky. Co se ale stane, když se ti dva potkají a
začnou se hádat o jedno vajíčko? Slepička jej
sice snesla, ale zajíček jej krásně pomaloval a
ona mu ho teď nechce dát. A to jí řekl i koledu. Ještě, že se na to všechno dívá sluníčko....
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.
(3..) dítě zdarma !
· 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 však, vinou půlhodinového zpož-

dění se 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
Vstupné mimo předplatné 270 Kč

Připravujeme na duben:
· Sobota 24. dubna v 15 hodin – velký sál

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ - Námořnická show
Zpíváme a tančíme s Míšou !
Vstupné dítě nebo dospělý 100 Kč

Okénko Soběslavské chasy mladé
Staročeský bál – tradice, jež nikdy neomrzí
Stejně jako každý rok bylo i v letošním roce, v pátek osmého února, navázáno na dlouholetou šňůru plesů pořádaných v gesci soběslavského folklorního
souboru Chasy mladé. Pro tentokrát se ručička počitadla pozastavila na magickém numeru XXII.
Dvacet dvojka je číslem přinášejícím velmi zajímavé a často i důležité poznatky. Tak například
vezměme v úvahu bezpochyby banální záležitost, a to obyčejné matematické dělení. Beze zbytku je
velmi snadno vydělena opět dvojkou, přičemž číslo zbývající pyšně zobrazí dvě po sobě jdoucí jedničky, které při prostém součtu těchto cifer, světe div se, dávají opět číslo dvě. Dvaadvacítka se neztratí ani při hrách karetních. V oku symbolizuje absolutní královskou výhru. Zdálo by se, že už jen
přítomnost samotného čísla zajistí úspěch pořádané akce. Ačkoli lze přímý podíl čísla „štístka“ na
úspěchu Staročeského bálu jen stěží dokázat, jedno říci můžeme. Staročeský bál se vydařil výborně!
Ples zahájily okolo osmé hodiny večerní naše nejmenší tanečnice, děvčata z Ráčku, jež byla po
svém povedeném výstupu vystřídána vystoupením dospělé Chasy. Ta se ukázala s kratším, zato poněkud údernějším písničkovým mixem, při němž nezůstal nikdo z přítomných diváků chladným.
Celým večerem, jak je již několikerým rokem zvykem, ples provázela
pokračování na str. 9
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Program KD Soběslav
březen 2013
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, dětský kroužek....................15.30
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

Další program:
· Pátek – sobota 1. – 2.3. KREATIV Soběslav “Jaro a Velikonoce” - 2 dny plné kreativního tvoření pro děti i dospělé, velký a
malý sál
· Úterý 5.3. .................................10.00 a 11.00

Agentura Pernštejni, „GOTIKA – život rytířů za vlády Lucemburků“, pořad pro ZŠ,
velký sál, vstupné 50 Kč

· Čtvrtek 14.3. ........................................17.00

ASTRÁL

· Úterý 19.3. ...........................................19.30

Divadlo Kompanyje Praha, 1 + 1 = 3, divadelní představení, velký sál, vstupné mimo
předplatné 270 Kč

· Středa 20.3. ................................9.00 a 10.30

Divadlo Kompanyje Praha, Jak Trautemberk
dělal Krakonošovi ducha, divadelní představení pro ZŠ, velký sál, vstupné 50 Kč

· Sobota 23.3. .........................................20.00

SOBĚSLAVSKÝ DISCOPŘÍBĚH,
host - KROKY Michala Davida,
diskotéka, velký sál, vstupné 149 Kč

· Neděle 24.3. .........................................15.00

Divadélko KOS, „ZAJÍČKU A SLEPIČKO,
ČÍPAK JE TO VAJÍČKO“, pohádka,
velký sál

březen 2013
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Staročeský bál
dokončení ze str. 8
kapela Třeboňská 12° společně ruku v ruce se
skvělým kecalem, bývalým členem Soběslavské
chasy mladé Petrem Valešem.
Hlavním hřebem celého večera se ovšem stalo půlnoční představení, které se letos neslo
v duchu největších písničkových hitů. Je potřeba říci, že všechny reprodukované melodie byly
doprovázeny ve velké míře originálními krokovými variacemi společně s velmi tvůrčími kostýmovými variacemi. S neskrývanou jistotou
lze říci, že toto půlnoční překvapení nastavilo
vysokou laťku do budoucna a právem bylo již po
své premiéře přítomnými v sále hodnoceno jako
jedno z nejpovedenějších, která byla na plesech
během let předvedena.
Na závěr ještě poděkujme všem zúčastněným a věřme v neméně početné setkání na Staročeském bále i v roce příštím. Vojtěch Hrůša

Vrchol plesové sezony
Plesová sezona již pomalu končí a my máme
více času věnovat se přípravám na Velikonoce,
které letos přivítáme již na přelomu března a
dubna. Ráda bych však ještě zhodnotila společenský ples, který pořádá město Soběslav spolu
s akciovou společností Rašelina. Bez nadsázky
se dá jistě poznamenat, že tento společenský
ples je vrcholem plesové sezony v Soběslavi.
Organizátoři stále drží vysokou laťku plesu po
celá léta. Bohatý program letos nabídl návštěvníkům nejprve předtančení taneční skupiny
La-St Dance Team z Českých Budějovic,
ochutnávku vín přivezla Vinotéka U černého
kocoura a zeleného stromu, letos poprvé u krbu
hrála zde velmi oblíbená Cimbálová muzika
z Milovic a jako host večera vystoupila
zpěvačka Heidi Janků.
Postřehy večera: nejvíce Soběslavákům
chutnala bílá moravská vína – Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský. Chlapci z Cimbálové muziky z Milovic přiznali, že tento ples a setkání
s místními lidmi patří mezi jejich oblíbené „štace“ a potvrdili svá slova tím, že hráli až do jedné
hodiny ranní. Heidi Janků mimo zpěvu v krátkosti představila pořad na TV Barrandov, který
moderuje. Vyhladovělým hostům přišlo vhod
skvělé občerstvení zakončené výbornými řízečky. Kolem půlnoci se losovalo deset cen z tom-

Kalendář akcí r. 2013
Redakce Hlásky se znovu obrací na všechny
spolky, neziskové organizace a sdružení,
které chtějí zveřejnit termíny pořádání svých
akcí v kalendáři kulturních, společenských a
sportovních akcí v roce 2013 v Soběslavi a
okolí, aby nám potřebné údaje sdělily
e-mailem, poštou či osobně do 10.3.2013.
Poskytnuté informace budou efektivně využity, neboť kalendář budeme distribuovat i
do dalších měst v kraji a poslouží tak k rozvoji cestovního ruchu v našem městě a
k bezplatné prezentaci vašich akcí.
Děkujeme.

boly, výherkyně hlavní ceny si odnesla kávovar
značky Bosh.
Díky organizátorům za báječný ples a zábavu a v příštím roce se opět máme na co těšit.
Michaela Pimperová, foto Luboš Tíkal
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil letos čtvrtý
ročník celostátní akce Březen – měsíc čtenářů, tentokrát s mottem: S námi
jen all inclusive! V centru našeho zájmu je tentokrát čtenář a čtení, tedy ne
kniha ani knihovna, ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů), aktivní
uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem kampaně je posilovat společenský význam a prestiž četby,
propagovat činnost knihoven a hlavně dát o sobě vědět: ano, čteme a je
nás stále hodně! Velice si vážíme všech, kteří naše služby využívají.
Již potřetí uskutečníme MARATON ČTENÍ. Odstartujeme jej ve středu 20. března v 8 hodin. Číst může přijít kdokoliv, dokažme si, že čtení
sluší opravdu každému! V loňském roce u nás četlo 158 účastníků 9 hodin! A letos? Přijďte nás podpořit a zapojit se!
Březen – měsíc čtenářů zakončíme tradiční Nocí s Andersenem, již potřetí budeme v hradní knihovně i nocovat! Program pro
čtenáře-nocležníky připravujeme ve spolupráci se studenty knihovnictví
Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře. Pohádkové sny si
necháme v knihovně zdát v pátek 5. dubna!

VÝSTAVA
V měsíci březnu patří prostory knihovny Mateřské škole DUHA Soběslav. Přijďte si prohlédnout výstavu „Svět očima dětí“.

PŘEDNÁŠKY
· „Univerzální zákony, aneb pochopte, jak svět funguje“ - svět se řídí

BŘEZNOVÉ
PŘEDNÁŠKOVÉ
STŘEDY
V březnu začínáme přednáškou historicko-vlastivědného cyklu „Staré
i nové zvěsti“, který ve středu 6. 3. (mimořádně až od 17:30 v Rožmberském domě) nabídne přednášku na téma

Kříže, kaple, kapličky. Táborsko jako duchovní krajina
Krajina Táborska je dotvářena stovkami staveb a stavbiček, které měly
pro naše předky duchovní význam. Proč byly postaveny, kdo je vybudoval, proč stojí zrovna na tomto místě, komu jsou zasvěceny? Jak vypadají
nyní, které zanikly, fungují ještě dnes? Na tyto a další otázky se pokusí
odpovědět naše muzejní kolegyně Mgr. Ludmila Mikulová (pracovnice
Husitského muzea v Táboře), která se dokumentaci kostelů, kaplí, křížů,
božích muk a dalších sakrálních staveb věnuje už od roku 2004. Za tu
dobu se jí podařilo na Táborsku zdokumentovat 641 objektů. Přednáška
bude doplněna bohatým obrazovým materiálem.
Cestopisný cyklus „Od Tábora až na konec světa“ pak ve středu 20. 3.
(tradičně od 17:00 v Rožmberském domě) pokračuje přednáškou, která se
netypicky věnuje nikoli jedné zemi či regionu, ale pojímá jistě zajímavé
téma v celosvětovém měřítku:

Magie skalních a zemních tvarů u nás i ve světě
Slovem a obrazem se s geologem RNDr. Richardem Honsem z Hradištka vypravíme za fascinujícími geologickými útvary, které příroda uhnětla a odhalila na zemském povrchu.
Na viděnou v přednáškovém sále se těší
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

neměnnými pravidly. Platí pro každého z nás, a když je nerespektujeme, ztěžujeme si život. Pokud je poznáme a stanou se přirozenou součástí našeho života, vše se nám ulehčí - přednáší Mirek Vojáček –
středa 6. března od 17 hodin.
· „Říkali mu Dědek – příběh protikomunistické skupiny Bayer a
spol.“ – beseda s autorem knihy Martinem Tichým o protikomunistickém odboji na jihu Čech – čtvrtek 7. března od 17 hodin.
· „Pád na dno, cesta zpět – životní příběh alkoholika“ - povídání na
téma alkoholismus, informace o společenství Anonymní alkoholici čtvrtek 14. března od 17 hodin.

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec – sobota 2. března.
Irisdiagnostik Jitka Hanzalová – úterý 5. a 19. března
(tel. 732 867 571).

SOBOTNÍ PROVOZ
V březnu bude městská knihovna otevřena také v sobotu 2. března od 9 do
12 hodin.
Alena Fremrová

Zpěv léčí nejen jednotlivce, ale také společnost:
Sborovým happeningem připomeňme
tragickou událost našich dějin
Vážení Soběslavští i vy všichni z okolí,
vokální soubor Geshem pořádá v rámci svého programu Pomoc
potřebným, podporovaného Magistrátem hl. m. Prahy, celonárodní
sborový happening na připomenutí největší hromadné vraždy v historii České republiky: 8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim – Birkenau zavražděno během jediné noci
3 792 nevinných mužů, žen a dětí, následně 10. až 12. července téhož
roku bylo v průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6 500
mužů, žen a dětí. Celkový počet obětí z tzv. Terezínského rodinného
tábora přesáhl množství 10 000.
Důstojná forma připomenutí hrůzné události naší historie je mementem
provokujícím svědomí, ale také hojícím žal, probuzením k poznání kruté pravdy, obviněním z lhostejnosti a varováním před nesmyslnou nenávistí, která nakonec zabíjí. Je výzvou k spravedlivému plnohodnotnému
životu.
Komorní pěvecký sbor Anonym Voice a pěvecký sbor Základní umělecké školy v Soběslavi se 7. března 2013, v předvečer šedesátého devátého výročí této tragické události, připojí k celonárodnímu
happeningu. Zveme všechny k účasti na této vzpomínkové akci.
Akce se uskuteční před Městským úřadem v Soběslavi v 18 hodin.
Za Anonym Voice Ludmila Zbytovská
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Zápis do mateřské školy Duha
proběhne ve dnech
22. až 24. dubna 2013
Den otevřených dveří v Duze
Od pondělí 22. 4. do středy 24. 4. Vás zveme
na Den otevřených dveří naší duhové školky.
Přijďte se podívat, kde bude Vaše dítě v budoucnu trávit svůj čas. V době od 8.00 – 11.00 hodin
a od 14.00 - 16.30 hodin můžete nahlédnout do
prostor mateřské školy. Rádi Vám ukážeme vše,
co naše MŠ nabízí a v jakém prostředí se bude
Vaše dítě vzdělávat. Více informací naleznete
na stránkách www.duha.benjamin.cz.

Bazárek v Duze
Vedení MŠ Duha děkuje pí Vlnové za nápad,
realizaci a ochotu při přípravě „První školkovské burzy hraček a dětského oblečení.“ Děkuje i
rodičům, kteří do bazárku věnovali spoustu věcí
a všem návštěvníkům, kteří svým nákupem tuto
akci podpořili. Výtěžek bude použit pro děti
v mateřské škole.

Den bílých sněhuláků
Konečně jsme se dočkali pravé zimy! Děti jásaly radostí, když uviděly poletovat sněhové
vločky. Nelenili jsme a na zahradě MŠ uváleli
sněhové koule, ze kterých děti vytvořily sněhuláka a také malé sněhulátko. Všichni z nich měli
ohromnou radost, a tak nás napadlo si na sněhuláky zahrát. Dne 31. ledna jsme si to užili! Paní
učitelky a téměř všechny děti z modré třídy se
sešly v MŠ v bílém oblečení a den sněhuláků
mohl začít. Společně jsme tancovali, cvičili se
zimním padákem, zpívali píseň o sněhulákovi,
ale také jsme se pořádně zkoulovali papírovými
koulemi. A abychom měli na tento den památku,
společně jsme si vyrobili papírové sněhuláky,
kterými děti překvapily své rodiče.

Karneval
Karnevalový rej proběhl u nás v MŠ 13. února. Již od brzkého rána děti přicházely v převlecích za různé pohádkové postavičky. Mohli
jsme vidět tančit víly, princezny, krále, kouzelníky, ale i kočičky, draky, berušky a spoustu dalších krásných masek. Do karnevalového reje se
zapojily i paní učitelky, které se převlékly za
školačky, klauny, miminko, kočky, berušky,
kosí bratry a také za Čmeldu. Všichni jsme se
veselili a společně si užili karnevalovou diskotéku. Po přehlídce masek jsme se vydali navštívit
a poveselit i paní kuchařky, které nám tak dobře
vaří. Tento den jsme si krásně užili a už se zase
všichni těšíme na příští karneval.
Podívejte se, jak to našim „duháčkům“ slušelo.
zaměstnanci MŠ DUHA

MŠ Nerudova
Spolupráce se ZŠ
Každým rokem před zápisem do prvních tříd
navštívily v lednu předškolní děti první třídy
obou základních škol – ZŠ E. Beneše a ZŠ Komenského. I letos se seznámily se s novým prostředím velké školy a bedlivě sledovaly své
kamarády, co nového se od září ve škole naučili.
Prvňáčci nám předvedli, jak umí dobře číst, psát
a počítat. Je vidět, že paní učitelky udělaly s dět-

mi velký kus práce a patří jim za to velký obdiv.
I naši předškoláci byli moc šikovní. Počítali,
poznávali začáteční písmenka, kreslili a za
správně splněný úkol dostali od paní učitelky
svoji první jedničku. Předali jsme prvňáčkům
malé dárečky – veselé záložky a děti nám na
oplátku vyrobily sněhuláčky nebo papírová
zvířátka.
Vedení MŠ Nerudova děkuje paním učitelkám ze ZŠ Komenského Marcele Parisové a
Marii Pšeničkové a paní učitelce Martině Šon-

kové ze ZŠ E. Beneše za vstřícnost a milé
přijetí. Těšíme se na další spolupráci!

Zvířátka ve školce
ZOO Dvorec u Borovan
V pondělí 11. února jsme se s dětmi těšili na
zvířátka ze ZOO Dvorec u Borovan. Manželé
Ambrožovi navštěvují naši mateřskou školu
pravidelně každý rok. Tentokrát s sebou přivezli
zvířátka opravdu pro děti neznámá. Před dětmi
se ocitla velká klec, kde pobíhalo pět surikat.
pokračování na str. 12
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MŠ NERUDOVA
pokračování ze str. 11
Dozvěděli jsme se, že jsou to malé psovité šelmy, které pochází z Afriky a mláďatům se říká
štěňátka. Děti se tomu velmi podivily, protože
se malým pejskům vůbec nepodobaly. S dětmi
jsme pozorovali, jak jsou surikaty hbité, umí
„panáčkovat“ a mají velmi ostré zuby. „Čím se
živí?“, ptaly se děti. Ošetřovatel mile rád odpověděl a bylo to opravdu zajímavé. Surikaty loví
ve volné přírodě nejen myši, ale i velkého hada,
jako je třeba kobra. V zoologické zahradě mají
jinou svačinku, například cvrčky nebo sarančata.
Dalším neznámým zvířátkem pro naše nejmenší byla kapybara. Pan Ambrož dětem vyprávěl o životě největšího hlodavce, který pochází
z Jižní Ameriky. Děti se dozvěděly, že je to samec a v zoologické zahradě mu dali jméno Teodor. Na rozdíl od surikat byl klidný a
prohlížel si z klece naše malé diváky.
Zážitků a nových poznatků bylo mnoho. Se zvířátky a našimi milými hosty
jsme se museli rozloučit. Odjeli do své
ZOO ve Dvorci u Borovan. Tak zas
příště.

paní, vodníka, ježibaby, indiánky nebo babky
uklízečky. Karneval si děti užily do poslední
chvilky. Všem maminkám patří velké
poděkování. Vždyť bez masek by nemohl být
žádný karneval!

Tkaní ve školce

Karneval v MŠ
„Hurá pane karnevale,
račte dále, račte dále!“
masky máme na míru z krepového
papíru…
Děti z naší školičky se těšily na
karnevalový rej, který byl naplánován
na středu 13. února. Šikovné maminky
připravily pro své nejmenší krásné
masky. Bylo se opravdu na co dívat. Karnevalový průvod všech masek mohl začít. Na chvíli
jsme se ocitli v kouzelné říši pohádek. Tanec
princezen, víl, berušek, včeliček a motýlků byl
okouzlující. Nechyběli ani piráti, indiáni, vod-

níci či opravdový dinosaurus, nebo krásný páv,
který zářil svými pestrými péry. Děti tančily a
dováděly. Vždyť velký rej masek a opravdová
diskotéka, nesmí chybět na žádném karnevalu. I
my dospěláci jsme se převtělili do masek bílé

Zprávičky z naší školičky

Zleva A. Hovorková, J. Čapková, Z. Srncová, K. Hořická - členky flétnového souboru ZUŠ Pohroma pod vedením Ivy Hovorkové se 13. února zúčastnily okresního kola celostátní soutěže ZUŠ
v oboru komorní hra dechových nástrojů. Jejich vynikající výkon ocenila porota 1. místem a děvčata postoupila do krajského kola. Paní učitelce i děvčatům gratulujeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a do dalších kol přejeme hodně úspěchů.
Irena Molíková

Ve čtvrtek 25. ledna si Klárka Mixová přivedla do naší 5. třídy MŠ Nerudova svoji maminku. Maminku, která umí z několika
natažených nití a vlnek čarovat. „Čarovat?“,
ptaly se děti. Pod čarováním se ukrývalo umění
TKÁT z různých materiálů. Paní Mixová přinesla malý stav a děti spolupracovaly při tvorbě
náramku. Vše začalo pohádkou Jak krtek ke kalhotkám přišel. Děti si ji pomocí obrázků zopakovaly a tím se také proměnily v mravenečky a
pavoučky, kteří drží stav a tkají nitě. Vlastní
zkušeností si tak utvářely představu, jak vzniká
látka.
Poděkování patří paní Mixové za trpělivost
při praktické „výuce“ dětského tkaní, za ukázky
různých hotových výrobků a za dárek, který děti
dostaly - tři krásně tkané čepice.
Vedení MŠ Nerudova
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ZŠ Komenského - Zápis do prvních tříd
Na obou soběslavských základních školách probíhal zápis budoucích prvňáčků
v pondělí 11. 2. a v úterý 12. 2. 2013. Naše Základní škola Komenského ulice v Soběslavi zapisovala prvňáčky po oba dva dny v době od 14 do 16 hodin.
Většina předškoláků svoji první životní zkoušku zvládala s naprostým nadhledem. Děti s klidem
předváděly své vědomosti a dovednosti. Bez větších problémů se zapojily do hovoru s paní učitelkou a velmi obratně reagovaly na její dotazy. U některých dětí sice na počátku byla znatelná
nervozita, ta se ale během chvíle rozplynula.
Celkem přišlo k zápisu 66 dětí. Do první třídy nastoupí zatím 51 dětí a rodiče dalších 15 dětí ještě
zvažují odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad povinné školní docházky je zapotřebí
doložit vyjádření pedagogicko - psychologické poradny a pediatra. V září budou tedy otevřeny dvě
první třídy. Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a aby svými studijními
výsledky dělali radost sobě i svým rodičům.
Hana Krátká

Bronzový úspěch žáků 4. tříd ve vybíjené

Lyžařský výcvikový kurz

V úterý 5. února 2013 se chlapci a dívky čtvrtých tříd ZŠ Komenského zúčastnili turnaje 14 škol
ve vybíjené v Táboře. Ve své skupině se naše družstvo utkalo s dalšími šesti školami. Kromě ZŠ
Bechyně, se kterou jsme remizovali, jsme všechny ostatní školy porazili. Bohužel ale právě remíza
s Bechyní znamenala, že o vítězství v naší skupině rozhodovalo skóre a tím, že jsme ve skupině
skončili druzí, nás čekal zápas o celkové 3. místo. Ten jsme nad ZŠ Bolzano jednoznačně vyhráli a
přivezli si domů krásné bronzové umístění.
Všichni žáci si za předvedený výkon a vzornou reprezentaci školy zasluhují velké poděkování.
Ilona Grenarová

Ve dnech 27. 1. – 1. 2. se žáci sedmých tříd
Základní školy Komenského v Soběslavi
zúčastnili lyžařského výcviku na Lipně. Ubytování nám poskytla příjemná chata, která se nachází přímo u lanovky. Pokoje byly prostorné,
pohodlné a čisté. Podmínky pro zimní sport nebyly úplně ideální, ale i tak za necelý týden dokázali učitelé téměř zázraky - začátečníci sjeli
kopec bez větších problémů a pokročilí se zdokonalili. Pobyt nám zpříjemnila i návštěva
bazénu. Myslím, že všem učitelům patří velké
poděkování za trpělivost.
Za sedmé třídy Adéla Švecová

ZŠ E. Beneše - Zápis do prvních tříd
V pondělí 11. a v úterý 12. února se konal zápis do prvních tříd pro školní rok
2013/2014. Ze dvou soběslavských a z dalších okolních mateřských škol celkem
přišlo 73 dětí. Pro 15 dětí žádají rodiče odklad školní docházky.
Budoucí prvňáčci byli mile přivítáni učitelkami z prvního stupně. Pro děti
měly připraveny různé úkoly, ve kterých mohli
kluci a děvčata ukázat svou připravenost pro
školní práci. Většina z nich byla v naší škole
v krátké době podruhé, protože v lednu se byli
předškoláci ze soběslavských mateřských škol
podívat do prvních tříd za svými kamarády. Děti
dokazovaly, že už znají mnoho potřebných věcí
do školy jak z domova, tak i z mateřských škol.
Každý „žáček“ si nakonec vybral dárek od starších spolužáků a drobnou sladkost a pak už děti
spokojeně odcházely plné zážitků domů.
Kolik dětí nakonec přijde v pondělí 2. září do
prvních tříd, poznáme, až jak budou na jaře vyřízeny žádosti o odklad. Na všechny děti se už nyní těší učitelky ze základní školy na tř. E. Beneše. M. Š.

Střípky
ze ZŠ E. Beneše

V kategorii 6. – 7. tříd se zúčastnilo 40 žáků.
Na 3. místě se umístila Jana Šimková, na 2. místě Josef Záruba a 1. místo patřilo Janu Adamovi.
Do okresního kola postupuje v této kategorii Josef Záruba.

Čtvrtek 31. 1. 2013 nebyl pro žáky ZŠ E. Beneše pouze časem rozdávání vysvědčení. Tento
den se na škole konal „DEN NAŠÍ TŘÍDY“.
My, „třeťáci“, jsme si ho opravdu užili. Naučili
jsme se novou pohybovou hru, otiskem ruky do
velkého srdce jsme potvrdili naše přátelství a
napsali jsme zajímavý dopis adresovaný
ŠKOLE. Nejvíce nás ale bavilo zdobení vlastního trička. Kdo měl barvy nebo fixy na textil –
maloval, ostatní batikovali.
Trička se nám moc povedla a už teď se těšíme, až si je společně s paní učitelkou oblečeme
třeba na školní výlet.
Třídy III. A, III. B, III. C

V kategorii 8. – 9. tříd se zúčastnilo 16 žáků.
Na 3. místě skončil Ondřej Přibyl, na 2. místě
Jaroslav Fousek a na 1. místě Michal Novák. Po
velmi vyrovnaném ústním konverzačním kole
do okresního kola postupuje Jaroslav Fousek.
Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Finanční gramotnost

Olympiáda v anglickém jazyce

Během prosince se 56 žáků naší školy zapojilo do celostátní soutěže Finanční gramotnost.
Nejlépe si v oblasti peněžní, cenové a právní
gramotnosti a v rychlém rozhodování vedli tito
žáci: nejúspěšnější byl Tomáš Průša z 8.B, 2.
místo obsadila Veronika Šmídová z 9.A a 3.
byla Linh Zdarsová z 9.B.

Na naší škole proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

Gratulujeme a všem zúčastněným žákům děkujeme za snahu.

SAPERE – vědět, jak žít
Během listopadu a prosince se většina žáků
II. stupně zapojila do celostátní soutěže
SAPERE – vědět, jak žít.
Nejlépe si v oblasti zdravého životního stylu
a v rychlém rozhodování vedli tito žáci: nejúspěšnější byla Irena Košťáková ze 6.A, 2. místo obsadil Adam Petráň ze 6.A a 3. byla
Veronika Čermáková z 8.B. Gratulujeme a
všem zúčastněným žákům děkujeme za snahu.

Naše hudební hvězda
Ve dnech 7. a 13. února proběhla v naší škole
pěvecká soutěž Naše hudební hvězda.
V kategorii 6. tříd se na prvním místě umístila Adriana Pavlovyčová, na druhém místě Tereza Staňková a na 3. místě Barbora Stachová.
V kategorii 7. a 8. tříd obsadil první místo
Jan Adam, druhé místo Michaela Marečková a
Kamila Čížková a třetí místo Veronika Kaislerová a Bára Pešková.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich výkony.
vyučující
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ZKUSME SPOLU!
Přijďte si zahrát stolní tenis na vozíčcích, zkusit závody v běhu “poslepu”, dojet si na vozíčku pro zmrzlinu nebo rozeznávat předměty po hmatu a čichu...
Vžít se na chvíli do světa lidí s postižením se můžete na akci ZKUSME
SPOLU!, malé soběslavské paralympiádě. Vyzkoušíte si i pomůcky a
hračky pro děti s postižením; s pejsky si prožijete, jak příjemná je canisterapie. ZKUSME SPOLU! proběhne pro děti i rodinné týmy na náměstí
v Soběslavi, 23. března od 9 - 12 hodin, souběžně s rolničkovským jarmarkem. Zasoutěžit si může každý, kdo má odvahu a chuť poznávat nové.
Netradiční dopoledne pro Vás připravilo naše občanské sdružení
“I MY” Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. ze Soběslavi.
Od roku 2000 pomáháme těm nejmenším dětem s postižením od narození do sedmi let a jejich rodinám. Hlavní náplní je služba „raná péče“(projekt Začít včas!) v jihočeském regionu - odborní poradci dojíždějí do
rodin, provázejí rodiče nelehkým obdobím, pomáhají dětem s postižením
rozvíjet dovednosti v bezpečí domova v nejcitlivějším období jejich života. Sdružení zároveň usiluje o to, aby společnost lépe porozuměla situaci
rodin dětí s postižením.
Pro naši práci je nezbytná podpora veřejnosti, a proto bychom rádi poděkovali všem “našim” dobrovolníkům a dámám z klubu při městské knihovně, které pro prodej na jarmarku vyrobily desítky krásných
velikonočních ozdob. Výtěžek z prodeje bude využit právě na projekt
Začít včas! Předem děkujeme za Vaši podporu.
Za “I MY” Klára Csirková, tel.: 725 284 077

DARUJTE ZBYTKY VLN

Pokud byste měli doma nevyužité zbytky vln, látek, bavlnek apod. budeme velmi rádi za jejich darování. Materiál nám pomůže při výrobě pomůcek pro děti s postižením a drobností pro prodej. Můžete nám zavolat
anebo donést do našich prostor nad poštou v 1. patře. Tel.: 775 727 382

Diakonie ČCE – středisko Rolnička
pořádá

Jarní jarmark v sobotu 23.3.2013
od 8.30 do 12 h na soběslavském náměstí
program:
široký výběr výrobků z chráněné dílny Rolničky, praktické školy,
CDS, STD a ostatních chráněných dílen, dílnička pro děti, dětská
tržnice, kulturní program, jízdy na ponících, občerstvení, kolo štěstí,
bazárek
Zkusme spolu – tradiční akce o.s. „I MY“ pro vás, připravuje:
· koutek s canisterapeutickými pejsky
· hmatové soutěže
· slalomy na vozíčku
· etapová soutěž s úkoly pro celou rodinu
· ping-pong pro lidi s postižením

kontakt: Mrkvica Ivan, tel. 733 127 040, www.rolnicka.cz
Nová chráněná pracovní
místa v Rolničce
Získat nové zaměstnání se podařilo 6 lidem se zdravotním postižením,
kteří nyní pracují v Rolničce na pozicích údržbář, řidič, uklízečka a
v nově vytvořené grafické dílně. Tyto osoby byly přijaty poté, co úspěšně
absolvovaly pracovní praxi, motivační kurzy, nebo zácvikový program.
Chráněná pracovní místa vznikla díky projektu „Rolnička – nová šance
pro osoby se zdravotním postižením“, který Diakonie ČCE – středisko
Rolnička realizuje s podporou Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR. Všem novým zaměstnancům Rolničky přejeme v jejich
práci hodně úspěchů.
Mgr. Monika Macáková, projektový manager
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
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Sněžení přineslo problémy i do Soběslavi
Od večera 16.1. do rána 18.1.2013 napadlo
více než 30 cm sněhu, který přinesl nemalé
problémy na chodnících a vozovkách.
Protože jsem si vědom toho, že ze strany občanů Soběslavi byla kromě kladné odezvy vznesena i kritika na průběh a formu údržby
komunikací, cítím potřebu přiblížit v krátkosti
pravidla vztahující se k „Plánu zimní údržby“.
Úkolem zimní údržby místních komunikací
je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích vzniklých zimními
povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak,
aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a
ekonomickým možnostem vlastníka místních
komunikací na straně druhé.
Poněvadž v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen
zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanovuje tento plán i priority údržby, a to jak
místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Základními technologickými postupy při
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací je odklízení sněhu mechanickými prostředky v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm a při trvalém sněžení se
odstraňování sněhu opakuje.
Pracovníci Technických služeb mají na zimní období od 15. 11. do 15. 3. následujícího roku
rozepsány pohotovostní služby na mimopracovní dny.
V průběhu pracovního týdne v čase pracovní
doby jsou řízeni dispečerem a v mimopracovní
době nastupují okamžitě po zjištění, že se na
místních komunikacích zhoršila sjízdnost a
schůdnost.
Pro výkon údržby máme k dispozici dva
traktory s radlicí, dvě multikáry s radlicí a sypačem, malotraktor s kartáčem a sypačem a jednoosý traktor s kartáčem. Samozřejmě nepostradatelnou součástí jsou i tzv. pěšáci, kteří
s lopatami a hrably ošetřují místa pro techniku
nepřístupná.
Bohužel nám ztěžují naši činnost všudypřítomná auta na chodnících a vozovkách, kontejnery a popelnice na prostředku chodníku.

Proto, abychom zmírnili závady ve sjízdnosti a schůdnosti, jsme hned od pátku 18. 1., když
přestalo padat, začali vyvážet sníh z ulic a ukončili vyvážení ve čtvrtek 24. 1. z nejkritičtějších
míst po celé Soběslavi.
Za spolupráci při vyvážení sněhu děkuji
panu Záhorovi se synem, kteří tomu obětovali
celý víkend, firmě Spilka a Říha a kolektivu
městské policie, bez jejichž účasti by se na frekventovaných komunikacích dala akce těžko
bezpečně realizovat.
Přestože zima není ještě pro letošní sezonu
za námi, cítím povinnost už nyní poděkovat
všem občanům Soběslavi, Chlebova i Nedvědic
za to, že i přes chodníkový zákon dělají všechno
pro zažehnání problémů se sněhem, aby obce
mohly fungovat s co nejmenšími obtížemi. Zaměstnancům Technických služeb musím také
poděkovat za jejich úsilí, protože toho od středy
do pátku moc nenaspali.
Za Správu města Soběslavi s.r.o.
Vladimír Falada - jednatel

Nabídka zaměstnání

Zprávičky z RC Sobík

Gymnázium Soběslav – hospodářka
požadavky:

Během února pokračoval náš pravidelný
program, v tělocvičně se cvičilo, v herně jsme
kromě společného hraní vyráběli sněhuláka.
Také jsme si jeli zaplavat do relaxačního bazénu
v Jindřichově Hradci a připravovali si masky na
karneval, o kterém se více dozvíte příští měsíc.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se nám
ozvali na inzerát ohledně volných prostorů pro
činnost našeho centra. Ale jsme nezisková organizace, která hospodaří z příspěvků svých členů,
tudíž jsme Vaše nabídky, které jsou pro nás vzhledem k ceně pronájmu nereálné, museli odmítnout.
Nadále tedy hledáme vhodné prostory pro činnost
našeho centra – herna, cvičení s dětmi.

malování na keramický hrneček (nebo misku)
glazurou a výroba velikonoční ozdoby z keramiky. Tvořit mohou i ti nejmenší. Všechny
vlastnoručně vyrobené keramické výrobky vám
zůstanou na památku.
Vstupné se bude platit předem v herně u Ivy
nebo na cvičení u Báry. Na tento výlet zveme i
zájemce z veřejnosti (s dětmi i bez dětí). Kdo by
chtěl jet s námi - hlaste se na tel. 728318857.
Sraz je v 8.15 h na parkovišti u Penny v Soběslavi, zastávka u Paluby.

· středoškolské vzdělání ekonomického směru
· praxe v oboru minimálně 5 let
· uživatelská znalost (WORD, EXCEL, účetní

a mzdové programy)

· zkušenosti s účtováním v příspěvkových

(školských) organizacích vítány

další informace:
· pracovní náplň – personalistika, podvojné

účetnictví, mzdové účetnictví, tvorba a čerpání rozpočtu, účetní uzávěrky
· nástup v průběhu měsíce srpna 2013
· finanční ohodnocení dle platných platových
tabulek

Nabídku se stručným životopisem
a průběhem praxe zaslat nebo doručit
nejpozději do 31. 3. 2013 na adresu
Gymnázium Soběslav,
Edvarda Beneše 449/II, 392 11 Soběslav

Výlet se Sobíkem do keramické dílny
v Děbolíně
Ve středu 20. 3. 2013 pořádáme pro všechny
milovníky keramiky a ostatní zájemce velikonoční výlet do keramické dílny v Děbolíně.
Vstupné je 100,- Kč na tvořící osobu (min.
však 100,- Kč na rodinu). V ceně je zahrnuto

Pravidelný program:
· Úterý – cvičení rodiče a děti 2-3 roky,

9.00 – 9.45 tělocvična TJ Spartak

· NOVÉ: MIMI CVIČENÍ – též v úterý, cviče-

ní pro děti, které ještě nechodí (cca 6-12 měsíců) 9.15 – 9.45, poté volná herna do 11.00
hodin, družina na nových školách.
· Středa – cvičení rodiče a děti 1 – 2 roky,
9.00 – 9.45 tělocvična TJ Spartak
· Čtvrtek – dopolední herna s programem
9.15 – 11.15 v družině na nových školách
Ivana Hamajová, RC Sobík
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Nový prezident složí slib
Napjatě očekávali voliči v Soběslavi, ale i
v celé České republice, až Český statistický úřad
po sečtení všech hlasovacích lístků oznámil, že
Václava Klause 8. března 2013 vystřídá na
Pražském hradě Miloš Zeman. Do křesla na
Hrad pomohli Zemanovi i voliči ze Soběslavi a
okolních obcí. Budoucí prezident zde získal
2.035 hlasů.
Zeptali jsme se několika našich spoluobčanů, co očekávají od nového prezidenta republiky?
Mgr. Jaroslav Koldan, ředitel základní školy
Funkce prezidenta republiky je především
reprezentovat náš stát navenek a jeho vnitrostátní pravomoci přímo nesouvisí se vzděláváním.
Od nového prezidenta neočekávám žádné zásadní změny, které by se dotýkaly práce školy.
Mgr. Alena Krejčová, ředitelka mateřské školy
Nechám se překvapit, co nám působení nového prezidenta přinese.
Josef Kratochvíl, důchodce
Odpověď jsem soustředil do následujících
bodů: nestrannost a rozhodnost, působit na sjednocování vztahů ve společnosti a vést hlavně
mladé lidi k vlastenectví, bojovat proti vulgarismu, aroganci, a to i ve sdělovacích prostředcích,
zaměřovat příslušné orgány na růst ekonomiky
a bojovat proti hrozivě se vyvíjející nezaměstnanosti. V neposlední řadě prosazovat, aby do
vládních orgánů a institucí byli jmenováni
odborníci s potvrzenou důvěrou občanů.

Informace
z DDM
· Ve dnech 1. -2. března se bude v domě dětí a

·

·

·

·

mládeže konat v rámci „Kreativu Soběslav“
FLER SHOW – nový prodejní jarmark rukodělných výrobků, workshopy a bohatý doprovodný taneční program.
Fler show bude probíhat v pátek 1. března od
16.00 do 19.00 hodin a v sobotu 2. března od
9.00 do 19.00 hodin. Srdečně zveme širokou
veřejnost.
V sobotu 9. března se koná v DDM posezení
s hudbou pro ženy u příležitosti Mezinárodního dne žen. Zahájení v 15.00 hodin v sále
DDM.
V pondělí 11. března od 9.00 do 11.00 hodin (jarní prázdniny) pořádáme pro děti „Velikonoční tvoření“. Děti si budou moci
vyrobit velikonoční dekorace a vyzkoušet i
netradiční techniky. Potřebný materiál děti
dostanou na místě zdarma. S sebou si vezměte pouze obuv na přezutí.
Byl zahájen počítačový kurz pro mládeže a
dospělé, který se koná vždy v pondělí od
16.00 hodin. Případní zájemci se ještě mohou
přihlásit v DDM nebo na tel. 381 522 013.
Oznamujeme, že letní příměstské tábory
(8 . - 12. 7. a 15 . - 19. 7.2013) jsou již obsazeny. Případní zájemci se mohou hlásit jako náhradníci.
Jaroslava Kohoutová
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Moc bych si přál, aby prezident pracoval tak,
aby se u drtivé většiny občanů zapsal jako „Tatíček vlasti“.
RNDr. Ladislav Krakula - lékárník
Ať svojí činností ve spolupráci s ostatními
institucemi napomáhá k probuzení se lepšího
„JÁ“ v nás, lidech České republiky.
Josef Ivaniš - důchodce
Očekávám, že splní alespoň část svých předvolebních slibů, i když vím, že to nebude mít
lehké v té vlčí smečce, která zde vládne. Rovněž
bych si přál, a nejsem sám, aby se zasloužil o to,
aby se vlastnictví sdělovacích prostředků dostalo do rukou českých občanů. Tím by bylo zaručeno, že tyto prostředky budou nezaujatě a
objektivně psát o naší i zahraniční politice. Kdyby se mu povedlo, zasloužil by medaili
z drahokamů. Držím mu palce!
Václav Vletický - důchodce
Budu rád, když začne plnit svůj předvolební
slib a často se zúčastní zasedání Nečasovy vlády
i Parlamentu ČR. Snad se svým zákonným způsobem zaslouží o to, aby si vládnoucí koalice
v Parlamentu dále neodhlasovávala takové zákony jako nedávné zvýšení daně z přidané hodnoty, penzijní pilíře, sKarty apod., jejichž dopad
na drtivou většinu našich občanů a jejich rodiny
je přímo otřesný, zvláště nyní, kdy se neustále
zvyšuje nezaměstnanost.
Schvaluji i to, jak se nastávající prezident
vyjádřil o „ministraničce“ Karolíny Peake. Vedení Poslanecké sněmovny změnilo svůj jednací řád, a strana LIDEM má svůj vlastní
poslanecký klub a vše, co k tomu patří, včetně
financí. Je to do nebe (jestli vůbec nějaké je) vo-

Policejní zápisník
 Neznámý pachatel dne 2. 1. 2013 v Soběslavi

vnikl na soukromý pozemek, kde se nachází
budova bývalé lisovny a poté i do samotné
budovy, ze které odcizil vzduchovou láhev
pro potápění, 2 ks měděných kabelů ke svářečce, 2 ks prodlužovacích kabelů 380V, 3 ks
dvacetilitrových kanystrů, cca 20 ks vyřazených autobaterií, cca 30 ks hliníkových disků
a hliníkový odpad o hmotnosti cca 500 kg,
čímž způsobil poškozenému M.H. celkovou
škodu 56.900,- Kč.
 Dne 6. 1. 2013 B. Š. poté, co požil přesně nezjištěné množství alkoholických nápojů a
kdy koncentrace alkoholu v krvi dosahovala
hladiny 1,28 g/kg, řídil v obci Soběslav osobní automobil, ačkoliv nebyl schopen řízení
ovládat zcela bezpečně.
 Dne 15. 1. 2013 se NP vloupal do prodejny
Coop Jednota v obci Myslkovice, ze které odcizil různé druhy cigaret a alkoholických nápojů, čímž způsobil poškozené firmě
JEDNOTA OBCHODNÍ DRUŽSTVO
TÁBOR, předběžně vyčíslenou škodu ve
výši 28.440,- Kč.
 Dne 26. 1. 2013 NP vnikl po odstranění visacího zámku, který odcizil, do boxu, který je
uložen ve skladu OD PENNY MARKET Soběslav, z kterého následně odcizil 79 kartonů
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lající a alarmující. Nemám se ale tímto rozčilovat, řekl mi můj dobrý kamarád. Když prý někdo cítí, že se blíží jeho konec, snaží se ještě
„urvat“, co se dá. Asi má pravdu. To budoucí
prezident jistě nedovolí.
František Cajthaml - student
Ve svých předvolebních materiálech kladl
nastávající prezident důraz na otázku mládeže a
její vzdělávání. Jsem student a věřím, že svým
vlivem usměrní ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, aby se z měsíce na měsíc neustále neměnily podmínky pro maturitní zkoušky a
měli jsme jistotu, že to, co slibuje a plánuje
dnes, za měsíc znovu nezmění. Jak se můžeme
dobře připravovat, když máme takovou nejistotu? Zaplať pánbůh, že na tomto ministerstvu
skončila éra exministra Dobeše.
Ing. Jan Hlavnička - důchodce
Očekávám, že se bude angažovat v omezení
rozbujelé korupce ve společnosti. Zasadí se o
větší sociální spravedlnost. Splní slib častého
docházení do Parlamentu a tak bude působit na
politiky Nečasovy vlády. Nezapomene na svůj
slib pomoci obnovy lázní Kyselka.
Jiří Hájek – bývalý policista
S potěšením jsem přijal zprávu v televizi i
v denním tisku, když se Miloš Zeman v rámci
setkání s představiteli politických stran sešel
s předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem.
Jejich setkání se nesla v přátelské atmosféře a
shodli se i na dobré spolupráci v zahraniční politice ČR. Z toho jsem měl radost, předvolební
rétorika byla ku prospěchu občanů zapomenuta.
Za odpovědi všem vřele děkuje
Václav Davídek
cigaret různých značek v celkové hodnotě
57.570,- Kč.
 Podezřelý R.H. řídil z obce Lodhéřov do obce
Hlavňov, po pozemní komunikaci osobní automobil tov. zn. Opel Combo. Vozidlo řídil i
přesto, že mu byl rozsudkem Okresního soudu Praha-východ uložen trest zákazu činnosti
řízení motorových vozidel.
OOP Soběslav

Redakce přeje čtenářům
Hlásky a všem soběslavským
občanům krásné prožití
velikonočních svátků, hodně
jarní pohody a sluníčka.

Děkujeme žákům výtvarného kroužku při
DDM, kteří pod vedením Hany Čížkové nakreslili pro Hlásku obrázky s jarní tématikou.
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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 BŘEZNU 2013
Vážení diváci, v době, kdy je tento článek připravován, ještě nejsou známy držitelé amerických ani domácích filmových cen za loňský rok, ale většinu nominovaných filmů jste v našem kině mohli již dříve zhlédnout nebo je můžete vidět
právě v tomto měsíci. Největší počet nominací drží „LINCOLN“ Stevena Spielberga – celkem dvanáct. Biografické drama o životě šestnáctého amerického prezidenta Abrahama Lincolna, který se velkou měrou zasloužil o zrušení otroctví, a
který provedl Ameriku nejtemnějším obdobím jejích dějin - občanskou válkou
mezi Severem a Jihem. Dalším nominantem na nejlepší film je poněkud komediálnější „TERAPIE LÁSKOU“ o tom, že život nejde vždy podle plánu. Ten film,
podle recenzí, je nefalšovaný doják, schůdná romantika do zlatého fondu. On,
ona, spousta překážek a vůkol tlupa rázovitých postaviček. Zkrátka dva ukázkoví
looseři, co spolu ale začali běhat, tančit, trávit čas, tak aby si mohli třeba dojít pro
štěstí.
Z české provenience zopakujeme ještě několikrát úsměvnou komedii Z. Trošky z prostředí jihočeské vesnice „BABOVŘESKY“… aneb z dopisu venkovské
drbny a pak nás může potěšit nová česká rodinná komedie „MARTIN A
VENUŠE“ s podtitulkem Ženy a muži - jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše a nezbývá jim než spolu nějak vyjít tady na Zemi… aneb když hlídá táta. Kolotoč humorných a nečekaných událostí vrátí pomyslně Vendulu a Martina na začátek
jejich vztahu. Znovu si začnou vážit jeden druhého a navzájem se respektovat.
Manželský pár ztvární Marek Taclík a Kristýna Boková.
Akční žánr bude v tomto měsíci zastoupen klasikou „SMRTONOSNÁ
PAST: OPĚT V AKCI“, kde se Bruce Willis vrací ve své nejslavnější filmové
roli, tedy jako John McClane, který díky svým schopnostem nakonec vždycky
přežije všechno a všechny. Film prý bude očividně méně posedlý počítači, a to jak
na úrovni děje, tak v menším množství digitálních efektů a bude se soustředit na
záchranu jeho syna z Ruska a posléze zlikvidování tamní teroristické buňky. „Já
se vrátím“ řekl jednou Arnold Schwarzenegger a nyní to naplňuje. Na plátna kin
se vrací fanoušky v dlouho očekávaném akčňáku „KONEČNÁ“. Arnold definitivně vyměnil guvernérskou židli za šerifskou placku v zapadákově u mexických
hranic. V boji proti bossovi mafie Cortezovi provětrá své zbrojnice s cílem zastavit zdánlivě nepřemožitelného gangstera. Do třetice bude speciální vojenská jednotka s krycím názvem G. I. Joe zachraňovat svět. „G. I. JOE: ODVETA“ má
potenciál přivést do kin první letošní skutečný blockbuster a k tomu má pomoci
působivé 3D zpracování.
Příběh potřeštěných, bláznivých, sexy středoškolaček, které se vydaly na jízdu
plnou zážitků, uvidíme ve „SPRING BREAKERS“. Každá dovolená něco stojí
a přesně to si řekly hlavní hrdinky Spring Breakers a rozhodly se situaci řešit nestandardně: vykradly restauraci a nechaly se chytit. Z vězení se dostanou za pomoci dealera drog a zbraní, který po nich bude chtít trochu té špinavé práce.
Z názvu by se zdálo, že se jedná o slaďárnu pro teenagery, ale naše očekávání
bude brzy rozmetáno.
Poslední odstavec náleží filmům pro malé diváky, kteří si opravdu v březnu
přijdou na své. Konečně se dočkáme dlouho slibovaného „ČTYŘLÍSTKU VE
SLUŽBÁCH KRÁLE“, jehož premiéra z důvodu finalizace obrazové části byla
distributorem o měsíc odložena. Naše nejmenší snad nezklame staronový
„NEMO SE VRACÍ“ převedený na velké plátno ve formátu 3D. Podvodní dobrodružství s nezapomenutelnými postavičkami, humorem a upřímnými city jistě
neztratilo ani po letech na atraktivnosti. 3D formát je spojen s další animovanou
pohádkou „CROODSOVI“ o první pravěké rodince na světě, na které čeká největší dobrodružství poté, co je zničena jejich jeskyně a musí se vypravit na cestu
do neznáma. Do krajiny plné nejrůznějších rostlin a stvoření. Jejich pohled na
svět se tak navždy změní. Dobrou rodinnou podívanou jistě naplní fantasty
„MOCNÝ VLÁDCE OZ“ rovněž ve 3D, jehož kouzelný svět vychází z předlohy spisovatele L. F. Bauma – Čaroděj ze země Oz. V současnosti mohou jeho rozmanité a fantaskní příběhy díky digitální technice okouzlit diváky stejnou mocí,
jako před více než sto lety jeho čtenáře. Velmi se těšíme na Vaši návštěvu.
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO
2013 - KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ
· Čtvrtek 7. března

VŠE O MUŽÍCH
Studio DVA Praha
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem.
Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět
nepochopily.
Hrají: Michal Slabý, Filip Blažek, Maroš
Kramár

· Pondělí 15. dubna

SHELDON A JEHO MATKA PANÍ
LEVINOVÁ aneb jejich neuvěřitelná dobrodružství
Divadlo v Řeznické Praha
Crazy komedie autorského tandemu Sama
Bobricka Julie Steinové je tvořena sérií dopisů, které si mezi sebou vyměňuje mladý básník a jeho panovačná matka.
Hrají: Naďa Konvalinková, Jan Zadražil

· Úterý 14. května

FRANKIE & JOHNNY
Divadlo v Rytířské Praha
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné
lásky.
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma
Cena předplatenky 750 Kč.
Rezervace vstupenek:
381 581 155, 603 495 985, info@kd-veseli.cz,
dramaturgie@kd-veseli.cz, bližší informace na
www.kd-veseli.cz.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

březen 2013

KD Veselí nad Lužnicí – březen 2013
· Čtvrtek 7. března

VŠE O MUŽÍCH - Miro Gavran
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo
předplatné 330, 300 a 280 Kč.
· Středa 20. března
51. ročník městské matematické olympiády O CENU AKADEMIKA BOHUMILA
BYDŽOVSKÉHO
Pro žáky 8. tříd základních škol.
Malý sál KD od 8 hodin.
· Pátek 22. března
VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
Pohádka je určená pro děti od tří let.
Velký sál KD od 9.30 hod pro MŠ, 1. a 2. třída ZŠ. Vstupné 40 Kč.
Zveme i maminky na mateřské dovolené s
dětmi.
· Pátek 22. března
DISKOHRÁTKY
Travesti show skupiny Hanky Panky
Diskohrátky se ponesou v rozpětí 70. let až po
současnost. Těšit se můžete na nestárnoucí
trio Golden Kids, tedy Helenu Vondráčkovou, Václava Neckáře a Martu Kubišovou,
Hana Zagorová dorazí společně s Petrem
Kotvaldem a Standou Hložkem, uvidíte Petru
Janů, Věru Bílou nebo film Světáci. Z těch
zahraničních potom na Katy Perry, Roxette a
řadu dalších.
Více informací naleznete na internetových

stránkách www.hankypankyshow.eu.
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč.
· Pondělí 25. – pátek 29. března

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Součástí výstavy budou ve čtvrtek 28. a v pátek 29. března i tvořivé dílničky pro děti.
Velký sál KD, 8 - 18 hodin, vstupné dospělí
10 Kč, děti 2 Kč, dílnička 20 Kč/osoba.
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ŽIVOT JE PLES
Nebudu vám vyprávět o známém, úspěšném
TV seriálu, ale o jedné úspěšné akci v našem
městě.
„Sokol“ to nebylo jen cvičení, ale také kulturní akce ve městě, jako Šibřinky, divadelní
představení atd.
Teď Sokol nemá v Soběslavi tolik členů,
abychom uspořádaly takové akce, protože jsme
jen samé starší ženy, které těší udržovat se fyzicky v uspokojivém stavu a být spolu.
Před třemi roky napadla jednu naši členku
Helenu Hovorkovou myšlenka, uspořádat
RETRO - módní přehlídku 30. – 80. let minulého století. Byla to móda, na kterou s nostalgií
vzpomínáme, doba krásné, elegantní módy minulého století. Doba našich maminek a babiček,
ale i osobností filmového plátna, jako byl
Oldřich Nový, a móda jeho partnerek.
Tak začalo plánování, přemlouvání sokolek,
dodávání odvahy zahrát si roli modelek. To nebylo vůbec snadné. Díky vytrvalosti Heleny
Hovorkové a podpoře GizelyVavřínové, která
přišla s podobnou myšlenkou, začaly naše ženy
přehlídku připravovat. Když Gizela Vavřínová
přemluvila svého známého Vlastu Fraita, který
byl ochoten převléci se za ženu, bylo jasné, že
bude i legrace. Nakonec jsme přemluvily osm
sokolek a šest dobrovolnic, které byly ochotné
„jít do toho“.
Každá žena přinesla nějaké zajímavé, staré
oblečení, kabelky, klobouky, rukavičky a další
ozdobné prvky, zvýrazňující ženskost. Některé
věci nám nabídly a darovaly sokolky, sestra Kin-

Vážení občané,
jsem uživatelkou Senior domu
města Soběslav již 11 let.
Chtěla bych tímto pochválit velice dobrý
chod tohoto zařízení, ve kterém žiji.
Pod vedením ředitelky ing. Ziny Petráskové zde pracuje veškerý personál opravdu
na výbornou. Odvádějí skvělou práci - jak
sociální pracovnice Mgr. Lada Haplová a
Pavlína Marešová, tak vrchní sestra Olga
Lintnerová a staniční sestra Blanka Veselá.
Ale i ostatní sestřičky jsou velmi svědomité.
Ještě bych se chtěla zmínit o vzorném vedení
vrchní kuchařky Vladimíry Poulové. V neposlední řadě ani uklízečky nezůstávají
pozadu a též údržba funguje dobře.
Růžena Koblasová

Děkujeme
Hasičskému sboru v Myslkovicích za uspořádání HASIČSKÉHO PLESU, který se konal 25. ledna v příjemném prostředí zdejšího
zámečku. Pohodová hudba k tanci i poslechu, pěkně vyzdobený sál, bohatá tombola –
to vše přispělo k dobré náladě návštěvníků
plesu.
Letos rádi chválíme také vkusně oblečené
mladé taneční páry, které nám udělaly radost
svým vzorným vystupováním.
manželé Havlovi, Sezimovo Ústí

korová, Hořejšová, Šimonová, Kubartová, Čapková a Zemanová. Přispěly i dobrovolnice, které
nám darovaly halenky s volánky a další věci.
RETRO – módní přehlíka, která se uskutečnila 16. ledna v Kulturním domě města Soběslavi, nás opravdu pobavila. Viděli jsme modely na
denní i večerní nošení. Dobové zimní oblečení,
včetně rukávníků, oblečení sportovní, oblečení
na motocykl i na zábavu v country stylu.
Zvláště v této době, kdy se nám zdá, že nikdo
není ochoten udělat něco zdarma ve svém volném čase pro pobavení druhých, nás tato akce
potěšila a zahřála na duši.

Ženám, které nám tuto akci připravily, patří
obdiv a dík. Poděkování patří rovněž organizátorům, kteří vyšli vstříc a umožnili tuto přehlídku v kulturním domě uspořádat.
Zvláštní poděkování si zaslouží naše účinkující modelky za téměř profesionální výkon.
Tak se naplňuje sokolské heslo „Ve zdravém
těle, zdravý duch“.
Radomila Duffinová, starostka Sokola Soběslav

Z činnosti hasičů

· 30.1. Odstranění padlého stromu na vozovku

Události PS Soběslav 13.1.2013 – 12.2.2013

V úterý 19. března od 9.30 do 11.30 h přijede do DPS v Mrázkově ul. poradkyně
z Centra pro sluchově postižené

v Soběslavi.

· 31.1. Odstranění padlého stromu na vozovku

u obce Mlýny.

· 17.1. Asistence při vyprošťování kamionu

· 31.1. Odstranění padlého stromu na vozovku

· 19.1. Odstranění padlého stromu na vozovku

· 1.2. Odstranění následků dopravní nehody

· 19.1. Požár stropní konstrukce rodinného

· 1.2. Čerpání vody ze zatopených prostor ro-

sjetého mimo vozovku u obce Košice.
u obce Vesce.

·
·

·
·
·
·
·
·
·

domu v obci Chlebov. Zásah provedla jednotka HZS PS Soběslav ve spolupráci s jednotkou SDHO Tučapy.
20.1. Otevření bytu v domě s peč. službou ve
Veselí n/L.
23.1. Záchrana osoby uvízlé pod ledem
v osobním automobilu po dopravní nehodě u
obce Košice. Zásah provedla jednotka HZS
PS Soběslav, PS Tábor a PS Jindř. Hradec.
24.1. Odstranění následků dopravní nehody
osobního a nákladního automobilu na křižovatce ulic Nová a Bechyňská v Soběslavi.
25.1. Odstranění sněhových převisů a rampouchů ze střechy budovy Úřadu práce v Soběslavi.
27.1. Požár rodinného domu ve Veselí nad
Lužnicí, Budějovické ulici.
28.1. Odstranění sněhových převisů a rampouchů ze střechy budovy Policie ČR v Soběslavi.
29.1. Požár rodinného domu ve Veselí nad
Lužnicí, Budějovické ulici.
30.1. Odstranění následků dopr. nehody osobního a nákladního automobilu u obce Řípec.
30.1. Čerpání vody ze zatopených prostor rodinného domu v Soběslavi.

u obce Košice.

osobního automobilu u obce Sedlečko.
dinného domu v Soběslavi.

· 2.2. Požár osobního automobilu na parkovišti

obchodního domu v Soběslavi.

· 3.2. Odstranění následků dopravní nehody

osobního automobilu v Soběslavi.

· 5.2. Odstranění provozních látek uniklých na
·
·
·
·
·
·
·

·

vozovku z nákladního automobilu po technické závadě v Soběslavi.
5.2. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce Hlavatce.
6.2. Požár kuchyně bytu v panelovém domě
na sídl. ve Veselí n/L.
8.2. Odstranění následků dopravní nehody
os. automobilu a nákladního vlaku na žel.
přejezdu v Horusicích.
8.2. Požár elektroinstalace kamen v rodinném domě v Soběslavi.
8.2. Požár fritézy v restauraci v Klenovicích.
9.2. Otevření bytu v obci Sedlečko.
10.2. Pátrání po pohřešované osobě v okolí
obce Rybova Lhota. Zásah provedla jednotka
HZS PS Soběslav ve spolupráci s jednotkami
SDHO Planá n/L, Skalice, Tučapy.
11.2. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu v Soběslavi.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice
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Předseda táborské oblastní rady Jihočeské hospodářské komory Jiří Macháček a ředitel COP Sezimovo Ústí Ing. František Kamlach
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Setkání podnikatelů v informačně – vzdělávacím středisku v sídle COP
Sezimovo Ústí

Podnikatelské setkání v novém informačně-vzdělávacím středisku
Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. se zúčastnila setkání členských firem Jihočeské hospodářské komory na Táborsku. Proběhlo
v nově zrekonstruovaném informačně – vzdělávacím středisku v Jihočeském kraji v sídle Centra odborné přípravy (COP) v Sezimově Ústí.
Podnikatele přivítal předseda táborské oblastní rady Jihočeské hospodářské komory Jiří Macháček, zástupci COP a táborského úřadu práce
pak seznámili hosty setkání s činností střediska, které zde zahájí provoz
1. května letošního roku a jehož cílem je zlepšit dostupnost a kvalitu informačních, poradenských a školících služeb pro zájemce o zaměstnání,
především z Jihočeského kraje.
„Zaměstnanci střediska budou klientům poskytovat komplexní informace o nabídce pracovních míst i možnostech vzdělávání či rekvalifikací,

zejména pak pro oblast strojírenství a energetiky, kde podniky pociťují
nedostatek kvalifikované síly. Uchazeči o práci si budou moci na místě
vyhledat konkrétní informace na počítačích s přístupem na internet. Jde
nám o to, pomoci s uplatněním na trhu práce především lidem z ohrožených skupin, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi a mladiství,
osoby se ZP, lidé starší 50 let a zaměstnancům, kterým hrozí ukončení
pracovního poměru,“ řekl při setkání podnikatelů ředitel COP Sezimovo
Ústí František Kamlach.
Díky napojení na krajskou pobočku Úřadu práce ČR bude středisko
navazovat na služby zaměstnanosti, rozšiřovat je a oborově specifikovat.
Text a foto redakce MOTOR JIKOV Group a.s.

ZRAK NIČÍM NENAHRADÍŠ
Zrak je drahocenný smysl, o který je potřeba dobře pečovat. Odborníci doporučují absolvovat
měření zraku pravidelně alespoň jednou za dva roky, bez ohledu na to, zda brýle nosíte, nebo ne.
Při péči o svůj zrak je velmi důležité nechat si ho zkontrolovat odborníky. V našich mateřských
školách Duha a Nerudova bude v dubnu probíhat vyšetření zraku dětí kvalifikovanou optometristkou Danou Pěčkovou, které jsem položila následující otázky.
Dozvěděla jsem se, že provádíte v mateřských
školách vyšetření zraku pod projektem Lions
Eye, co tento projekt představuje?
Jde o humanitární aktivitu, kterou zabezpečujeme společně s Lions klubem Tábor a věnujeme ji dětem v mateřských školách. Vyšetření
zraku dětí je prováděno pomocí přístroje Plusoptix A09, který vlastní naše Optika D+P, organizační záležitosti řeší a cestovní a ostatní
výdaje hradí Lions klub Tábor.
Přístroj Plusoptix A09, speciální počítač
s videokamerou, ověří, zda je zrak dítěte v normě ve vztahu k jeho věku. Vyšetření je bezkontaktní, bez jakéhokoli zásahu do očí, zcela
bezpečné, a trvá řádově několik sekund. Postačí, že se dítě soustředěně chvilku dívá na videokameru. Informace o zraku se vypíší na displeji
počítače, tedy informace o dioptrické vadě obou
očí, o velikosti zornic a případných odchylkách
týkajících se šilhavosti.
Jak se dál nakládá se zjištěnými výsledky vyšetření?

Pokud je zrak v pořádku, tedy v normě v daném věku, dostanou o tom rodiče dětí informaci. Pokud je zrak mimo normu, vytisknou se
všechny údaje, které vyhodnotil počítač, na připojené tiskárně ve formě „Potvrzení o vyšetření“. Toto potvrzení slouží rodičům jako
doporučení k pediatrovi a dále jako doporučení
k očnímu lékaři, kterého si rodiče zvolí. Ten se
pak zrakem dítěte zabývá podrobněji. Je tedy na
rodičích, jak s výsledky vyšetření naloží.
Proč jako optometristka považujete takové vyšetření za důležité?
Určitě je důležité. Zrak dítěte se vyvíjí a jeho
dozrávání je ukončeno ve věku přibližně sedmi
až osmi let. Pediatři jej prověřují u tříletých a
pak pětiletých dětí. Při těchto vyšetřeních je
však nutná spolupráce dítěte. Vyšetření pomocí
přístroje Plusoptix A09 vyžaduje jen to, aby se
dítě nějakou chvilku dokázalo dívat na videokameru, která k upoutání navíc vydává zvuky. Lze
tedy vyšetřovat děti již od věku šesti měsíců.
Pokud se vady na zraku zjistí v raném věku, je
možné je včas korigovat a zabránit tak například
vzniku tupozrakosti, při níž jedno oko ztrácí

svou funkci a osoba schopnost prostorového
vnímání. Zrak by měl být vyšetřován každým
rokem.
Jaké máte dosavadní zkušenosti?
Projekt má již tříletou historii. Soustředili
jsme se na Tábor a okolí, tedy i na Soběslav.
Získali jsme značné zkušenosti, takže vyšetření
jedné třídy mateřské školy nám netrvá déle než
půl hodiny. Ale co je podstatné. Do současnosti
jsme vyšetřili více než pět tisíc dětí. U deseti
procent z nich, tedy u 536, jsme zjistili vadu.
Z tohoto počtu bylo 186 dětí majících větší zrakovou vadu.
A co tedy pro rodiče z toho vyplývá?
Vyšetření zraku se uskuteční v mateřských
školách v Soběslavi. Rodiče musí svým podpisem potvrdit souhlas s vyšetřením. Pokud dítě
bude v době vyšetření v MŠ nepřítomno, lze vyšetření zraku provést na jedné z provozoven optiky. Vyšetření zraku pro děti je zcela zdarma.
S Danou Pěčkovou připravila
Jiřina Kocourková
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České houby – podnik, který neznáte?
Společnost ČESKÉ HOUBY a. s. otevřela
v říjnu loňského roku nové sídlo firmy s distribučním centrem v Soběslavi v lokalitě Na
Brabci. Můžete nám krátce popsat tuto Vaši,
na první pohled velmi zajímavou investici,
ptáme se Petra Zemana, výkonného ředitele
společnosti.
Jak jistě víte, donedávna naše firma sídlila
v obci Nedvědice, ovšem prostory této farmy již
nestačily ani objemově ani technologicky našim
potřebám, proto jsme se rozhodli pro tento zásadní krok a v roce 2012 jsme otevřeli v Soběslavi zcela nové distribuční centrum, které je
zcela jistě v našem oboru největší a nejmodernější v České republice. Tento sklad nám dává
možnosti dalšího rozvoje, ve který věříme. V komplexu máme k dispozici 350 paletových míst pro
skladování zboží v nízkoteplotním režimu 1-6°C,
novou velkokapacitní balírnu hub se čtyřmi moderními balicími linkami o celkové kapacitě až
6000 ks balení za hodinu, dále pak provoz pro
tlakové mytí přepravek a v neposlední řadě také
sklady na suché produkty a velkoryse řešený expediční prostor s hydraulickými rampami pro nakládání a skládání nákladních aut bez ohledu na jejich
velikost a výšku nákladové plochy.
Dle názvu firmy je zřejmé, čím se zabýváte.
Jsou houby Váš hlavní produkt?
Ano, 80% našich tržeb připadá na čerstvé
houby, tedy na žampion zahradní a hlívu ústřičnou. Ostatní tržby připadají na houby sušené,
salátové výhonky, doplňkové čerstvé houby,
sušené ovoce a bylinkové a zeleninové pasty a
také bych rád zmínil houbové polotovary typu
houbový guláš, bramboračka s hříbky či dršťková polévka s hlívou ústřičnou. Tyto produkty
jsou, myslím, velmi zdařilé a mají úspěch.

2011, a asi 50% potřeby hlívy ústřičné. Ta se i
nadále vyrábí na provozu Nedvědice. Dále vyrábíme asi 8 druhů salátových výhonků. Doplňkové výrobky si pak většinou necháváme
vyrábět dle našich výrobních vzorů ve specializovaných firmách. Sušené houby si sami dovážíme, největší část z Číny, ale také z Ukrajiny,
Polska nebo Itálie.
Zmiňoval jste novou pěstírnu hub. Jsme na
malém městě a občas se ke mně dostaly informace o značných problémech v tomto Vašem
provozu.
To musím potvrdit. Výroba hub a žampionů
zvlášť je velmi, ale opravdu velmi složitý proces, daleko složitější, než jsme si sami před počátkem pěstování představovali. I když je
provoz velmi moderní, řízený počítači, existuje
v průběhu mnoho okamžiků, které jsou odvislé
od správného rozhodnutí pěstitele, na zkušenosti a troufám si říci, že také trochu na štěstí. Za téměř dva roky od spuštění jsme skutečně prošli
dosti obtížným obdobím, kdy se mnohdy nedařilo a situace byla mnohdy složitá. Rovněž jsme
měli problém se stabilizací zaměstnanců, jelikož práce sběračky hub není jednoduchá, je velmi náročná na mechaniku prstů a ne každý v této
činnosti uspěje. O to víc jsem pyšný na to, že již
velká část našich pracovnic umí svou práci vykonávat dobře nebo dokonce výborně. Asi by se
slušelo jim touto cestou poděkovat za jejich snahu, ochotu a občas i velkou trpělivost. V současnosti se dá říci, že se konečně blížíme
k rentabilnímu provozu. Mrzí mě samozřejmě
některé informace, které kolují, ale jak jsem již
řekl, práce u nás není úplně pro každého a frustraci z neúspěchu dokážu pochopit.

Kam Vaše výrobky dodáváte?
Naše firma se specializuje na dodávky pro
velké potravinářské řetězce. Největším z nich je
Tesco, a to jak v ČR, tak i na Slovensku. Dalšími zákazníky je Interspar, Globus, Makro, Albert a ještě několik menších.
Jak vidíte Vaši nejbližší budoucnost?
Letošní rok chceme věnovat výhradně stabilizaci všech našich provozů a hledání nových
obchodních příležitostí. Pro roky 2014/15 však
připravujeme další investice do pěstíren. Rádi
bychom postavili 6 nových hal pro pěstování
žampionů, čímž vznikne dalších cca 30 pracovních příležitostí, a také pomýšlíme na modernizaci a rozšíření farmy v Nedvědicích, kde
bychom v dohledné době rádi postavili 6 nových hal pro pěstování hlívy a dále pak nový
provoz pro výrobu houbových substrátů. Rovněž v Nedvědicích tak vznikne několik nových
pracovních míst. Vše ale bude záležet na obchodní a ekonomické situaci firmy. Dnes si naše
společnost vede velmi dobře a je hlavním
výrobcem a zpracovatelem hub v ČR, ale kdo
ví, co bude zítra? My však věříme, že naše cíle
nebudou jen snem.
S Petrem Zemanem připravila
Jiřina Kocourková

Všechny tyto produkty si vyrábíte sami?
Nikoli, to zatím nejsme schopni. V současnosti vyrábíme asi 60% potřeby žampionu
v naší nové pěstírně, kterou jsme otevřeli v roce

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v únoru:
· E. James: Padesát odstínů temnoty
· M. Quick: Terapie láskou
· P. Zídek: Po boku - 33 manželek našich
premiérů
· E. Hakl: Skutečná událost
· P. Hájek: Smrt v sametu
· P. Coelho: Rukopis nalezený v Akkonu
· Jihočesko - stolní hra

Výkup kožek
Pondělí 4.3.2013 a dále každé první
pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
ŘÍPECKÉ ŽENY o.s.
děkují za příspěvky do tomboly na
Babské hody.
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Nejlepší sportovci TJ Spartak Soběslav za r. 2012
ATLETIKA

Asociace sportu pro všechny

Prokop Žák - svým přístupem k tréninkům a závodům je příkladem pro ostatní členy atletického oddílu. V roce 2012 získal v několika atletických
disciplínách výrazné sportovní úspěchy a patřil
v oddíle atletiky mezi nejlepší.

Hana Veselá - je cvičitelkou 2. třídy, cvičila žactvo, dorostenky a ženy jazzgymnastiku, kondiční,
zdravotní cvičení i TAI-ČI. Autorka a choreografkou tělovýchovných pódiových skladeb, nacvičovala spartakiádní skladby žen, pracovala
v krajském a výkonném výboru ČSTV. V současné době vede dvakrát týdně cvičení jazzgymnastiky a aerobiku žen. Je zároveň držitelkou odznaku
“Vzorný cvičitel”a zlatého odznaku Miroslava Tyrše Za celoživotní zásluhy v tělovýchově.

FOTBAL
Michal Hromada - je odchovancem oddílu. Ve
všech mládežnických kategoriích patřil mezi nejlepší a i v seniorské kategorii se řadí i přes svůj nevelký vzrůst k nejlepším hlavičkářům v týmu,
možná i v celé soutěži. Michal je smíškem, který
nepokazí žádnou legraci, ale svými výkony na
hřišti si už vydobyl velký respekt. Snad svým fotbalovým umem přispěje na jaře k záchraně družstva mužů v krajském přeboru.

HÁZENÁ
Petr Prokeš - Petr hraje házenou v Soběslavi od
mládežnických kategorií, v níž se stal také několikrát nejlepším střelcem soutěže. Petrovými největšími úspěchy jsou kvalifikace o II. dorosteneckou
ligu a poté několikaletá účast ve III. lize mužů.

KUŽELKY
Božena Zabloudilová – Božena je dlouhodobá
hráčka oddílu a i přes častá zranění je oporou
týmu. Mladším spoluhráčům dokáže vždy poradit
jak v tréninku tak i při utkáních. Patří mezi stálice
s vysokým průměrem bodů na utkání.

LEDNÍ HOKEJ
Jan Žákovský - odchovanec soběslavského hokeje, který prošel mládežnickými týmy HC České
Budějovice. Reprezentoval Českou republiku
v mládežnických reprezentačních výběrech od 16
do 20 let, aby i okusil seniorskou letní přípravu
s extraligovým týmem Č. Budějovic. Přes jihočeské druholigové týmy zamířil i na několikaletou
zkušenou do Francie. Ale již několik sezon vozí
číslo 9 na zádech tento nepostradatelný hráč současného kádru mužů. Zdobí ho především přehled
ve hře, výborná střela, ale je i nezbytnou součástí elitní přesilovkové formace, která dokáže rozhodovat utkání ve prospěch modrobílých barev a
pořádně zamotat hlavu i nohy soupeřům. V letošním ročníku krajské ligy
mužů okupuje přední příčky kanadského bodování, což se projevuje i na
výsledcích našeho týmu, který se, nejen díky jemu, drží mezi nejlepšími
týmy Krajské ligy.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Jasmína Gargulová - žákyně 2. třídy, která je
členkou oddílu sportovní gymnastiky dva roky.
V kolektivu je oblíbená, je snaživá a má radost
z pohybu. Má ráda i jiné sporty, proto ve škole
navštěvuje pohybové hry.

VOLEJBAL
Libuše Jindrová (vlevo) a Ilona Mertlíková - výbor oddílu volejbalu se
usnesl, že za uplynulou sezonu nenominuje nikoho z družstva mužů, ale
dá přednost dvěma dámám, které již šestým rokem velice obětavě působí
jako trenérky třech dívčích týmů. Všechna družstva se kromě tréninků zúčastňují i pravidelných regionálních
soutěží s velmi dobrými výsledky. Oceňujeme mimořádnou
činnost obou trenérek i sportovní zapojení hráček a přejeme
jim hodně osobních i sportovních úspěchů v následujících turnajových soutěžích.

BASKETBAL
Milan Křiklán - Milan je jedním z mnoha předělaných házenkářů a dlouhodobě patří k nejzkušenějším košíkářům současného týmu. Vždy poctivý a
opět další z těch, bez nichž by basket v Soběslavi
již dávno skončil. Jeho pověstná střelba ze střední
vzdálenosti nás, kteří hrajeme proti němu, přivádí
k zoufalství. Milanovi pocta nejlepší basketbalista
právem patří.

TENIS
Jan Holas - Honzu jako všestranného sportovce
přivedla k tenisu jeho manželka a tak mu nezbývalo, než se velmi rychle vypracovat v platného soutěžního hráče. Je vedoucím B družstva, se kterým
v minulé sezoně bojoval o 1. místo v soutěži. Nakonec tým skončil opět na 3. místě, a jen o jednu
příčku jim unikl postup do vyšší soutěže. K tomuto umístění přispěl Honza sedmi vítězstvími v singlech z osmi zápasů. Uspěl i na klubových
turnajích čtyřher, ze kterých si odnesl poháry za 2. a 3. místo.

HÁZENÁ SK Domeček
Pavel Milota - člen oddílu házené, hraje v krajském přeboru Jihočeského kraje v kategorii mladších dorostenců. Nastupuje na postu pravého
křídla a v průběžném pořadí střelecké tabulky figuruje na 4. místě.

FLORBAL SK Domeček
Kateřina Bryllová - gólmanská opora florbalového družstva žen, které startuje v II. lize žen Jihočeského kraje a Vysočiny a jež momentálně dominuje celé soutěži a aspiruje na postup do 1. ligy.
Kateřina předváděla v minulém roce výborné výkony a již několik let kraluje statistikám celé soutěže. Její přístup k zápasům i tréninkům je příkladný pro všechny její spoluhráčky i mužské kolegy.

Vodní záchranná služba Soběslav
Jan Novotný - začínal ve 3 letech v plavecké přípravce TJ Tábor a i dnes je platným členem tohoto
plaveckého oddílu. Již řadu let se věnuje činnosti
Vodní záchranné služby Soběslav, kde neustále
zdokonaluje své záchranné techniky, uzlování,
zdravovědu a další dovednosti. Svou pilnou prací
a zájmem o činnost se vypracoval k neočekávaným výsledkům, a to i přes svůj oční handicap,
který ho provází celý život. V roce 2012 se Honza
díky svým výsledkům probojoval do týmu České juniorské reprezentace a
vycestoval za úspěchy do Švédska na mistrovství Evropy. Odtud si přivezl spoustu zkušeností a krásná umístění, kterým vévodilo 6. místo ve
štafetě 4x25 m tažení modelu. Začátkem roku 2011 se Junior Team reprezentace VZS Soběslav vydal na prestižní mezinárodní závody Grand Prix
Moravie v Brně, součástí týmu byl samozřejmě i Jan Novotný. Svým výkonem pomohl celému čtyřčlennému týmu vyhrát disciplínu stimulovaného záchranného závodu nad tradičními vítězi z Brna-města a výběrem
polské reprezentace.
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Florbalová sezona se přehoupla do druhé poloviny
S novým rokem 2013 pokračovala také florbalová sezona obou soběslavských družstev. Muži odehráli celkem dva turnaje, 5. ledna v Třeboni a
20. ledna ve Strakonicích. Ženy rovněž 20. ledna cestovaly k prvním povánočním zápasům do Jihlavy a 9. února nastoupily k zápasům na domácí
půdě v Sezimově Ústí. V textu níže najdete krátké shrnutí ze všech odehraných utkání a také rozhovor s kapitány obou týmů Monikou
Matouškovou a Martinem Bělohlavem.

Ženy
· FBŠ Jihlava B – SK Domeček DDM Soběslav 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)
Branky DDM: Vacková, Matoušková, Kabešová Markéta, Vacková
(Matoušková), Řezníčková (Kabešová Markéta)
Do prvního zápasu v novém roce vstoupily ženy s lehkou nervozitou,
která však neměla dlouhého trvání. Herní převaha přesto vyústila v první
gól až ve druhé třetině po samostatné akci Lucie Vackové. Soupeřky se
také nenechaly zahanbit a několikrát ohrozily soběslavskou branku,
ovšem skóre zůstalo neměnné. Ve třetí třetině zvýšila z trestného střílení
Monika Matoušková na 2:0, Jihlava se ale šťastným gólem o pár minut
později vrátila do hry. Rychlé odpovědi Markéty Kabešové a Lucie Vackové však strhly zápas na stranu Domečku. V poslední minutě pojistila
výhru ještě Irena Řezníčková.
· SK Domeček DDM Soběslav – FK Slovan Jindřichův Hradec 1:2
(1:1, 0:1, 0:0)
Branky DDM: Zrůbková (Matoušková)
Tým Jindřichova Hradce přistoupil k utkání velmi zodpovědně, poctivě se držel svého obranářského pojetí hry a čekal na soupeřovy chyby.
První velkou šanci zužitkovala na konci první třetiny nejlepší hradecká
střelkyně Lucie Kaiseršotová. Za pár sekund se Domečku ještě podařilo
vyrovnat, když Lucie Zrůbková tečovala nahození kapitánky Moniky
Matouškové. Žádná z mnoha dalších střel soběslavských florbalistek
ovšem neskončila za brankovou čarou, a tak se ke slovu znovu dostala Lucie Kaiseršotová a rozhodla o osudu zápasu. Soběslav však může litovat
několika nevyužitých šancí v posledních minutách utkání.
· FBC Sokol Písek – SK Domeček DDM 1:9 (0:4, 0:2, 1:3)
Branky DDM: Bínová (Přibylová), Matoušková (Kabešová Markéta),
Kubátová (Matoušková), Kabešová Markéta (Bínová), vlastní, Řezníčková (Kubátová), Nováková (Matoušková), Bínová (Kubátová),
Kabešová Markéta (Řezníčková)
Počátek utkání provázela nejistota na holích obou týmů, ovšem od poloviny první třetiny už vládl na hřišti soběslavský Domeček. Táňa Bínová
otevřela v deváté minutě střelecký účet a ještě v téže třetině se k ní připojily také Monika Matoušková, Adéla Kubátová a Markéta Kabešová. O takový náskok se již Soběslav připravit nenechala a postupně ještě
navyšovala své vedení. Druhý zásah v utkání zaznamenaly Táňa Bínová a
Markéta Kabešová, brankou přispěly také obránkyně Tereza Nováková a
Irena Řezníčková. Písecké hráčky si připsaly pouhé dva góly, přesněji dva
nechtěné odrazy, z toho jeden do vlastní sítě.
· SK Domeček DDM Soběslav – FB United České Budějovice B 7:3
(0:2, 3:1, 4:0)
Branky DDM: Matoušková (Nováková), Bínová (Nováková), Matoušková (Řezníčková), Kubátová (Kabešová Markéta), Kubátová
(Kabešová Markéta), Matoušková (Trešlová), Kabešová Markéta
(Škodová)
Rezerva extraligových United zaskočila Domeček výborným vstupem
do utkání, využila několika zaváhání v zadních řadách a dvěma brankami
se dostala do rychlého vedení 2:0. Soběslavské hráčky se však nevzdaly a
v rozmezí dvou a půl minut ve druhé třetině otočily vývoj zápasu ve svůj
prospěch. Soupeřky brzy srovnaly na 3:3, ale závěrečná třetina probíhala
zcela pod taktovkou florbalistek Domečku. Čtyřmi brankami doslova
převálcovaly United a dovedly utkání k vítěznému konci.

více než vyrovnaným soupeřem. Tehdy je zradila do té doby dobře fungující obrana a Strakonice z nabídnutých šancí vytěžily tři rozhodující góly,
kterými definitivně otočily zápas na svou stranu.

· SK Domeček DDM Soběslav – FK Santos Třeboň 6:6 (3:2, 2:1, 1:3)
Branky DDM: Dušek (Krejča), Bělohlav Martin, Škabroud (Ženožička), Ženožička, Bělohlav Martin, Škabroud (Doležal)
Úvodní minuty zahájil Domeček na výbornou, v rozmezí tří minut
vstřelili své branky Jan Dušek, Martin Bělohlav a nová posila Libor Škabroud. Třeboňským hráčům se podařilo přiblížit na rozdí jediného gólu, ale
Soběslav ještě navýšila své vedení brankami Ondřeje Ženožičky a Martina Bělohlava. Následný herní kolaps ale umožnil třeboňskému družstvu
srovnat na 5:5. Libor Škabroud svým druhým gólem na chvíli zajistil tři
body soběslavskému Domečku, ale kvůli zbytečně inkasované brance půl
minuty před koncem utkání si muži odvezli z Třeboně pouhý bod za
remízu 6:6.
· SK Domeček DDM Soběslav – SKP České Budějovice 4:7
(1:2, 3:3, 0:2)
Branky DDM: Bělohlav Martin (Doležal), Bělohlav Martin (Pivec),
Dušek (Podlaha), Dušek
Utkání proti posledními celku Jihočeské ligy se již od začátku nevyvíjelo příznivě, hráči Soběslavi museli bojovat především s vlastními chybami a jindy střelecky podprůměrní florbalisté SKP vedli po dvou
třetinách 5:4. V poslední rozhodující části Domeček definitivně odpadl a
doslova daroval týmu SKP vítězství 7:4.
· FBC THC Velešín – SK Domeček DDM 6:9 (4:2, 1:3, 1:4)
Branky DDM: Mikulics (Dušek), Hák Jiří (Doležal), Hák Jiří (Mikšovský), Krejča (Doležal), Pivec (Doležal), Dušek (Pivec), Doležal
(Bělohlav Martin), Dušek (Pivec), Pivec (Bělohlav Martin)
Po tragickém výkonu s SKP České Budějovice muži podcenili i začátek zápasu s týmem Velešína. Poté si však začali hlídat zbytečné chyby,
zpřesnili svou hru, zlepšili útočnou produktivitu a do třetí třetiny nastupovali za vyrovnaného stavu 5:5. V závěrečné části povolili Velešínu pouze
jedinou branku, zatímco sami vstřelili čtyři, a domů si tedy odvezli
zasloužené tři body.

Tabulka 2. ligy žen

Tabulka Jihočeské ligy mužů

Muži
· FBC Strakonice P. A. – SK Domeček DDM 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)
Branky DDM: Bělohlav Martin (Dušek)
Do zápasu s vedoucím týmem tabulky, který ještě neztratil ani jediný
bod, vstoupili muži bez zbytečného respektu a až do třetí třetiny mu byli

pokračování na str. 24
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Florbalová sezona ...

Martin Bělohlav: Dá se říct, že úplně všechno.
Od přístupu jednotlivců, až po taktiku.

že doufáme, že naše řady brzy rozšíří nějaká
šikovná rychlonohá dorostenka.

O hodnocení uplynulé části sezony jsme požádali kapitány obou družstev Moniku Matouškovou a Martina Bělohlava.

Po loňském čtvrtém místě týmu žen je prozatímní první místo velkým úspěchem, co se od
minulého roku ve vaší hře změnilo?
Monika Matoušková: Minulé roky jsme s trenéry hodně pracovali na tom, aby družstvo vždycky
hrálo jako tým a úspěch nestavělo na individualitách. To se začalo projevovat letos, máme
družstvo plné vyrovnaných hráček, z nichž každá
je schopná rozhodnout velký zápas. Při zranění
jedné nebo dvou hráček jsme tedy pořád schopné vyhrát.

Jaká je situace u mužů, doplňujete tým mladšími hráči?
Martin Bělohlav: Bohužel s absencí juniorského týmu není možné doplnit tým mladými hráči.
Poslední přestup juniorů do A týmu se konal
před dvěma roky.

dokončení ze str. 23

Jak jste spokojeni s dosavadními výsledky této
sezony?
Monika Matoušková: S dosavadními výsledky
jsem velmi spokojená, zatím se nám daří plnit
cíl stanovený před sezonou - vyhrát 2. ligu žen a
postoupit do baráže o 1. ligu. Doufám, že budeme pokračovat v nastoleném trendu a současný
náskok v tabulce udržíme až do konce soutěže.
Martin Bělohlav: Se stávajícími výsledky družstva mužů nemohu být spokojen. Předváděná
hra neodpovídá našim možnostem.
Co je tedy potřeba ve hře mužského celku zlepšit?

Florbalem to u nás žije
V březnové Hlásce dostává florbal po delší odmlce opět větší prostor. V Soběslavi se
tomuto modernímu sportu daří a věnuje se
mu stále více zájemců.
První florbalové krůčky našeho oddílu se datují ještě před oficiálním datem založení. Nejprve hra v malé tělocvičně, kde při absenci
florbalových branek pomáhalo sportovní náčiní. Nelze opomenout ani chvíle strávené na asfaltovém plácku při hokejbalových zápasech.
Když se podařilo za finanční pomoci města Soběslav zakoupit potřebné mantinely, už nic nestálo v cestě poslat oficiální přihlášku do soutěží
ČFBU. Do skupinky nadšenců, jenž každý páteční večer trávili ve společnosti děrovaného
balónku patří Martin Krejča.

ooo

Jak jste se dostal k florbalu a jak dlouho se mu
věnujete?
K florbalu jsem se dostal oklikou od hokejbalu. V zimních měsících jsme hráli florbal po
místních sokolovnách a v březnu 2005 jsme založili s partou bývalých hokejbalistů a hokejistů
pod hlavičkou TJ Spartak oddíl. Hned od založení dělám sekretáře oddílu a zároveň hraji za
družstvo mužů. V roce 2007 sem se ujal
trénování nově vzniklého družstva žen.

ooo

V současné době jste tedy hráčem a zároveň
trenérem. Jak zvládáte tyto dvě činnosti?
Do loňského roku jsem byl hlavním trenérem žen a v sezoně se dá říct, že nebyl volný víkend, kdybych nejel hrát či trénovat. Letos jsem
u žen činnost částečně omezil a začal se věnovat
mladším žákům a tím mám i více volného času,
kluci totiž zatím nehrají dlouhodobou soutěž.

ooo

Trénujete družstvo žen SK DDM v Soběslavi.
V jaké soutěži a jak se vám v této soutěži daří?
Čtyři roky sem se věnoval tomuto družstvu
naplno a můžu říci, že ač se za mého působení
nedosáhlo velkého sportovního úspěchu, vznikl
zde velmi silný kolektiv. Toto tvrzení se mi letos potvrdilo, kdy pod vedením Martina Bělohlava ženy vedou s přehledem průběžnou
tabulku 2. ligy a mají ambice na postup do
republikové 1. ligy.

Ženské družstvo tvoří v podstatě jedna generace, daří se vám získávat nové hráčky?
Monika Matoušková: Na podzim začalo trénovat družstvo dorostenek pod vedením Jana Duška a Davida Mikšovského, které má v plánu
příští rok vstoupit do dorostenecké soutěže, tak-

Pokud bychom se bavili o florbalu obecně,
chybí v Soběslavi něco, co by usnadnilo fungování oběma družstvům?
Martin Bělohlav: Myslím, že florbalu v Soběslavi chybí jedna velmi důležitá věc a to je vlastní
zázemí. Současná hala nevyhovuje požadavkům České florbalové unie, což nás celých osm
let odkázalo k pořádání domácích zápasů v jiných městech. A není nikdo, kdo by si nepřál
hrát domácí zápasy v Soběslavi.
Připravily J. Kocourková a J. Kohoutová

Jaké máte ambice jako trenér?
V současné době se věnují mladším žákům.
Když se vše povede a budou prostředky a zázemí chtěl bych příští rok přihlásit kluky do dlouhodobé soutěže.

Co Vám osobně florbal dal a co vzal?
Dal mi ohromně nových zkušeností. Poznal
jsem hodně nových lidí i kamarádů. Naopak mi
vzal spoustu osobního času.
Připravila J. Kocourková

ooo

Věnujete se i přípravě mladé florbalové generace v Soběslavi. Čím si vysvětlujete vzrůstající
zájem o tento sport?
Zájem se v posledních letech opravdu rozrostl
a jsme za to rádi. Máme spoustu dětí, které florbal
mají jako doplňkový sport, ale i mnoho dalších zájemců, kteří až s florbalem přišli do kolektivu. Situace je jednoduchá, florbal je relativně levný
sport a zároveň je dnes velmi populární.

ooo

Jak velká je florbalová základna v Soběslavi?
V současném roce máme pod SK Domeček
DDM přihlášených asi 70 dětí a 35 dospělých,
kteří hrají dlouhodobou soutěž.

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení v březnu
Neděle 3.3.

14.00 – 15.30

Neděle 10.3.

14.00 – 15.30

Pondělí 11.3.

14.30 – 16.00

Úterý 12.3.

14.30 – 16.00

Středa 13.3.

14.30 – 16.00

Čtvrtek 14.3.

14.30 – 16.00

Pátek 15.3.

14.30 – 16.00

Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – březen 2013
6. třída

pátek

1.3.

13.00 h

HC Tábor

8. třída

pátek

1.3.

15.00 h

HC Tábor

4. třída

sobota

2.3.

10.30 h

HC Milevsko

3. třída

neděle

2.3.

9.00 – 12.30 h

6. třída

středa

6.3.

15.00 h

HC Plzeň

junioři

neděle

10.3.

11.15 h

HC Tábor

junioři

sobota

16.3.

9.00 – 20.00 h

junioři

neděle

17.3.

9.00 – 19.00 h

4. třída

sobota

23.3.

10.30 – 19.00 h

8. třída

neděle

24.3.

9.00 – 20.00 h

„O pohár R. Bělohlava“

8. třída

pondělí

25.3.

8.00 – 19.00 h

„O pohár R. Bělohlava“

6. třída

pátek

29.3.

9.00 – 20.00 h

„O pohár starosty města“

6. třída

sobota

30.3.

8.00 – 19.00 h

„O pohár starosty města“

5. třída

neděle

31.3.

8.00 – 19.00 h

Zotepo hockey cup

old boy’s

sobota

2.3.

16.30 h

turnaj v minihokeji

mezinár. turnaj – 6 družstev
mezinár. turnaj – 6 družstev
Adinol cup - turnaj

I v únoru 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. Ve druhé polovině března sobotní přípravka z důvodu celodenních turnajů mládeže je pouze 23. 3. 2013. Bližší informace o přípravce Mgr. Pavel
Slabý – tel. 608 363 384.
(změna programu vyhrazena)
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Fotbalové zprávy
mužstva „A“
Zimní přípravu zahájilo 22 hráčů 19.1.2013
výběhem do krásné přírody lesa Svákov. Z Rakouska se vrátil Peltán, do přípravy se zapojil
Holub, z Košic Boháč a navrátilec Šmídmajer,
který byl na hostování v Chýnově.
Odehráli jsme již několik přátelských utkání.
Další výsledky v příštím čísle nebo na stránkách
www.fkraselina.cz.
· TJ Slavoj Pacov – FK Rašelina Soběslav 1:4
(0:2) UMT Tábor
Branky: 10´ a 44´ Fischer, 56´Šmídmajer,
66´Janoušek P. – 90´Vítámvás. Rozhodčí:
Šenigl
I. poločas: Kuník – Petrů, Janoušek M., Maršík,
Boháč – Janovský, Peltán, Šmídmajer, Janoušek P. – Jelínek, Fischer
II. poločas: Hnilička - Polišenský J., Janoušek
M., Maršík, Boháč – Janovský, Peltán, Podlaha,
Janoušek P. – Šmídmajer, Fischer
· FK Rašelina Soběslav – TJ Olympie Týn
nad Vltavou 2:2 (1:1) UMT Sezimovo Ústí
Branky: 6´Polišenský J., 72´Fischer –
20´Vařil, 86´Pomije. Rozhodčí: Novák

I. poločas: Hnilička - Polišenský J., Janoušek
M., Holub, Hromada – Janovský, Peltán, Mazouch M., Janoušek P. – Trtík, Podlaha
II. poločas: Kuník – Petrů, Janoušek M., Maršík, Boháč – Janovský, Peltán, Mazouch M., Janoušek P. – Polišenský K., Fischer
· FK Rašelina Soběslav – Sokol Bernartice 6:2
(2:2) UMT Sezimovo Ústí
Branky: 21´ Podlaha (11), 37´, 83´, 88´

Šmídmajer, 50´ Jelínek, 67´ Fischer - 18´ Kloboučník, 39´ Psohlavec. Rozhodčí: Chrenko
I. poločas: Kuník - Hromada, Janoušek M., Holub, Kolba – Janovský, Podlaha, Mazouch M.,
Janoušek P. – Šmídmajer, Jelínek
II. poločas: Kuník – Petrů, Janoušek M., Hromada, Polišenský J. – Janovský, Podlaha, Mazouch M., Kolba – Šmídmajer, Fischer
František Maršík, trenér

KRASOBRUSLENÍ
Březen, první jarní měsíc a začátek mnoha nového, je pro krasobruslařskou sezonu
měsícem rozpuštění ledu a tudíž měsícem
ukončení a rekapitulace uplynulých měsíců.
Pro Krasobruslařský klub Soběslav to byla
první velká sezona, která s sebou přinesla
dechberoucí zážitky, pocit slávy a úspěchu,
momenty nadšení a euforie a samozřejmě i
chvíle, kdy nejdůležitější bylo držet se jednoho provazu, za který společně táhneme.
Sezona 2012/13 začala týdenním soustředěním na konci letních prázdnin, pokračovala pravidelnými tréninky, účastí na závodech a
nácvikem na vystoupení. Nezapomenutelnými
a výjimečnými prožitky byly zájezdy do Prahy
na vystoupení Jevgenije Pljuščenka a jeho hostů
s názvem Pán ledu a do Českých Budějovic na
muzikál Popelka na ledě.
V prosinci klub předvedl svou první vlastní
vánoční show, kterou s klubem nacvičila trenérka a choreografka v jedné osobě, slečna Kateřina Bednářová. Leden 2013 přinesl možnost
uspořádat výstavu a představit krasobruslení
v knihovně Soběslav a v únoru krasobruslaři oslavili založení klubu Krasoplesem na ledové
ploše. První březnovou neděli pořádá klub ve
spolupráci s Kraso Veselí závody Lužnické
ostří. Na konec března klub nacvičuje vystoupení pro naše nejmenší spoluobčany ze soběslavských mateřských škol. Krasobruslaři z KK
Soběslav a Kraso Veselí spojí své síly a umění a
přemění se na pohádkové postavy do malé lední
revue na motivy pohádek Šípková Růženka a
Sněhurka.
Krasobruslení se v soběslavském klubu nevěnují pouze děti. Pravidelnými návštěvníky
nedělních kurzů bruslení jsou i dospělí, jak

Členové KK Soběslav a Kraso Veselí s českým reprezentantem Tomášem Vernerem

Účastnice kurzu krasobruslení pro dospělé s trenérem Jaroslavem Čížkovským
ženy, tak muži, pro něž je pohyb na bruslích milou zábavou a aktivním odpočinkem.
Rok od svého založení je klub zvolna se rozvíjejícím poupětem, které by bez lásky a péče
svých členů mohlo jen stěží nabídnout od květů
tolik očekávanou ladnost a krásu.

Všechny fanoušky zveme první
jarní den, 21. března 2013 od 18:15,
na naše pohádkové vystoupení.
Kristina Zůbková
Fotografie: Monika Malenická
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KUŽELKY
Skvělou jízdou pokračují za postupem do
KP1 kuželkáři „A“ družstva. Po odehraných
třech jarních kolech jsou stále na 1. místě v KP2.
18. ledna si přivezli cenné vítězství z Dačic,
1. února z Chýnova a 8. února z Nové Bystřice.

Výsledky:
Dačice G - Spartak Soběslav 2:6
Chýnov - Spartak Soběslav 1:7
Nová Bystřice - Spartak Soběslav 3:5

llll

Velikonoční turnaj
Dne 23. března se uskuteční Velikonoční
turnaj pro neregistrované. Dospělí hází 40 hodů
do plných, děti do 15ti let 20 hodů do plných.
Čistou sportovní sálovou obuv s sebou. Začátek
v 10 hodin, ukončení v 18 hodin.
Pavel Němec

SOBĚSLAVSKÝ HOKEJ
Kohouti v odvetě drama nepřipustili
20. 01. 2013
· HC Tábor “B” - OLH Spartak Soběslav
7 : 4 (2:0; 3:0; 2:4)
Branky a asistence: Perník (Adamec), Drda
(Kratochvíl), Mařík (Ježek), Ježek (Mařík,
Hubáček), Adamec (Mařík), Kratochvíl,
Perník (Kratochvíl, Šimeček) - Hák (Vopava), Vild (Máca, Petržílka), Vild (Hák),
Máca (Petržílka)
Vyrovnanou partii přinesla úvodní desetiminutovka utkání s táborskými Kohouty. Šance
byly na obou stranách, ale oba gólmani byli bezchybní. První se z trefy do černého radovali domácí, vyrovnání jsme se dočkali z hole Drdy 13
vteřin před sirénou. Než se soběslavští hokejisté
v druhé třetině rozkoukali, prohrávali 5:0, nutno
dodat, že bránící hráči nechali našeho gólmana
při obou brankách zcela v moci domácích útočníků. Trenéři sáhli ve třetím dějství k přeskupení útočných formací, a to přineslo svoje ovoce.
Spartak dal postupně čtyři branky, ale z Tábora si
nakonec odváží sedmičku a do zápasu s Jiskrou
Humpolec musí nastoupit zcela s jinou chutí,
protože s takovým výkonem nemůžeme uspět
proti žádnému soupeři.

Spartak s přehledem přehrál Jiskru
27. 01. 2013
· OLH Sp. Soběslav - TJ Jiskra Humpolec
11 : 6 (4:3; 5:1; 2:2)
Branky a asistence: Žákovský (Vild), Vild
(Žákovský, Bruner), Vild (Bruner, Žákovský), Hraňo (Hák, Smrž), Smrž (Hraňo,
Píha), Žákovský (Bruner, Hraňo), Hraňo
(Hák, Karpíšek L.), Hraňo (Hák), Bruner
(Sládek), Karpíšek L. (Hraňo, Hák), Karpíšek M. (Vild) - Holec (Hlavnička), Lazorišák (Dvořák, Kočí), Lazorišák (Dvořák),
Lazorišák (Kočí), Holec (Dvořák, Zour Jiří),
Zmrhal (Holec)
Úvod utkání se našim barvám nepovedl a
Humpolec šel po dvou chybách našich hráčů do
vedení 0:2. Spartaku se podařilo nepříznivý stav

vyrovnat. Hosté šli v čase 11:25 opět do vedení.
To jim vydrželo jen 13 vteřin a parádní akce
naší druhé lajny skončila brankou Martina Vilda. Eda Hraňo přidal do přestávky naší 4. branku a ve 2. třetině tak mohl začít střelecký
koncert Spartaku. Eda Hraňo zkompletoval svůj
hattrick, další branky v tomto dějství přidali
Smrž, Žákovský a Bruner a když za Jiskru dokázal v tomto dějství kontrovat jen Lazorišák,
mohli jít naši hokejisté do šatny s uklidňujícím
náskokem 9:4. Diváci se dočkali i populární 10.
branky v síti soupeře. V čase 44:04 se o ni postaral Lukáš Karpíšek. Poslední slovo v tomto
utkání si vzal Michal Karpíšek, který proměnil v
naší 11. branku krásnou přihrávku Martina Vilda. Spartak tak nyní musí čekat na výsledky ostatních utkání, které stanoví naše umístění po
základní části a tím i našeho soupeře pro 1. kolo
play off.

Přestřelka ve čtvrtfinále pro Radomyšl
01. 02. 2013
· OLH Spartak Soběslav - TJ Sokol Radomyšl
6 : 7 (1:1; 4:6; 1:0)
Branky a asistence: Vild (Bruner, Žákovský), Stoklásek, Stoklásek (Bruner), Máca
(Stoklásek), Bruner, Máca (Zajíc) - Sýbek
(Burkoň, Mazanec), Sýbek (Burkoň), Mošovský (Kudrna), Mošovský (Kudrna, Řehoř), Novák, Řehoř (Pěnička)
Parádní vstup do play off předvedli naši hráči přítomným divákům, hned z první akce vstřelil úvodní branku utkání Martin Vild - na
časomíře svítil čas 00:33. Výhodu přesilovky
hosté využili v čase 5:38 a srovnali skóre. Spartak ale pokračoval v aktivitě a je jen škoda, že
svoje šance nevyužil. Po pěti individuálních
chybách našich hráčů v druhé třetině dokázali
hosté za šest minut prakticky rozhodnout o osudu utkání. V čase 26:06 svítilo na ukazateli skóre hrozivých 1:6 a do naší branky putoval
Martin Křiklán. Stíhací jízdu v druhé třetině
ukončil naší pátou brankou Martin Bruner a do

třetího dějství jsme šli s dvoubrankovým mankem a do naší branky se vrátil Jirka Dvořák. Ten
byl pro naše hráče velkou oporou a dokázal si
poradit se všemi střeleckými pokusy hostů. Ve
44. minutě snížil Míra Máca na 6:7 a začaly dostihy Spartaku za vyrovnáním. Naše šance přišla v posledních pěti minutách, kdy jsme dostali
dvakrát výhodu přesilovky 5 na 3, vyrovnání
jsme se ale nedočkali.

Spartak šokoval Radomyšl, série
se vrací k Lužnici
03. 02. 2013
· TJ Sokol Radomyšl - OLH Spartak Soběslav
0 : 2 (0:0; 0:2; 0:0)
Branky a asistence: Žákovský (Stoklásek,
Hraňo), Bruner (Vild)
Zahajovací třetina skončila bez branek a oba
týmy spřádaly strategie do druhého dějství. To
se začalo lépe vyvíjet pro modrobílé, kteří se
mnohem častěji dostávali k ohrožení svatyně
Sokola. Jeho gólman Knap odolával až do 30.
minuty. Při přesilové hře dokázal prolomit vyrovnané skóre Honza Žákovský. Na dvougólové vedení Spartaku si počkali přítomní fans
modrobílé legie jen 52 vteřin, o překonání Knapa se tentokrát postaral Martin Bruner. Domácí
lavička byla viditelně zaskočena tímto vývojem.
Soběslavští hokejisté měli i další příležitosti ke
zvýšení náskoku, ale ty zůstaly nevyužity. Soběslav pokračovala ve třetí třetině v takticky perfektním výkonu a soupeři toho příliš nedovolila.
Velkou šanci nabídl Spartaku Javůrek, který zahákoval unikajícího Míru Mácu, ten ale dvakrát
opakované trestné střílení neproměnil. Sokol pak
vrhl všechny síly do zdolání naší branky, ale přibrzdily ho dva dvouminutové tresty, následnou
přesilovku v 57. minutě Spartak ubránil a vzhledem k dalšímu menšímu trestu pro domácího
hráče v čase 58:44 mohli modrobílí dohrávat zápas ve větším klidu než Sokol. Série se tak vrací
pokračování na str. 27
do Soběslavi.
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V semifinále přistál Sokol
07. 02. 2013
· OLH Spartak Soběslav - TJ Sokol Radomyšl
2 : 5 (0:2; 2:1; 0:2)
Branky a asistence: Smrž (Hák, Jansa), Žákovský (Bruner, Vild) - Mošovský (Maroušek, Pěnička), Mošovský (Gába), Gába
(Šmejkal), Sýbek, Burkoň
Před parádní diváckou návštěvou odehrál
Spartak rozhodující čtvrtfinálový duel proti Radomyšli. První třetinu jsme začali dobře, už ve
2. minutě zvonilo břevno Knapovy branky po
střele Honzy Stokláska. 3. minuta pak přinesla
první početní výhodu utkání na straně Sokola a
jak se později ukázalo, využívání přesilových
her bylo rozhodujícím faktorem v tomto utkání.
Sokol ji dokázal přetavit v úvodní gól utkání už
po 21 vteřinách. Ve 4. minutě jsme dostali výhodu přesilovky my, vypracovali jsme si dobré
příležitosti, ale ty zůstaly bez využití. Po návratu vyloučeného hráče Sokola na led došlo k přečíslení naší pětice a na pravém křídle najetý
Mošovský zakončil přesně k levé tyči Dvořáko-

Šesté třídy úspěšně s Kohouty
19. 01. 2013
Žákovská liga pokračovala předposledním
kolem 3. čtvrtiny a naši šesťáci vyrazili do Tábora, kde změřili síly s domácími Kohouty.
· HC Tábor - HC Lužnice
4 : 7 (1:4; 0:1; 3:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat (Čížek), Pánek, Pánek (Bernat), Máca (Lang,
Novák P.), Bernat (Čížek), Novák P., Bernat
(Čížek, Pánek)
Výborný vstup do utkání měli naši hráči na
táborském ledě a už ve 2. minutě šli zásluhou
Tomáše Bernata do vedení. Domácím se sice
podařilo v 10. minutě po naší zbytečné ztrátě
puku vyrovnat, ale pak se dvakrát po sobě zapsal do střelecké listiny Vojta Pánek a skóre
první dvacetiminutovky uzavřel 41 vteřin před
sirénou Vladimír Máca. Další branka v síti Tábora byla přímo ukázková, dvojice Tomáš Bernat a Adam Čížek si vyměnila dvakrát puk před
domácím gólmanem a Tomáš Bernat s poklidem
zasunul do prakticky prázdné svatyně domácích.
Pak jsme ale trochu nepochopitelně polevili a
přestali bruslit a domácím tak nabídli několik velice dobrých šancí, které ale pozorný Jakub Baloun zlikvidoval. Úvodní dvě minuty třetí třetiny
nás zastihly myšlenkami zcela mimo led a domácí dvěma brankami zdramatizovali vývoj utkání.
Ve 43. minutě přidal naši 6. branku Pavel Novák,
ale Kohouti reagovali prakticky vzápětí a opět
snížili na rozdíl dvou branek. Následně se hnali
do přečíslení čtyři na jednoho, ale jejich slibně se
rozvíjející útok zastavilo postavení mimo hru.
Lužnice se pak přeci jen probrala a v čase 53:53
přidal Tomáš Bernat naší 7. branku a dovršil tím
svůj dnešní hattrick. Tato branka pak definitivně zlomila odpor domácích a do konce třetí třetiny jsme si vypracovali ještě několik šancí před
domácím gólmanem, které ale zůstaly bez
gólového efektu.

vy svatyně. Spartak byl tímto vývojem zaskočen, ale hráči se bojovností dostali zpět do
utkání a do konce 1. třetiny si dokázali připravit
další slibné šance, Knapova branka však zůstávala zakletá. Úvod druhé třetiny se hrál ve znamení dobývání branky Sokola ze strany
Spartaku, Knap ale stále odolával. Fatální selhání pak předvedl Honza Stoklásek, který po naprosto zbytečné sekyře putoval předčasně do
sprch a Sokol dostal výhodu pěti minutové přesilovky. Tu sehrál výborně, když naši úvodní
bránící čtveřici zamkl na téměř dvě minuty do
naší obranné třetiny a to nemohlo skončit jinak,
než 3. brankou v naší síti. Zbytek oslabení naši
hráči ubránili - mnohdy na hranici maximální
obětavosti a začala další etapa snahy o překonání Knapa. Jeho kouzlo odčaroval při přesilové
hře ve 38. minutě Jirka Smrž. Tato branka hodně povzbudila naše hráče, najednou jich bylo
plné hřiště a soupeř začal mít problémy. Druhý
úder si pak Spartak schoval na 40. minutu, gólem do šatny se prezentoval Honza Žákovský.
Bubeníci byli ve varu a strhnout se nechalo i
zbylé obecenstvo. Třetí třetinu dokázal Spartak
navázat na svůj výkon ze závěru druhého děj-

ství, měl výhodu několika přesilových her, svoje šance ale trestuhodně promrhal. Radomyšl
dostala ve 48. minutě výhodu trestného střílení,
Dvořák ale exekutora Sokola vychytal a držel
nás dále ve hře. Před Knapem se zrodily další
velké šance, opět bez gólového efektu. 51. minuta pak přinesla průnik Sýbka, který zvýšil na
2:4. Soběslavští hráči chtěli se zápasem ještě
něco udělat, ale už to bylo křečovité a z přílišné
snahy a hry na hranici rizika pramenily i fauly.
Hosté ale přesilovku využít nedokázali. V čase
57:17 při hře 4 na 4 se odhodlala naše lavička
naprosto správně k powerplay, při které jsme si
vytvořili další příležitosti, opět ale bez gólového efektu. Definitivní tečku za utkáním udělal
obránce Sokola Burkoň, který trefil naší prázdnou klec přes celé hřiště. Spartak se tak rozloučil
s letošní sezónou i diváky sympatickým výkonem, poděkoval svým vlajkonošům, kteří si to
určitě zasloužili a nám nezbývá než se těšit na tu
příští, věřme, že se nám podaří prolomit brány
semifinále. HOŠI DĚKUJEME!
David Čížek (redakčně kráceno)

Lužnice uštědřila debakl
píseckým šestkám
23. 01. 2013

· HC Lužnice - HC Strakonice
17 : 3 (7:0; 7:2; 3:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Komma), Houdek (Novák T.), Houdek
(Komma), Bernat (Pauš), Bernat (Čížek),
Houdek (Komma), Novák P., Bernat (Lang,
Čížek), Novák P. (Slabý), Lang (Novák P.),
Komma (Pekař), Lang (Máca), Lang (Novák P.), Novák P., Lang (Novák P.), Pekař
(Čížek), Pauš (Pekař)
Lužnice předvedla opět excelentní vstup do
utkání a zcela ovládla dění v úvodním dějství.
V mrazivém počasí připravili naši hráči přítomným divákům krásné hokejové momenty, které
podpořil pozorný David Plecer v naší brance.
Druhá třetina proběhla v podobném duchu jako
úvodní část. Pohledná hra všech našich formací
slavila úspěch a hosté chvílemi nevěděli, kde
jim hlava stojí. V závěrečné třetiny naši hráči
polevili v nastoleném tempu a dovolili soupeři
trochu vyrovnat obraz hry, což ale na našem
přesvědčivém vítězství nic nezměnilo.

Vložené středeční kolo žákovské ligy přiválo do mrazivé Prefa arény tým IHC Písek, se
kterým jsme v předešlých kláních sehráli dva
vyrovnané duely.
· HC Lužnice - IHC Písek
14 : 6 (7:1; 6:0; 1:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Pánek, Čížek), Houdek (Bernat, Komma),
Čížek (Lang), Máca (Lang, Novák P.), Komma (Houdek), Novák P. (Houdek), Máca
(Novák P.), Bernat, Novák P. (Lang), Lang
(Dančišin), Houdek (Komma, Bernat),
Houdek (Bernat), Bernat (Lang), Novák P.
(Lang, Máca)
O osudu utkání rozhodla první třetina, kterou
naši hráči odehráli ve velkém stylu a soupeři
prakticky nic nedovolili. Od úvodního vhazování se hra odehrávala zejména v obranné třetině
hostů a naši hráči tentokrát dokázali své šance
proměňovat a tak jsme po první třetině vedli celkem jasně 7:1. Druhé dějství pokračovalo v podobném duchu jako úvodní třetina, a tak se
dostavilo do našich řad uspokojení. Třetí třetinu
pak naši hráči polevili a dovolili soupeři snížit
rozdíl skóre do přijatelnější podoby. V naší
brance opět podala spolehlivý výkon Kristýna
Bláhová, která byla po celý zápas stabilní
oporou našeho týmu.

Strakonice byly snadným soustem
pro naše šesťáky
26. 01. 2013
Prefa aréna byla svědkem dalšího utkání našich šestých tříd, které se představily opět ve výborném světle, když si doslova smlsly na
strakonických hokejistech.

U Otavy bojovaly šesté třídy
05. 02. 2013
Šesťáci vyrazili v úterní podvečer k Otavě,
kde je čekal poslední sezonní zápas s IHC Písek.
Předchozí tři duely vyhráli naši hráči, ale domácí určitě nechtěli darovat svou kůži lacino.
· IHC Písek - HC Lužnice
4 : 9 (2:1; 1:3; 1:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Novák P.
(Máca), Houdek (Novák P.), Houdek (Komma), Houdek (Čížek), Bernat ((Novák P.),
Houdek (Pánek), Novák P. (Bernat, Lang),
Bernat (Novák P.), Houdek (Komma)
Úvodní třetinu se hrála vyrovnaná partie, do
vedení jsme šli my, ale domácí dokázali do konce třetiny vývoj skóre otočit a jejich další šance
zůstaly nevyužity díky Jakubu Balounovi v naší
pokračování na str. 28
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brance. Lužnice působila mdlým dojmem a trenéři se snažili hráče vyburcovat k většímu pohybu a agresivitě, která domácím hráčům
nechyběla. Druhá třetina se hrála v podobném
duchu jako ta první, jen s tím rozdílem, že na jejím konci svítilo na ukazateli skóre 3:4 pro naše
barvy. Třetí třetina pak přinesla přeskupení
útočných i obranných formací našeho týmu a to
přineslo své ovoce. Soupeře jsme postupně začali přehrávat a v tomto dějství jsme mu dokázali nastřílet pět branek, zatímco písečtí hráči
vyzráli na výborného Jakuba Balouna pouze
jedenkrát. I čtvrté měření sil vyznělo pro naše
barvy lépe, to poslední nás čeká při domácím
turnaji na konci března.

Lužnice vydřela bod
v poslední minutě
13. 02. 2013
Středeční odpoledne patřilo v Prefa aréně
hokejistům šestých tříd, kteří přivítali soupeře
z jihočeské metropole, tým HC Mountfield.
· HC Lužnice - HC Mountfield
5 : 5 (3:1; 1:2; 1:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Houdek, Soukaný), Komma (Houdek), Novák P. (Bernat), Čížek (Bernat), Novák P.
(Bernat, Lang)

Parádní hokejovou podívanou přineslo hokejové klání Lužnice s českobudějovickým
Mountfieldem. Do vedení se dostali domácí
hráči v 9. minutě, kdy přesilovku dokázal přetavit v naše vedení Tomáš Bernat. 11. minuta pak
přinesla 2. branku v síti budějovického gólmana
Dvořáka, tentokrát se backhandem trefil Max
Komma. Pak ale přišly horké chvilky pro naše
hráče, 14. minuta znamenala snížení z hole Pištěka a Budějovice měly i další velké šance, ty
ale končily u vynikajícího Jakuba Balouna v naší brance. Z tlaku Budějovic tak nezapršelo a tak
udeřila Lužnice, která gólem do šatny z hole
Pavla Nováka upravila na 3:1 po prvním dějství.
Druhá třetina začala náporem hostí, kteří z něj
vytěžili snížení na 3:2. Odpověď na gól Budějovic na sebe nenechala dlouho čekat. V čase
24:33 pronikl před Dvořáka Tomáš Bernat, ten
jeho střelu neudržel a Adam Čížek pohodlně dopravil puk do prázdné branky. Přestřelka pokračovala, další branku zapsal zapisovatel do
zápisu budějovickému Pištěkovi ve 27. minutě.
Pak se hra trochu uklidnila a prim hráli brankáři
obou týmů, kteří do konce třetiny další branky
nepustili. V budějovické svatyni vystřídal v polovině utkání Dvořáka Grgurič. Úvod třetí třetiny dohrával Mountfield přesilovku, gól z ní
nepadl, a tak Lužnice dál hájila jednobrankové

vedení. O to přišla paradoxně při vlastní přesilovce v 50. minutě, kdy hostující Pištěk trefil
přesně levý růžek naší branky a vyrovnal na 4:4.
Aby toho nebylo dost, přišel v čase 50:50 další
gól Budějovic, které se dostaly do přečíslení
2-1. To vyřešil Pištěk střelou do pravého růžku a
dokonal tím obrat v utkání. Našim hráčům stále
zbývalo dost času na vyrovnání, trenéři přeskupili naše formace, ale Grgurič naše šance likvidoval. Stejně tak nás držel ve hře Jakub Baloun,
který si připsal další klíčové zákroky v utkání při
šancích hostí. V čase 58:42 si vzali naši trenéři
oddechový čas, po kterém zůstal Jakub Baloun
na lavičce a na led putovala šestice hráčů v modrých dresech. Hostům se podařilo ubránit první
vhazování ve svém obranném pásmu, kdy jejich
vyhození jen těsně minulo naši branku a skončilo
zakázaným uvolněním. Další buly pak přinesla
závar před brankou Grguriče, ze kterého v čase
59:17 vyrovnal na 5:5 Pavel Novák. Lavička Budějovic si vzala po našem vyrovnání time out. Na
led nastoupila obě mužstva s pěti hráči a svými
brankáři, ale závěrečné vteřiny již žádnou branku
nepřinesly. Utkání tak skončilo remízou, která
byla dnes proti velmi kvalitnímu soupeři opravdu
vydřená.
David Čížek
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

Poskytujeme finanční a pojišťovací poradenství a díky nezávislosti jsme vždy na straně
klienta. Nabízíme ucelenou řadu finančních produktů předních finančních domů
a pojišťoven - investice, hypotéky, stavební spoření, úvěry, důchodové a penzijní
spoření, životního pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti.

ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

Vše pod jednou střechou pod křídly INSIA, a.s.
Navštivte nás v naší nové kanceláři na adrese: Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726
Otevírací doba:
Po
10:00 - 18:00
Út
12:00 - 16:00
Čt
12:00 - 16:00

Nevyhovuje vám otevírací doba?
Zavolejte nebo zašlete e-mail a domluvíme se na termínu schůzky.

Kontaktní údaje: Ing. Karel Kubíček
tel.: 728 300 980 e-mail: karel.kubicek@insia.cz

2

čištění koberců 15-20 Kč/m
 sedacích souprav, židlí
a jiného čal. nábytku
 interiérů automobilů od 500 Kč
 nově rozleštění předních
světlometů vašeho vozu


Tel. 777 344 552
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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

Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů, dřevoplastových teras a plotů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek
PŘIJME:
· pracovníky pro řízení výroby

požadujeme:
- VŠ, SŠ technického směru
- komunikační a organizační schopnosti

· obchodníka pro prodej protipožárních a nehořlavých materiálů

požadujeme:
- VŠ, SŠ vzdělání
- schopnost komunikace v AJ, popř. NJ, RJ, ŠJ

· pracovníky pro obsluhu, opravy a seřizování CNC strojů

provoz na směny
požadujeme:
- vzdělání v oboru, práce na PC
- specializace elektro výhodou

· technologa – konstruktéra do technické přípravy výroby

požadujeme:
- VŠ, SŠ technického zaměření
- znalost AUTOCAD, SOLID WORKS výhodou

Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová

PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
· Skládané štípané palivové dřevo na paletě ( 1 paleta 1,1 prm )

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte
na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí,
e-mail: ichova@grena.cz

SM/BO 1000,- Kč/prm cena včetně DPH +100,- Kč záloha na paletu
BK 1500,- Kč/prm cena včetně DPH +100,- Kč záloha na paletu
· Volně sypané, štípané palivové dřevo ( valník 10 prm )
SM/BO 820,- Kč/prm cena je včetně DPH

Zdeněk Vondruška

PILA v STS Soběslav

Tel.: 724 323 571 Email: obchod@impregnacesobeslav.cz
Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Koupím 4 stojny a 10 podlážek na HAKI lešení. Tel. 776 174 137
· Koupím malý byt (1. patro nebo výtah). Tel. 731 890 819

Prodej:
·
·
·
·

Nemovitosti – www.inrekareality.cz
Prodám byt u nádraží. Tel. 737 836 686
Prodám dětskou postýlku s matrací. Levně. Tel. 737 836 686
Prodám téměř nový plynový sporák s troubou, bílý, 2x válendy s úložným prostorem, bílé kuchyňské skříňky IKEA, černé obývací skříňky
Diferent 5 ks, starožitnou dřevěnou skříň s vyřezávaným štítem.
Cena dohodou, vše v Soběslavi. Tel. 722 110 497
· Prodám selata i vykrmená prasata (možnost zabít). Tel. 723 177 558
· Prodám chatu v Soběslavi na okraji lesa s pozemkem 1700 m2,
cena 490.000,- Kč. Tel. 776 092 862

Nabízí latě, hranoly, krovy a palivo
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
Různé:
· Pronajmu byt 2+1 s příslušenstvím ve starším domě v Soběslavi, 1. poschodí. Nájem dohodou. Tel. 722 636 056
· Pronajmu obchodní prostor 200 m2, včetně kompletního příslušenství a
možnosti dalších nebytových prostor jako sklady nebo garáže, není
2
podmínkou. Pronajmu samostatnou garáž 24 m . Naproti poště, ve dvoře za pracovním úřadem. Tel. 608 453 336
· Vyměním byt 1+1 za větší. Prosím nabídněte. Tel. 721 084 485
· Pronajmu nový byt 3 KK, možnost parkování, zahrada, garáž.
Tel. 777 90 77 50
· Pronajmu garáž „Na Moskvě“ i dlouhodobě. Tel. 731 414 659
· Pronajmu prodejnu v centru Soběslavi 55 m2. Tel. 774 860 249
· Nabízím pronájem nebytových prostor v Soběslavi na náměstí.
Tel. 777 679 785

VYZKOUŠEJTE NÁS - Tiskárna JAVA Třeboň - www.tiskarnajava.cz
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GEODETICKÉ PRÁCE
provádíme analýzu rizik a pojistných smluv
vypracujeme nejvýhodnější nabídky pojištění
zajišťujeme kompletní servis uzavřeného pojištění
pomůžeme s nahlášením pojistných událostí
Ø Allianz pojišťovna, a.s.
Ø AXA pojišťovna a.s.
Ø Česká pojišťovna a.s.
Ø Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
Ø ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Ø Generali Pojišťovna a.s.
Ø Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ø Triglav pojišťovna a.s.
Ø UNIQA pojišťovna,a.s.
Ø Wüstenrot pojišťovna a.s.
Ø a další…………
Adresa: Nám. Republiky 143, Soběslav – vedle Kodaku
Tel: 381 212 697, 777 67 97 85, e-mail: sobeslav@brokerteam.cz

www.brokerteam.cz

Rozvoz hotových jídel
Hotovky Šimek s.r.o. Vesce 64 392 01 Soběslav

Ing. PETR SEDLÁČEK

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

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

Nabízíme rozvoz hotových jídel pro podniky i jednotlivce
Obědy rozvážíme do:
Veselí nad Lužnicí, Žíšova, Řípce, Borkovic, Mažic, Klečat, Zálší
Soběslavi, Klenovic, Roudné, Chlebova, Přehořova, Nedvědic, Debrníka,
Rybovy Lhoty, Komárova, Březnice, Bošilce, Dynína, Mazelova, Ševětína,
Neplachova, Dolního Bukovska, Svinů, Ponědraže, Ponědrážky, Záblatí,
Lomnice nad Lužnicí, Třeboně

Po domluvě lze i na jiná místa.
Cena obědů je 55 Kč bez DPH, cena včetně polévky a dopravy.

nnnn
Nově balíme obědy do misek a zavařujeme folií - misky
jsou jednorázové a lze v nich oběd ohřívat v mikrovlnce.
nnnn
Dále nabízíme zajištění oslav, firemních večírků, maturitních
plesů ve Vescích u Soběslavi. Kapacita sálu 170 - 190 míst.
Bližší informace na tel. 737 675 111 nebo 777 500 006 p. Šimek

Pronajmu nové skladové
nebo výrobní prostory
2
200 m , el. 380/220 V.
Sjezd cca 200 m z dálnice.
Tel. 777 90 77 50

www.hotovkysimek.webnode.cz
Spoříte si na penzijní připojištění
méně než 300,- Kč měsíčně?
Víte, že od 1.1.2013 nedostanete
žádný státní příspěvek?

I tuto situaci Vám
pomůžeme vyřešit.
Kontaktní údaje:
Ing. Karel Kubíček – kancelář INSIA
tel.: 728 300 980
e-mail: karel.kubicek@insia.cz

PŮJČKY DO 30 000,- KČ,
PŮJČKY NA SMĚNKU,
PŮJČKY SE ZÁSTAVOU,
I S RUČ. DRUŽST. BYTU,
ŘEŠENÍ EXEKUCÍ,
PŮJČKY BEZ ZÁSTAVY,
FINANCOVÁNÍ
PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮvše bez popl. předem,
vyřízení ve velmi krátkém čase
v místě bydliště.

Tel. 773 299 063

březen 2013
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Již 15 let
jsme tu pro Vás

STAVEBNINY BÍNOVÁ
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300
internet: www.stavebniny-binova.cz
- tvárnice Ytong

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

Rozšířená prodejna
Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny, silikony,
penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU lišty, ochranné
pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné, fólie, kolečka, vědra,
kalvasy.
Po – Pá
7.00 – 16.00 hod.
So
7.30 – 11.00 hod.

Potřebujete střechu – Pořiďte u nás KM - BETU.
Super slevy na tyto tašky po celý rok.

www.musobeslav.cz
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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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