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únor 2015

cena 10,- Kč

Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a Baltazar, mudrcové „vinšující“ šťastný nový rok.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
V sobotu 10. ledna 2015 se také v Soběslavi uskutečnila již tradiční
Tříkrálová sbírka. Tato sbírka je největší celorepublikovou sbírkou, do
které se zapojilo více jak padesát tisíc dobrovolníků. U nás v Soběslavi se
sbírka mohla konat díky takřka 40 koledníkům a asi 20 dospělým. Při této
sbírce se vybralo rekordních 59 272 Kč. Výtěžek bude i letos věnován
z 65% rodinám s dětmi s postižením. Zbylých 35% bude určeno pro účely
Charity ČR (pomoc lidem v nouzi, humanitární pomoc atd.).
Velké díky patří vám všem, kdo jste koledníky přijali a přispěli podle
svých možností. Děkuji také organizátorům sbírky, MěÚ Soběslav a především malým koledníkům a jejich doprovodu.
P. Jan Hamberger, administrátor farnosti

Zápis dětí do 1. tříd
pondělí 2. 2. 2015 / úterý 3. 2. 2015
na ZŠ E. Beneše
od 13.00 do 16.30 hod.
(náhradní termín 16. 2. od 14.00 do 16.00 hod.)
na ZŠ Komenského
od 14.00 do 17.00 hod.
Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2015 dosáhnou věku šesti let.
Zápis se týká i dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky pro
školní rok 2014/2015.
Zákonný zástupce u zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list
dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
Zápis do 1. ročníku základní školy praktické se bude konat ve středu
4. února 2015 od 14 do 15.30 hodin v budově Střední školy řemeslné a
Základní školy Soběslav na Školním náměstí 56/III v Soběslavi.
Týká se dětí narozených od 1.9.2008 do 31.8.2009 a dětí s odloženou
školní docházkou.
Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
U zápisu je nutné předložit doporučení poradenského zařízení.

Z programu plesu pro vás vybíráme:
·
·
·
·

Předtančení skupiny Danza Brno
Večerem provází taneční orchestr Variant Č. Budějovice
Opět zahraje Cimbálová muzika z Milotic
Před půlnocí uvidíte lightshow Pyroterra
(podrobnosti na str. 8)

Zápis do Mateřské školy a Základní školy speciální Diakonie ČCE
Rolnička, Soběslav a den otevřených dveří pro veřejnost se koná
ve čtvrtek 5. února 2015 od 8.00 do 16.00 hod.
v budově školy - Mrázkova 700/ III, tel.: 381 52 20 54, 739 633 993
Zapisovány budou děti a žáci do:
1. Speciální třídy mateřské školy – děti se specifickými vzdělávacími
potřebami – smyslově postižené, s vadami řeči, mentálně i tělesně
postižené, děti s kombinovanými vadami, zdravotně oslabené, …
2. Přípravného stupně základní školy speciální
3. Základní školy speciální
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Usnesení 4. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 16. prosince 2014
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 4/339/2014

Rada města v souladu s § 101 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, vydává nový jednací řád Rady města Soběslavi dle návrhu předloženého starostou města Ing. Jindřichem Bláhou.

 Usnesení č. 4/340/2014

Rada města souhlasí s realizací investičních
akcí (komunikace, chodníky, parkoviště, kanalizace, vodovod, památky, náměstí a ostatní) v Soběslavi v roce 2015 dle návrhu
předloženého místostarostou města Mgr.
Vladimírem Drachovským.

 Usnesení č. 4/341/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na pojištění majetku, odpovědnosti a
vozidel města na rok 2015 organizovaného
makléřem města firmou GrECo JLT Czech
Republic, s. r. o., České Budějovice. Smlouva
na pojištění v roce 2015 bude uzavřena s Českou pojišťovnou, a. s., za cenu 399.264 Kč.

 Usnesení č. 4/342/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele opravy kanalizace v ulici
Petra Bezruče v Soběslavi, které se uskutečnilo 15. 12. 2014 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma

Usnesení 5. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 6. ledna 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 5/001/2015

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

 Usnesení č. 5/002/2015

Rada města ukládá realizovat usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 17. prosince 2014.

 Usnesení č. 5/003/2015

Rada města v návaznosti na usnesení ZM
č. 2/007/2014 schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2014, kterým se upravují položky jednotlivých kapitol v rozpočtu města v roce 2014
dle skutečného plnění k 31. 12. 2014.

 Usnesení č. 5/004/2015

Rada města projednala studii „Analýzy dopravy v klidu ve městě Soběslav“ zpracovanou
firmou City Parking Group, s. r. o., Praha.
Rada města pověřuje místostarostu města
Mgr. Vladimíra Drachovského zajistit úpravu studie dle návrhů vzešlých z jednání rady
města včetně ekonomického vyhodnocení
zavedení regulovaného parkování a návrhu
způsobu provozu parkovacích automatů.

Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 491.420
Kč + DPH, na druhém místě se umístila firma
Strabag, a. s., Praha, Provozní jednotka Soběslav, za cenu 522.262,07 Kč + DPH.

 Usnesení č. 4/343/2014

Rada města bere na vědomí seznam nedobytných pohledávek města Soběslavi, které budou vyřazeny k 31. 12. 2014 z účetnictví
města dle soupisu předloženého tajemníkem
MěÚ Ing. Radkem Bryllem.

 Usnesení č. 4/344/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, na realizaci akce
„Soběslav-Wilsonova: příp. NN, Č. R. Svaz“
na pozemku parc. č. 1825/4 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 4/345/2014

a) Rada města souhlasí s ukončením Smlouvy o
nájmu pozemků ze dne 4. 12. 2007 mezi městem Soběslav a společností EUROFARMS,
s. r. o., Heroltice, dohodou k 31. 12. 2014.
b) Rada města souhlasí s uzavřením Pachtovní
smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem
Soběslav a společností EUROFARMS, s. r. o.,
Heroltice, na propachtování zemědělských
pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře 31,8665 ha v k. ú. Nedvědice, Vesce, Čeraz a Dráchov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024.

 Usnesení č. 4/346/2014

Rada města na návrh jednatele Správy lesů
města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petra
Matouše schvaluje výsledek výběrového řízení

 Usnesení č. 5/005/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, na realizaci akce
„Soběslav - Na Pilátě: k. NN Ciperová“ na
pozemku p. č. 3939 v k. ú. Soběslav, který je
ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 5/006/2015

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 20. 12. 2004 uzavřené mezi městem
Soběslav a panem Danielem Mrázem, Řípec,
kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru v domě čp. 134 v ulici Protifašistických bojovníků, Soběslav I, který je ve
vlastnictví města, o 5 let, tj. do 31. 12. 2019.

 Usnesení č. 5/007/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
přeložce zařízení distribuční soustavy mezi
městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, na přeložku kabelového
vedení NN ve sportovním areálu města z důvodu rozšíření víceúčelové sportovní haly za
cenu 88.117 Kč vč. DPH.

 Usnesení č. 5/008/2015

Rada města souhlasí na návrh ředitele ZŠ Komenského ul. Mgr. Jana Holase s vyřazením
dlouhodobého hmotného majetku - PC učebny, inv. č. 5366/09, v pořizovací hodnotě
392.320 Kč a elektrického sporáku SE 40,

únor 2015
na zpracování Lesního hospodářského plánu
(LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC)
„Město Soběslav“, které se uskutečnilo 9. 12.
2014 v budově SLMS. Zadavatelem veřejné
zakázky je Správa lesů města Soběslavi, spol. s r. o.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., za cenu
305 Kč/ha + DPH, na druhém místě se umístila firma Lesprojekt východní Čechy, s. r. o.,
Hradec Králové, za cenu 340 Kč/ha.

 Usnesení č. 4/347/2014

Rada města na základě žádosti ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí s poskytnutím věcného daru - 5 ks overalu
v hodnotě 3.345 Kč + DPH od firmy 2PServis,
s. r. o., Sušice, do majetku Senior-domu.

 Usnesení č. 4/348/2014

Rada města na základě žádosti ředitele ZŠ Komenského ul. Mgr. Jana Holase souhlasí s poskytnutím věcného daru – dresů a pohárů
v hodnotě 4.670 Kč od firmy Autobusová doprava Libor Nejedlý, Soběslav, do majetku ZŠ.

 Usnesení č. 4/349/2014

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 Marcele Hynkové,
s přenecháním městského bytu velikosti 3+1
v čp. 109 na náměstí Republiky v Soběslavi
do nájmu Lukáši Růžičkovi a s přenecháním
městského bytu velikosti 1+KK v čp. 7/18 v
ulici Na Pršíně v Soběslavi do nájmu Jaroslavu Chramostovi.
inv. č. 100031/04, v pořizovací hodnotě
53.920 Kč z majetku školy.

 Usnesení č. 5/009/2015

Rada města souhlasí se zpracováním a podáním žádosti o dotaci z Programu prevence
kriminality na rok 2015, v rámci kterého budou poskytovány státní účelové dotace obcím
na projekty prevence kriminality Ministerstvem vnitra ČR, z důvodu opravy a dovybavení sportovního hřiště na sídlišti Svákov
v Soběslavi.

 Usnesení č. 5/010/2015

Rada města souhlasí s použitím znaku města
v obrazové příloze bakalářské práce studenta
Masarykovy univerzity v Brně p. Petra Houzara, Jihlava.

 Usnesení č. 5/011/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
výpůjčce mezi městem Soběslav a Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních
věcí, kterou MPSV předává do bezplatného
užívání výpočetní techniku pro výkon činností sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou do 31. 12. 2015.

 Usnesení č. 5/012/2015

Rada města jmenuje komisi pro výběr nájemce nebytového prostoru v domě čp. 104/I na
náměstí Republiky v Soběslavi, který se
uskuteční 19. 1. 2015 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
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členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Ludmila Zbytovská – členka RM,
Věra Hanzalová – MěÚ Soběslav, Pavlína
Chalupská – MěÚ Soběslav - hlas poradní
náhradníci: Ing. Jindřich Bláha – starosta
města, Kamil Modl – člen ZM, Šárka Kroupová – MěÚ Soběslav

MĚSTO SOBĚSLAV
vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení místa

pracovníka
kontrolního oddělení
– interní audit
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
· státní občanství ČR
· vysokoškolské vzdělání ekonomického

zaměření

K přihlášce uchazeč připojí:
· strukturovaný životopis
· kopii dokladu o nejvyšším dosaženém

vzdělání
Předpokládaný termín nástupu od 1. 3.2015.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou).
Přihlášky s výše uvedenými doklady je
možné zaslat do 11.2.2015 do 11:00 hodin
na Městský úřad v Soběslavi, náměstí Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Bližší informace je možné získat u tajemníka
MěÚ Ing. Radka Brylla, tel. č.: 381 508 121,
e-mail: bryll@musobeslav.cz.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Kalendář
akcí roku
2015
Redakce Hlásky se obrací na všechny spolky, neziskové organizace a sdružení, které
chtějí zveřejnit termíny pořádání svých akcí
v kalendáři kulturních, společenských a
sportovních akcí v roce 2015 v Soběslavi a
okolí, aby nám potřebné údaje sdělily
e-mailem, poštou či osobně do 10. 3. 2015.
Poskytnuté informace budou efektivně využity, neboť kalendář budeme distribuovat i
do dalších měst v kraji a poslouží tak k rozvoji cestovního ruchu v našem městě a k bezplatné prezentaci vašich akcí.
Děkujeme.
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo
17. prosince 2014 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

 ZM 2/005/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád
Zastupitelstva města Soběslavi v předloženém znění s doplněním čl. 4. o odst. 6: Materiály jsou členům ZM na vyžádání zasílány
zároveň elektronickou poštou.

 ZM 2/006/2014

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 4/2014 v předloženém znění.

 ZM 2/007/2014

a) Zastupitelstvo města pověřuje Radu města
Soběslavi ke schválení rozpočtového opatření č. 5/2014, kterým se upravují jednotlivé
položky rozpočtu města Soběslavi za rok
2014 podle dosažené skutečnosti.
b) Schválené rozpočtové opatření č. 5/2014
bude předloženo na nejbližším jednání zastupitelstva města v roce 2015.

 ZM 2/008/2014

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města
Soběslavi na rok 2015 v předloženém znění.

 ZM 2/009/2014

Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva města ve stávající výši (dle
usnesení ZM č. 3/015/2011 ze dne 22. 2.
2011), tj.: člen RM – 1.815 Kč, člen ZM –
627 Kč, předseda výboru/komise – 1.482 Kč,
člen výboru/komise – 1.311 Kč s platností od
1. 1. 2015. Odměny se nesčítají.

 ZM 2/010/2014

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

 ZM 2/011/2014

Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání
pozemků pro výstavbu II. etapy rodinných
domů na sídlišti Svákov v Soběslavi formou
směny bez doplatku mezi městem Soběslav,

Římskokatolickou farností Soběslav a manželi
Romanem Pokorným, Chabrovice, a Lucií
Pokornou, Soběslav tak, aby se:
1) manželé Pokorných stali výlučnými vlastníky pozemků parc. č. 2101/5 o výměře 645
2
2
m , parc. č. 2103/542 o výměře 108 m , parc.
2
č. 2103/565 o výměře 177 m , vše v k. ú. Soběslav,
2) Římskokatolická farnost Soběslav stala
výlučným vlastníkem pozemků parc. č.
2
2103/466 o výměře 420 m , parc. č. 2101/12 o
2
výměře 262 m , parc. č. 2103/559 o výměře
2
265 m , vše v k. ú. Soběslav,
3) město Soběslav stalo výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2101/11 o výměře 108
2
2
m , parc. č. 2101/6 o výměře 78 m , parc. č.
2
2103/564 o výměře 27 m , parc. č. 2101/7 o
2
výměře 99 m , parc. č. 2103/563 o výměře
2
2
114 m , parc. č. 2103/562 o výměře 29 m ,
2
parc. č. 2101/8 o výměře 24 m , parc. č.
2
2101/9 o výměře 16 m , parc. č. 2101/10 o vý2
měře 17 m , parc. č. 2103/560 o výměře 317
2
2
m , parc. č. 2103/561 o výměře 311 m , vše
v k. ú. Soběslav.

 ZM 2/012/2014

Zastupitelstvo města revokuje z důvodu novely občanského zákoníku usnesení ZM
16/145/2013 ze dne 17. 12. 2013 na bezúplatný převod pozemků parc. č. 858/18 o výměře
2
2
862 m , parc. č. 858/19 o výměře 176 m a
2
parc. č. 858/20 o výměře 346 m - vše ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nedvědice
u Soběslavi z vlastnictví České republiky,
příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Soběslavi, doplněním Přílohy č. 1 –
Podmínky uzavření smlouvy.

Fond rozvoje bydlení
města Soběslav
Městský úřad připomíná občanům, že do
6. 2. 2015 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav
na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města
č. 3/2011. Formulář žádosti si můžete vyzvednout na MěÚ, odboru organizačním a
správy majetku, nám. Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, I. patro, č. dv. 216.
Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na
www.musobeslav.cz.

Rekonstrukce náměstí v roce 2015
V letních měsících roku 2015 bude probíhat další etapa rekonstrukce náměstí Republiky v Soběslavi jeho východní stranou od přechodu u lékárny v ulici Protifašistických bojovníků k Rožmberskému domu v ulici Petra Voka. Bude provedena nová zádlažba, nová autobusová zastávka a
bude zřízena odpočinková plocha u sochy mistra Jana Husa. Zádlažba chodníků bude obdobná jako
na severní straně náměstí realizovaná v roce 2014. Pochozí pruh bude zhotoven z velkoplošných
desek a okrajové plochy z žulových kostiček 5 x 5 cm. Parkoviště budou zadlážděna žulovými kostkami 10 x 10 cm. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace a po výběru firmy
by měly práce začít v červnu a dokončeny na přelomu října a listopadu letošního roku. V souvislosti
s těmito pracemi bude také opravena druhá strana Palackého ulice a chodník a parkoviště před budovou MěÚ.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
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Informace o místním
poplatku
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2015
stanoven ve výši 550,- Kč za poplatníka. Poplatníky jsou nejen osoby trvale bydlící v Soběslavi,
Chlebově a Nedvědicích, ale i cizinci s trvalým
nebo přechodným pobytem po dobu delší než
3 měsíce nebo cizinci, kterým byla udělena mezinárodní ochrana. Poplatníky jsou i fyzické
osoby vlastnící stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

únor 2015

Nový jednací řád zastupitelstva města
podporuje transparentnost
Na posledním jednání Zastupitelstva města Soběslavi byl schválen nový jednací řád ZM. Nejpodstatnější změnou oproti předchozímu je zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na webových stránkách města. Na rozdíl od seznamu usnesení jsou zápisy z jednání podrobnější a obsahují
nejen schválené návrhy, ale i návrhy, které přijaty nebyly, dále dotazy a připomínky přednesené zastupiteli a občany nebo jmenovité výsledky hlasování o jednotlivých bodech. Zápisy (zatím bez příloh) jsou dostupné na webových stránkách města v rubrice Městský úřad - Dokumenty - Usnesení
zastupitelstva města.
Ke stejnému kroku, tedy zveřejňování zápisů z jednání, se rozhodla i Rada města, jejíž zápisy
jsou také dostupné na internetových stránkách města. Věřím, že tento krok pomůže k lepší informovanosti obyvatel našeho města a že nebude poslední.
Iveta Matějů, členka ZM

Poplatek se platí v kanceláři Správy města
Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/III, 392 01 Soběslav a je splatný do 31. 3. 2015. Pracovní doba
pro platby místního poplatku za komunální odpad je stanovena v pondělí, v úterý a ve čtvrtek
6.00 – 11.00 hodin a 12.00 – 14.00 hodin, ve
středu 6.00 – 11.00 hodin a 12.00 – 16.00 hodin
a v pátek 6.00 – 11.00 hodin.
Při platbě poplatku budou vydávány i nálepky, kterými musí být označeny popelnicové nádoby na dobře viditelném místě, aby byly
snadno identifikovány nemovitosti, pro které
nebyl daný poplatek uhrazen.
Ing. Jan Mošnička, OŽP MěÚ Soběslav

Dne 21. 2. 2015 uplyne
10 let, co nás navždy
opustil pan
Jaroslav Oubram.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 19. 2. 2015 uplyne druhý rok, co nás
všechny navždy opustila naše milovaná,
drahá manželka, maminka, babička a prababička paní Marie Benediková.
Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají
manžel Josef, dcera Jana s rodinou, vnučka
Martina s rodinou a vnuk Aleš.

Odešel...Jediný na světě, jež nikdy nezradil. Na něj zůstává ta největší vzpomínka.
Dne 11. 2. 2015 uplyne 15 let, co nás navždy opustil po dlouhé a těžké nemoci
náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan
Jaroslav Rataj z Myslkovic. S láskou a
úctou stále vzpomínají manželka Vlasta,
syn Jiří s manželkou Zdeňkou, vnuk Jiří
s rodinou a vnuk Miroslav s rodinou.

V Soběslavi v roce 2014 přibylo celkem 55 dětí,
nejvíce opět Honzíků a Jakoubků
V našem městě v loňském roce přibylo 23 děvčátek a 32 chlapečků, o 29 dětí méně než v roce 2013. A jaká jména dávají u nás rodiče svým dětem?
Dcerám dali 19 různých křestních jmen. Nejčastější jména pro děvčata byla Nela, Eliška a
Sofie, ale i Natálie, Sabina, Amélie a Šárka. Svým chlapcům dali rodiče 21 různých křestních jmen. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem byl Jan a Jakub, následoval Štěpán, Petr,
Vojtěch, Matyáš, ale také Karel, Josef, Jaroslav nebo Matouš, Vilém a Dominik.
Pavla Brunerová, evidence obyvatel

únor 2015
Dne 13. 2. 2015 uplyne
10 let ode dne, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka
a babička paní
Zdeňka Chalašová.
S láskou vzpomínají
synové Jarda a Zdeněk s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Vzpomínka na paní Fickovou
Uplynulo již osm let, co nás navždy opustila paní Marie Ficková, klientka Senior
domu. Byla milá, skromná, ke všem laskavá a spravedlivá. Moc na ni vzpomíná
Anna Bydžovská.

Dne 26. 2. 2015 uplyne
již 5 let, kdy nás opustila dlouholetá zaměstnankyně Jitony paní
Milada Špačková ze
Soběslavi. Kdo jste ji
znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. Stále vzpomíná
syn Libor s manželkou a vnoučaty.

Dne 17. 2. uplyne
5 smutných let, co
nás navždy opustila
naše drahá,
milovaná dcera, paní
Jana Voráčková.
Smutno je všem po
Tvém smíchu, co jsi
i z maličkostí radost měla.
Nikdy nezapomeneme na krásné vzpomínky s Tebou.
Děkujeme všem, kdo si vzpomenou spolu
s námi.
rodiče

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 4. 2. a 18. 2. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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Seriál k novému občanskému zákoníku
Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Nový občanský zákoník formuluje typická
vedlejší ujednání, kterými si mohou kupující a
prodávající upravit svá práva odchylně od standardní podoby kupní smlouvy. Zde přináším jejich výčet:

Výhrada vlastnického práva
Kupující se stane vlastníkem teprve úplným
zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na
věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. Vůči věřitelům kupujícího působí výhrada vlastnického práva jen tehdy, byla-li
ujednána formou notářského zápisu nebo písemně s úředně ověřenými podpisy. Jde-li o věc
zapsanou do veřejného seznamu, působí vůči 3.
osobám, jen byla-li do seznamu zapsána.

Výhrada zpětné koupě
Jedná se o povinnost kupujícího převést na
požádání věc prodávajícímu za úplatu zpět. Kupující věc vrátí v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu. Vynaložil-li
kupující na věc náklad k jejímu zlepšení nebo
pro její zachování, náleží mu náhrada. Nebyla-li
ujednána lhůta, ve které má prodávající právo
žádat vrácení věci, platí, že u movité věci činí
tato lhůta 3 roky a v případě nemovité věci
10 let. Byla-li výhrada zpětné koupě ujednána
k věci zapsané do veřejného seznamu jako právo věcné, lze věc zatížit jen se souhlasem toho,
pro koho je právo zpětné koupě ve veřejném
seznamu zapsáno.

Výhrada zpětného prodeje
Kupující si vymíní, že věc prodá prodávajícímu zpět. V ostatním se tato výhrada řídí pravidly výhrady zpětné koupě.

smlouvy s koupěchtivým. Věděl-li nebo musel-li
koupěchtivý vědět o předkupním právu, platí, že
smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou
uplatnění předkupního práva. Nabídku učiní prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek, tedy oznámením obsahu smlouvy uzavřené
s koupěchtivým. Nabídka ke koupi nemovité věci
vyžaduje písemnou formu. Přijme-li předkupník
nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a
předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým.
Předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané
lhůtě, jinak u věci movité do 8 dnů a u věci nemovité do 3 měsíců po nabídce, jinak předkupní
právo zanikne.

Koupě na zkoušku
Věc je koupena pod podmínkou, že ji kupující ve zkušební době schválí. Neujednají-li strany zkušební lhůtu, činí u movitých věcí 3 dny a
nemovitých 1 rok od uzavření smlouvy.
Nepřevzal-li kupující věc, má podmínka povahu
podmínky odkládací; převzal-li ji, má povahu
podmínky rozvazovací.

Výhrada lepšího kupce
Prodávající má právo dát přednost lepšímu
kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě, jinak u movitých věcí 3 dny, u nemovitých 1 rok od uzavření
smlouvy. Zda je kupec lepší, rozhoduje prodávající; může dát přednost novému kupci, třebaže
první nabízí vyšší cenu.

Cenová doložka

Povinnost vlastníka věci nabídnout oprávněnému z předkupního práva – předkupníkovi věc
ke koupi, pokud by ji chtěl prodat 3. osobě –
koupěchtivému. Předkupní právo lze rozšířit i
na jiné způsoby zcizení věci (nájem, pacht).
Povinnost prodávajícího nabídnout věc
předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením

Kupní cena se upraví dodatečně s přihlédnutím k výrobním nákladům, tedy rozdílu cen
hlavních surovin platných v době, kdy má prodávající věc dodat ve srovnání s cenami platnými v době uzavření smlouvy, neurčí-li strany
něco jiného. Oprávněná strana musí svá práva
uplatnit bez zbytečného odkladu po dodání věci,
jinak zaniknou.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát působící na MěÚ Soběslav

JUDr. Ing. Miroslav Nosek

Poděkování

Předkupní právo

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

tel. 777 794 871

Děkuji všem zaměstnancům včetně vedení Senior domu v Soběslavi. Zvláště děkuji
sestrám a celému zdravotnímu kolektivu. Jsou
to jejich zlaté ruce, které umí pomoci, pohladit.
Je to jejich úsměv (ne ten profesionální), který
hřeje, uklidňuje a nastoluje dobrou pohodu. Jsou
to jejich hřejivá slova a to nejen k těm, kteří tam
trvale bydlí, ale i jejich rodinným příslušníkům
a známým.
Zvláště chci poděkovat všem, kteří s úctou a
důstojností zabezpečili poslední okamžiky života mého manžela, Josefa Hanzala, a jeho odchodu a rovněž za slova útěchy a povzbuzení pro
naši rodinu.
Manželka Marie Hanzalová s dcerou Ivanou
Děkuji všem společenským organizacím,
přátelům a známým, kteří nám projevili účast
s odchodem mého manžela Josefa Hanzala a doprovodili ho v tak hojném počtu na jeho poslední cestě. Děkuji.
Manželka Marie Hanzalová s dcerou Ivanou
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ROZPOČET MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROK 2015 (tis. Kč)
PŘÍJMY
Daňové příjmy celkem
Daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost
Daň z příjmu fyz. osob - samostatně výdělečná činnost
Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Ekologické poplatky
Místní poplatky celkem

silnice

3000

88200

chodníky, veřejná prostranství

4500

15500

dopravní značení, ostatní

Celkem

v tom:

Vodní hospodářství

1000
1500
14500

pitná voda

1000
4500

2500

rybníky
Školství

78

Mateřské školy - příspěvky na provoz

4184

Základní školy - příspěvky na provoz

7801

opravy škol. budov

1000

3950
240

poplatky za rekreační pobyt

72

poplatky za užívání veřejného prostranství

500

poplatek z ubytovací kapacity

70

odvod z loterií a her

200

odvod z provozu výherních hracích přístrojů

2970

poplatek za zkoušky OZ žadatelů o řidič. oprávnění

620

ostatní školství, rezerva
Kultura

100

noviny Soběslavská hláska

500

kulturní dům

Daň z nemovitých věcí

6000

Sport a zájmová činnost

Rybníky - nájem
Vodní hospodářství - nájem zařízení
Informační středisko, propagace města

1000
600
4100
160

50
2900

místní rozhlas

sbor pro občanské záležitosti a ostatní kultura

700

9950

památky a ostatní předměty kult. hodnoty

4500
21900

165

kulturní akce (festival, slavnosti)

Správní poplatky

Lesnictví - nájem z pozemků

300
13150

8622

poplatek ze psů

Splátky půjček

5800

odpadní vody

34000

poplatek za komunální odpad

Příjmy z vlastní činnosti celkem

300

6050
350
13200

TJ Spartak-údržba, ztrát. zim. stad., rozvoj mládež. sportu

1800

Sportovní hala - rekonstrukce

10000

ostatní sportovní činnost, opravy sportovišť

200

zájmová činnost dětí a dospělých, dětská hřiště
Zdravotnictví (poliklinika, LSPP)
Komunální služby celkem

1200
300
23500

Cestovní ruch - koupaliště - nájem, náhrady

96

bytové hospodářství, půjčky z FRB

950

Stavebnictví, služby - sankční platby, náhrady

50

nebytové prostory

350

94

zásobování teplem

Doprava - sankční platby, náhrady, prodej materiálu
Školství (odvod odpisů, nájmy z budov)
Kultura - odvod z odpisů KD, noviny Soběslavská hláska
TV a zájmová činnost - nájmy, finanční dar, náhrady
Zdravotnictví - nájmy

889
1500
51
840

Místní hospodářství (nájmy nebyt. prostor, pozemky)

7675

Svaz měst a obcí - příspěvek na meziobecní spolupráci

600

Životní prostředí - odpady - tržby, náhrady

2000

5000

výkup pozemků

2000

Životní prostředí, veřejná zeleň

300

veřejná zeleň, vzhled obce, ostatní

Městský úřad - tržby, sankční platby, náhrady

900

Meziobecní spolupráce (hrazeno z dotace)

220

Sociální služby

Dotace a převody celkem

15900

Senior-dům - příspěvek

neinv. dotace v rámci souhrn. vztahu

14700

Rolnička - opravy, příspěvek

1200

VÝDAJE
Ozdrav. hospodářských zvířat (útulky, deratizace)
Zemědělství a lesnictví

Živelní ohrožení - ochrana obyvatelstva
Městská policie
Požární ochrana

200
1100

Zastupitelstvo města a městský úřad
Finanční operace, ostatní výdaje

Informační středisko, propagace města

500

VÝDAJE CELKEM

Cestovní ruch (koupaliště vč. úroků z úvěru, ostatní)

300

Saldo příjmy - výdaje

Doprava

7800

500

revitalizace náměstí

Městská policie - sankční platby, náhrady

126000

1800

hřbitov

odpady

PŘÍJMY CELKEM

400

ostatní (geopráce, inž. sítě, územní plán, daně)

125

ostatní dotace a převody

11800

veřejné osvětlení

Sociální služby (Rolnička - nájem, Senior-dům - odv. odpisů)

Finanční operace, ostatní příjmy

700

Správa města - veřejné služby

Splátka úvěru

6000
5500
500
600
2000
1660
340
50
2700
250
33600
3000
124000
2000
-2000
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Předplatné Jaro 2015
v KD Soběslav
Středa 18. února v 19.30 hod.
Agentura Famílie, Praha - Antony Nelson
· LHÁŘI
„Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.“
Milosrdná komedie o nemilosrdných věcech…
Britská černá komedie o citlivých policistech,
které dělí od vytoužených vánočních svátků jen
poslední, ale velmi choulostivý úkol. Pod tíhou
vánoční atmosféry se však snaží o lidský přístup, který jejich autoritu strážců zákona dočista
zesměšní a znemožní.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – únor 2015
Pravidelné akce:
DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci !) .....................................................16.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) ....................................18.00
ARGENTINSKÉ TANGO ..............................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“ ..........................................20.00
· Středa SENIOR KLUB ................................................................................................13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců .......................................................15.30
· Čtvrtek Cvičení pro těhotné – Studio Bříško (Mgr. O. Havlíčková) ............................14.00
JÓGA s Michaelou Kloss (kontakt 602 143 866) .............................................18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA ...............................................................................18.00
· Pátek
· Úterý

Další program:
· Čtvrtek 5. 2.
· Čtvrtek 12. 2.
· Středa

18. 2.

· Pátek

20. 2.

· Pondělí 23. 2.
· Pátek

27. 2.

Divadlo Různých Jmen (DRJ Praha), MARYŠA,
divadelní představení pro gymnázium, velký sál
ASTRÁL ...............................................................................................17.00
Agentura Familie - LHÁŘI, divadelní představení ..............................19.30
velký sál, vstupné mimo předplatné 290 Kč
SPOLEČENSKÝ PLES ......................................................................20.00
hraje TO Variant a Cimbálovka z Milotic, vstupné 330 Kč
PAUL BATTO – ONDŘEJ KŘÍŽ, koncert, v KINĚ, vst. 100 Kč ......19.00
STAROČESKÝ BÁL, hraje Vysočinka ..............................................19.00

Připravujeme na březen:
Jana Šulcová v roli, ve které jste ji ještě neviděli
a poprvé bude stát na jevišti i se svou dcerou Rozálií Víznerovou. Taktéž Václav Kopta a Simona Vrbická – manželé, kteří budou spolu na
jevišti poprvé od školy!
Antony Nelson je současný skotský dramatik,
jehož hry mají většinou dramatické zápletky.
Výjimku tvoří právě tato jeho hra Lháři (2002),
která je jeho zatím jedinou komedií.
A právě tuto hru zařadilo i do svého repertoáru
Divadlo Bez zábradlí.
Hrají: Václav Kopta (Sněženky a Machři), Vojta Záveský (Na Stojáka), Jana Šulcová, Marcel
Vašinka/Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/Simona Vrbická, Daniel Bambas/Gustav
Hašek, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová,
Rozálie Víznerová
Čtvrtek 26. března v 19.30 hod.
DS Indigo Company, Praha
Robin Hawdon
· DOKONALÁ SVATBA

„Pravá láska zvítězí, jenom ale vědět, která to je …“
Bill s Ráchel jsou šťastný pár, který má před
svatbou. Jenže v den svatby se Bill probudí v
hotelu s neznámou dívkou v posteli. Vůbec nic
si bohužel nepamatuje, dívka však tvrdí, že se
něco stalo. Musí přikročit k radikálnímu řešení,
ukrýt dívku v koupelně. Se vším mu pomáhá
jeho svědek Tom, který do této věci zaplete i nebohou pokojskou. Vše se musí dokonale utajit
před nevěstou a její matkou. Nevěsta má již
značné pochybnosti. Vše vyvrcholí tím, že nebohý Tom zjistí, kdo že je ta neznámá dívka, co

Dětský KARNEVAL S DIVADÉLKEM KOS .................................15.00
velký a malý sál, vst. dospělí 50 Kč, děti do 3 let 20 Kč, děti od 3 let 30 Kč
Pátek
6. 3. SPORTOVNÍ PLES, hraje Black Tower .............................................20.00
Pátek - sobota 13. 3. -14. 3.
KREATIV - Dva dny plné kreativního tvoření pro děti i dospělé!
Čtvrtek - pátek 19. 3. - 20. 3.
Karlovarské hudební divadlo, O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI,
pohádka pro MŠ a ZŠ, velký sál, vstupné 20 Kč
Sobota 21. 3. VODOVOD, velký sál...........................................................................21.00
Čtvrtek 26. 3. DS Indigo Company (Praha), DOKONALÁ SVATBA .......................19.30
divadelní představení, velký sál, vstupné mimo předplatné 290 Kč
Neděle 29. 3. Divadelní společnost Koňmo, JAK ŠLO VEJCE NA VANDR..........10.30
pohádka, velký sál, vst. dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, rodinná 2., 3….dítě zdarma!

· Neděle 1. 3.
·
·
·

·
·
·

strávila noc s jeho nejlepším kamarádem. Ale
nakonec vše skončí, tak jak má.
Dokonalá svatba angl. Perfect Wedding je anglická situační komedie britského dramatika Robina Hawdona, která měla premiéru roku 1994 a
od té doby se objevuje na jevištích celé Evropy.
Hrají: Filip Tomsa/Michal Zelenka, Josef
Hervert/Karel Heřmánek ml., Olga Lounová/Miluše Bittnerová, Lilian Sarah Fischerová, Jana Trojanová, Vendula Křížová/Simona
Vrbická, David Vejražka
Úterý 14. dubna v 19.30 hod.
Divadlo Bez zábradlí, Praha
· KVARTET

„I stárnout se dá s humorem a grácií!“
Poklidnou atmosféru penzionu pro vysloužilé
operní umělce naruší příchod bývalé kolegyně,
slavné sopranistky Jean, která byla krátký čas
manželkou jednoho z klientů. Rozvíří tak jinak

poklidnou hladinu jejich životů. Podaří se jim
sladit v zájmu hudby své odlišné povahy a zazpívat si opět po letech jejich slavný kvartet
z Rigoletta? Lze aspoň na chvíli zastavit čas a
vzkřísit zašlou slávu? V křehké hře s velkou
dávkou typicky britského humoru se dojemně,
ale bez laciného sentimentu, hovoří o lidech,
kteří možná už mají produktivní věk za sebou,
ale neztrácejí touhu žít, vůli něco udělat a hlavně snít.
Laskavá komedie současného britského dramatika a oscarového scénáristy Ronalda Harwooda
(Pianista) o umění stárnout a nesmrtelnosti ducha. Podle divadelní hry natočil v roce 2012
Dustin Hoffman film. Maggie Smith byla za roli
Jean nominována na Zlatý globus.
Hrají: Veronika Freimanová, Jana Švandová,
Zdeněk Žák a Rudolf Hrušínský
Změna programu vyhrazena!
Cena za předplatné 820 Kč
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Folklorní soubor
Soběslavská chasa mladá
si Vás dovoluje pozvat na

Staročeský bál
konaný v pátek 27. 2. od 19:00 hodin
v Kulturním domě města Soběslavi
K tanci a poslechu hraje kapela Vysočinka
Vstupné 120 Kč

Zprávy z knihovny
Víte, že v roce 2014 …
… navštívilo soběslavskou knihovnu přímo nebo on-line celkem
55 529 návštěvníků
… se zaregistrovalo 1 353 čtenářů, z toho 430 dětí do 15 let
… se v knihovně k veřejnému internetu připojilo 3 391 uživatelů
… se u nás konalo 178 kulturních a vzdělávacích akcí, na které přišlo
4 334 hostů
… si čtenáři půjčili celkem 50 441 knih a 20 117 časopisů
… zakoupila městská knihovna 931 nových knih
… knihovní fond obsahoval 29 226 dokumentů, z toho 18 585 knih
beletrie a 10 641 svazků naučné literatury

Výstava
V únoru a březnu budou patřit prostory knihovny Mateřské škole Nerudova. Vernisáž výstavy „Kouzelné dny v mateřské škole“ proběhne
v úterý 24. února v 16,30 hodin.

Přednáška
HINDU MYTHOLOGIE, aneb poodhalení závoje tajemství vzniku,
působení a symbolismu indických božstev
Čtvrtek 19. února 2015 od 17.00 hod.
Zaručeně zajímavou přednáškou vás provede MUDr. Michaela Klos,
jogínka s mnohaletou praxí a cestovatelka po Indii. Jste srdečně zváni!

Konzultace pro zdraví
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová – úterý 3. a 17. února (tel.
732 867 571).

Sobotní provoz
Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů, proto je vždy jednu sobotu
v měsíci knihovna otevřena. V únoru to bude sobota 7. února od 9,00 do
12,00 hodin.

ß

à

Vánoční večírek
Klubu dobrovolníků

Vánoční večírek Klubu
dobrovolníků se stal již
krásnou tradicí. Poděkováním za celoroční činnost bylo opět vystoupení
flétnového kroužku ze ZŠ
Blatské sídliště z Veselí
nad Lužnicí pod vedením
Mgr. Miloslavy Žákové.
Alena Fremrová

únor 2015
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Duhové okénko
My tři králové…
V pondělí 5. ledna jsme se zase všichni sešli v naší duhové školce, odpočatí a natěšeni na to, co nás v novém
roce čeká. Děti přišly v novém oblečení od Ježíška
nebo s novou hračkou, kterou našly pod stromečkem. Zkrátka nemluvilo
se o ničem jiném než o Vánocích. Abychom ten vánoční čas nějak zakončili, vyprávěli jsme si legendu o třech králích, kteří putovali do Betléma za
Ježíškem, aby se mu poklonili a předali mu vzácné dary. Děti vyprávění
natolik zaujalo, že jsme si vyrobili koruny, naučili se píseň „My tři králové jdeme k vám“ a na putování za Ježíškem jsme si zahráli.

Ukázka zvířat – ZOO Dvorec u Borovan

9

Hurá sníh!
V prosinci jsme písničkou
prosili o snížek bílý a ten,
k velké radosti dětí, opravdu
napadl. Dětem stačí trochu,
nemusí být hned závěje, ale
umí si to náramně užít. Koulovaly se, dělaly cestičky, bobovaly a také jsme si vyzkoušeli
stavět sněhuláky. Proč jsme si
to potřebovali vyzkoušet? Zapojili jsme se totiž do charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“. V rámci této akce budeme stavět
sněhuláky, klasické i originální a netradiční, vyfotíme je a ty nejpovedenější se zapojí do soutěže o hodnotné ceny. Za každého soutěžního sněhuláka zaplatíme částku 50 Kč. Vybraná částka bude použita na vzdělání
afrických dětí.

Předškoláci ve škole
Každý rok v lednu se předškoláci vydávají na návštěvu do základních
škol. Vyzkouší si, jaké je to sedět v lavici nebo psát na tabuli. Prvňáčci jim
ukážou, co se už ve škole naučili a na co se mohou těšit.
zaměstnanci MŠ DUHA

Na Tři krále čekalo děti ještě jedno překvapení, a to dokonce překvapení živé. Ošetřovatelé ze ZOO Dvorec u Borovan nám přijeli představit
dvě zvířata. První byl pásovec štětinatý Esmeralda, zvíře žijící ve volné
přírodě v Jižní Americe. Dětem vzdáleně připomínalo želvu, ale jak jsme
se dozvěděli, je to savec. Druhým zvířetem byl výr bengálský Bublina,
denní sova žijící v Indii. Ukázka byla velice poučná a zajímavá. Děti si
mohly zblízka prohlédnout dvě vzácná zvířata a dozvěděly se o nich mnoho informací.

MŠ Nerudova – nové zprávičky
Poděkování
Vedení mateřské školy Nerudova děkuje firmě Motor Jikov České Budějovice za vánoční nadílku, kterou připravila v posledním prosincovém
týdnu pro naše nejmenší. Auta, stavebnice a výtvarné potřeby udělaly dětem velkou radost. I my jsme na naši návštěvu nezapomněli a s dětmi jsme
si připravili pásmo vánočních písní a koled. Všichni jsme si společně zatančili, zazpívali a popřáli hodně zdravíčka do nového roku. Budeme se
těšit za rok znovu.

Tři králové
Tradice našeho lidu jsou bohaté a krásné. Tvář každého národa tvoří
jeho kultura a tradice, které běhen jeho existence vznikají a přenášejí se
z generace na generaci. U nás v mateřské škole seznamujeme děti se zvyky a tradicemi během celého roku. Nebylo tomu ani jinak 6. 1. 2015 na Tři
krále, kdy bylo završeno vánoční období v naší mateřské škole. Dětem
jsme připomněli legendu o Třech králích, kteří putovali za narozeným Ježíškem do Betléma a chtěli se mu poklonit a předat vzácné dary. Z legendy děti věděly, že se jmenují Kašpar, Melichar a Baltazar. Všechny děti se
s chutí pustily do práce, aby si mohly vyrobit papírové královské koruny.
Děti je vystříhaly, vymalovaly, napsaly začáteční písmena. Průvod tříkrálový prošel celou mateřskou školou. Pak jsme se vydali s dětmi ze sluníčkové a měsíčkové třídy navštívit paní učitelky a děti do ZŠ E. Beneše, kde
jsme popřáli šťastný nový rok a hodně zdraví. Nezapomněli jsme na dveře
napsat K+M+B.
pokračování na str. 10
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MŠ Nerudova
dokončení ze str. 9

Na co se děti mohou těšit v příštích měsících? Předškoláci půjdou navštívit první třídy
základních škol, půjdeme do kina, přivítáme u
nás zvířátka ze ZOO Dvorec u Borovan, děti
zhlédnou lední show Ledové království, budeme
se těšit na karneval, proběhne výstava výtvarných prací dětí v městské knihovně pod názvem
„Kouzelné dny v mateřské škole“. Ani tradiční
Kouzelná noc, kdy děti přespí ve školce, nebude
chybět. To je malý výčet akcí, které jsou připravené pro naše děti. O těch dalších až příště.
Vedení MŠ Nerudova

únor 2015

Pozvánka na výstavu výtvarných
prací dětí MŠ Nerudova
Městská knihovna Soběslav

„Kouzelné dny
v mateřské škole“
Začátek výstavy 13. 2. 2015
Vernisáž – 24. 2. 2015 od 16.30 hod.
Výstava bude trvat do konce března.

ZŠ E. Beneše
PRVŇÁCI ZASE VE ŠKOLCE
„Petruška v pekle“, tak se jmenovala pohádka, kterou nacvičily děti z hvězdičkové třídy MŠ Nerudova. Naši prvňáčci z 1. C a 1. D se moc těšili, až zase uvidí své kamarády ze školky. Ze
setkání byli přímo nadšení. Představení se budoucím školákům velmi povedlo. Malí čertíci měli krásné kostýmy, zpívali, tančili, měnili hlasy
přesně tak, jak to vyžadovala jejich „role“.
Po vystoupení si mohly děti ještě společně pohrát a popovídat si. Prvňáčci tak zavzpomínali na dobu, kdy sami chodili do školky. Bylo vidět,
že občas by školní povinnosti vyměnili za hru.
Moc děkujeme dětem a paním učitelkám za pozvání a těšíme se, až se
zase v lednu setkáme u nás ve škole. Zatím na shledanou.
E. Červenková, R. Šrubařová

Planetárium v Českých Budějovicích
Vraťme se na chvíli do předvánoční doby. Je pátek 19. prosince a my
„páťáci“ vyrážíme autobusem na exkurzi, kterou pro nás naplánovaly paní
učitelky. Naším cílem je dozvědět se více o vesmíru a navštívit Planetárium v Českých Budějovicích.

Vystupujeme, jdeme parkem a příjemnou procházkou se blížíme k cíli
naší cesty. Prohlídka je skvělá a všem se moc líbí. Nejprve se díváme na
film o sluneční soustavě, a pak přecházíme do místnosti, kde pozorujeme
oblohu se vzdálenými hvězdami. Průvodkyně nám vysvětluje mnoho zajímavých věcí. Například: jak najít na nočním nebi Severku, souhvězdí
Velkého a Malého vozu, Casiopeu, Andromedu, hvězdy Býka a jiné.
Také nám uměle vytváří svítání a západ slunce.
Ven vycházíme plni zážitků a zase o trochu chytřejší. Ještě společné
foto a přecházíme na náměstí, kde během rozchodu dokupujeme poslední
dárečky a ochutnáváme trdelníky z vánočních trhů. Jsme plni dojmů a těšíme se na prázdniny, které, jak nyní zjišťujeme, tak rychle utekly.
Bernardová Natálie a Kujalová Michaela z V. A

Vánoční jarmark

Na úvod článku musím zmínit, že tato akce byla opravdu skvělá! Jarmark se konal dne 12. prosince 2014 ve druhém patře prvního stupně. Nápad vznikl v naší třídě, ve 4. A. Mimo nás se jarmarku zúčastnily i druhé a
třetí třídy. Každý si doma vyrobil předměty s vánoční tematikou, které
ocenil od 1 do 30 Kč a ty pak ve svém ,,obchůdku“ prodával dětem i
učitelům.
Naše paní učitelka Michaela Šmídová to vymyslela moc dobře. My se
ale už těšíme na další jarmark, velikonoční!
Lucie Petrášová, 4. A

únor 2015
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ZŠ Komenského
Florbal – krajské kolo
Listopadové
vítězství
v okresním kole florbalu katapultovalo děvčata 6. – 7. tříd do krajského kola, které se konalo ve čtvrtek 15. ledna
ve Strakonicích. O postup do celostátního kola
nás postupně čekali tito soupeři: Frymburk,
Strakonice a České Budějovice. V turnaji jsme
uhráli proti kvalitním krajským soupeřům dobré
zápasy s velkou bojovností. Bohužel pouze bojovnost tentokrát nestačila. Střelecky se děvčata
vůbec neprosadila a po prohrách 1-0, 3-0 a 2-0
jsme obsadili poslední, čtvrté místo. I když brána postupu do republikového finále nám zůstala
zcela uzavřená, úspěchem tohoto družstva byl
již postup do krajského kola.
Sestava: Svobodová – Řezníčková, Antochová,
Ondřejová, Fördösová V., Fördösová K., Geierová, Montoto, Tupá, Novotná, Vojtová
V. Máca

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly:
· Petr Lintner - Spolky soběslavské 1. díl
· Daňové zákony 2015
· Miloš Anděra - Naši netopýři
· Roman Vaněk - Snadno a rychle
· Zdeněk Svěrák - Tři bratři

Informace z DDM
· V pondělí 9. 2. (jarní prázdniny) pořádáme

zájezd do „Hopsária“ v Českých Budějovicích. Bližší informace a přihlášky v DDM
nebo na tel. 381 522 013 od 1. února.

· V sobotu 21. 2. zveme děti od 9.00 do 11.00

na další Tvořivou dílnu. Děti si mohou vyrobit baletku z drátků a papíru. Cena: (materiál)
50 Kč, členové zájmových kroužků DDM
40 Kč. S sebou si přineste obuv na přezutí.

V sobotu 17. 1. se konala v DDM soutěž ve hře
Člověče, nezlob se – „Človíčkiáda“. První místo obsadila Kateřina Holasová, druhé Kamila
Viturková a třetí Renata Hovorková.
J. Kohoutová

Advent na Základní škole
Jako každoročně jsme i letos předvánoční
čas přivítali zpěvem koled u adventního věnce,
který si žáci sami vyrobili v rámci pracovního
vyučování.
V pátek 5. prosince si starší žáci připravili
pro své mladší spolužáky krátkou Mikulášskou
besídku. Když se školou rozezvučely zvonky a
řetězy, děti napjatě očekávaly, co se bude dít.
Čerti sice budili v některých dětech hrůzu, ale

hodný Mikuláš s andělem vše zachránili a
předali dětem balíčky se sladkostmi.
Ve středu 10. prosince jsme se rozjeli do Jindřichova Hradce, abychom nasáli vánoční atmosféru v Krýzových jesličkách. Děti zde
obdivovaly největší mechanický betlém na světě, který je zapsán i v Guinessově knize rekordů.
V pátek 19. prosince jsme ukončili rok projektovým dnem „Vánoce“, kdy jsme si s žáky
připomněli různé vánoční zvyky a tradice. Starší žákyně nám provoněly školu pečením vánočního cukroví, vyráběli jsme různé vánoční
dekorace, které si pak každý s radostí odnesl
domů.
Mgr. Jana Drsová
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Živý betlém se v Soběslavi uskutečnil již
tradičně 23. prosince. Přišlo plno lidí, kteří si
před Štědrým dnem chtějí připomenout vánoční
příběh.
Chtěla bych vám všem, kteří před vánočními
svátky Živý betlém tak pečlivě chystáte, moc
poděkovat.
Renata Gargulová

FUMAS v čajovně

Poděkování z Rolničky
Děkujeme vám za přízeň, pomoc a zájem,
kterých se nám od vás v roce 2014 dostávalo
a přejeme vám z Rolničky do nového roku
zdraví, úspěch i radost v celém roce!
Diakonie ČCE – středisko Rolnička působí
v Soběslavi více než 20 let. Za tu dobu se významně rozrostl počet klientů i nabízených služeb. Od roku 2013 máme otevřenou pobočku i
v Táboře a to pro dospělé klienty. Rolnička poskytuje pomoc, podporu i vzdělání více než 100
dětem a dospělým s mentálním postižením ve
speciálních školách a sociálních službách.
Naše služby obsahují osobní asistenci ve
škole, centra denních služeb pro děti, mladistvé
i dospělé, sociálně terapeutické dílny, chráněné
bydlení, čajovnu - kavárnu Rolnička, chráněné
dílny, dobrovolnické centrum. Nezanedbatelné
jsou i další aktivity, jako například denní doprava dětí do školy, logopedie, canisterapie nebo
kroužek pro zdravotně postižené sportovce
Boccia. Všechny služby jsou šité na míru jednotlivým klientům, kteří kromě mentálního
postižení často trpí dalšími zdravotními
obtížemi.
To vše můžeme nabízet i díky vám všem,
kteří naši činnost podporujete. Velmi oceňujeme jak finanční, tak věcné dary, služby nebo
práci, kterou Rolničce věnujete. Vážíme si toho,
že při Rolničce stojí řada lidí dobrých srdcí a vě-

říme, že s námi zůstanete i v roce 2015. Víme,
že bez vás by Rolnička nemohla být taková,
jaká je!

Jak podpořit Rolničku v roce 2015?
· Přijďte do čajovny – kavárny Rolnička v Bez-

děkově ulici v Soběslavi a při posezení nad
kávou si vyberte výrobky Rolničky v přilehlém obchůdku.
· Přispějte Rolničce do kasičky při veřejné
sbírce Rolničkové dny, kterou pořádáme každé jaro.
· Zašlete na číslo 8 7777 zprávu ve formě DMS
ROLNICKA, bude vám odečteno 30 korun
z vašeho kreditu a Rolnička z nich dostane
28,50 Kč.
· Pošlete finanční dar na účet číslo
4200192658/6800 a do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a kontakt. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru.
· Chcete Rolničku podporovat dlouhodobě?
Staňte se členem Kruhu přátel Rolničky, který je pro nás velmi významný. Podrobnější
informace získáte na www.rolnicka.cz nebo
telefonním čísle 733 127 041.
Všechny způsoby podpory jsou pro nás důležité, pomáháte tak v rozvoji a začlenění do
společnosti více než 100 lidem s mentálním postižením. Děkujeme!
Vaše Rolnička

Jméno Jaromír František Palme asi něco řekne jen skutečným znalcům české výtvarné a
hudební scény. Přezdívka Fumas je mezi fajnšmekry možná o něco málo
známější. Když ale vyslovíte Původní Bureš,
zjeví se vám jedna z legend české hudby.
Kapela Původní Bureš vznikla v roce 1987 a
od té doby s malými přestávkami a obměnami funguje stále. Vůdčí postavou je právě
Fumas, který je autorem téměř všech textů.
A právě tenhle Fumas přijede v únoru zahrát
do čajovny Rolnička. Sám svůj styl označuje
jako psychedelic punk folk rock, který se
vyznačuje především nadměrným hlukem,
minimem tónů a absencí jakýchkoliv změn rytmu. Ironický nadhled je asi to první, co vás
při poslechu této hudby napadne. Život je
většinou viděný tak trochu s poťouchlým úšklebkem. Témata jsou tak různá, jak je všední dny přinášejí. Poetika je někdy syrová a
tvrdá, ale věříte jí. Neuslyšíte žádná životní
moudra nebo poselství, ale ucítíte radost a
energii, která vás třeba osvěží v nějakém tom
docela všedním dnu. Fumas také ilustruje a
píše knihy, působí jako herec a hudebník
v neziskové organizaci Loutky v nemocnici.
Do Soběslavi přijede Fumas jako sólový písničkář s kytarou a foukací harmonikou.
Zahraje v pátek 20. února v čajovně Rolnička od 19:30.
Martina Plátová
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Zprávičky z RC Sobík
V novém roce se herna RC Sobík otevřela
hned po zimních prázdninách.
Maminkám i dětem jsme nabídli náš pravidelný dopolední program, ale také večerní tvoření pro maminky, burzu a středeční čtení pro
děti.
Na Večerním tvoření s Monikou měly maminky možnost si vyzkoušet metodu „powertex“ a vyrobily si krásné sošky z lahve. Fotky
výrobků si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na Facebooku. Ve středečním čtení Sobík čte
dětem jsme v lednu přivítali Danu Šlajsovou

Raná péče pro více
jihočeských rodin
Jsme upřímně rádi, že byla
schválena naše žádost o příspěvek a rozšíříme
tak počet uživatelských rodin služby rané
péče ze 30 na 40! Poskytneme tak potřebnou
službu více rodinám dětí s postižením.
Náš dvouletý projekt “Raná péče pro více
jihočeských rodin” podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků
VELUX Foundations částkou 25 755 EUR.
Projekt zahrnuje rozšíření pracovního
týmu a proškolení nového pracovníka, aby
byly služby rané péče dostupné většímu počtu rodin, dále zvýšení odbornosti pracovníků
(semináře, kurzy) a jejich podpory (pravidelná supervize). V průběhu projektu dojde
k navázání kontaktů s dětskými sestrami pediatrů, odbornými lékaři, se sociálními odbory a k prohloubení dosavadní spolupráce
s ostatními poskytovateli sociálních služeb.

Psychologická pomoc
je k dispozici i pro vás
V loňském roce jsme nabídli možnost
psychologických konzultací nejenom „našim“ rodičům, ale i široké veřejnosti. Je patrné, že je o tuto službu velký zájem, a proto
bude poskytována v našich prostorách i v roce letošním.
PhDr. Jitka Balcarová je naší dlouholetou
externí spolupracovnicí a pro svou citlivost a
erudici je pro rodiče i děti nemalou podporou
a pomocí.
Jsme rádi, že i v roce 2015 vám můžeme
nabídnout její pomoc a konzultace v oblasti
školních a výchovných problémů rodinných
vztahů, osobního růstu atd. Více se dozvíte na
stránkách www.imy-sdruzeni.cz, stránka
Naše služby anebo na telefonu 775 104 920 Kateřina Růžičková.
Klára Csirková
Obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s.

Výkup kožek
Pondělí 2. 2. 2015 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h.
Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi
/naproti pekárně/ v sobotu 7. 2. od 9 hod.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
z Městské knihovny Soběslav a četli knížky se
zimní tematikou.
V únoru bychom maminky a děti rádi pozvali především na MAŠKARNÍ BÁL do restaurace Klenovice a na KABELKOVÝ BLEŠÁK do
Infocentra v Soběslavi, dále pak na výlet do
Hopsária, na Burzu v Sobíku, na Večerní tvoření s Monikou (tvořit se bude metodou „decoupage“) a na Sobík čte dětem s paními učitelkami
z MŠ Nerudova.
Rodičovské centrum Sobík

RC Sobík zve děti i rodiče
v neděli 22. 2. 2015 od 15.00 h do 18.00 h
do restaurace KLENOVICE

na MAŠKARNÍ BÁL
Pro děti bude připraven zábavný program,
tanec, promenáda masek, tombola.
Občerstvení bude možné zakoupit přímo
v restauraci, která bude po celou dobu otevřena. Vstupné: 40 Kč/dítě od 1 roku,
60 Kč/dospělý. Vstupenky můžete zakoupit
v předprodeji v RC Sobík.
RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav,
tel.: 728 318 857, 777 933 219
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RC Sobík pořádá
KABELKOVÝ BLEŠÁK
Přijďte podpořit dobrou věc!
Vytřiďte doma kabelky, které již nenosíte
a zaneste nám je ve dnech 5. a 6. 2. 2015
do INFOCENTRA, nám. Republiky 148,
v době 9 - 11 h, 15 - 17 h.
Kabelky budeme prodávat za symbolickou cenu
a výtěžek bude použit na činnost RC Sobík.
KDY? 19. 2. 2015 od 8 h do 16 h
KDE? INFOCENTRUM Soběslav
Těšíme se na Vás.

Máte rádi pohyb?
Co takhle zahopsat si s dětmi?
RC Sobík Vás zve ve středu 27. 2. 2015
na výlet do Č. Budějovic do HOPSÁRIA
Odjezd v 8:00 hodin od marketu Penny,
předpokládaný návrat 12:30 hodin.
Zájemci hlaste se na čísle 728 318 857 nebo
v RC Sobík. Vybíráme zálohu: vstup + doprava. Doprava vratná pouze v případě náhradníka. Vstup: děti do 2 let zdarma, nad 2
roky a dospělí 80,-Kč. Doprava: člen 70,Kč, ostatní 90,- Kč.

RC Sobík - Program ÚNOR 2015
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Ivana), na objednání 728 318 857
ÚTERÝ
9.00 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM: POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti (Ivana)
10.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA
14.30 - 14.25
TANEČNÍ KROUŽEK zač., 3+ let (Iva Š.)
15.30 - 16.25
TANEČNÍ KROUŽEK pokr., 3+ let (Iva Š.) (obsazeno)
STŘEDA
15.00 - 17.00
VOLNÁ HERNA
16.00 - 16.55
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3+ let (Monča)
ČTVRTEK
9.00 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM: PÍSNIČKA, rodiče a děti (Věrka)
10.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA
PÁTEK
9.00 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM: ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti (Věrka)
9.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA
Během jarních prázdnin od 9. 2. do 13. 2. 2015 bude v RC Sobík omezený provoz.
Otevřeno bude: ÚT 10. 2. a ST 11. 2. 9.00 - 11.30 Herna s programem
AKCE ÚNOR
· ST 4. 2.
8.30
PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ (objednávky na tel. 728 318 857)
· ČT 19. 2. 8.00 - 16.00 KABELKOVÝ BLEŠÁK v Infocentru Soběslav
· NE 22. 2. 15.00 - 18.00 MAŠKARNÍ BÁL v restauraci KLENOVICE
· ST 25. 2. 9.00 - 12.00 BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
v herně RC Sobík – rezervace místa na tel. 728 318 857
· ST 25. 2. 15.00 - 16.00 SOBÍK ČTE DĚTEM (CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM) - čtení pro děti
v rámci volné herny, číst přijdou paní učitelky z MŠ Nerudova
· ST 25. 2. 18.30 - 20.00 VEČERNÍ TVOŘENÍ S MONIKOU (KLUB PODNIKAVÝCH ŽEN)
tvoření metodou „decoupage“ – zájemci hlaste se na tel. 728 318 857
· PÁ 27. 2. 8.00 - 12.00 VÝLET DO HOPSÁRIA v ČB
· MANIKÚRA S HLÍDÁNÍM – objednávky na tel. 728 318 857, termín bude upřesněn, info na
Facebooku nebo v RC Sobík
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Ohlédnutí HAMAVE za uplynulým
rokem 2014

Sbor dobrovolných hasičů z Vesce vás srdečně zve na

Hasičský ples,
který se bude konat v pátek 13. února od 20 h
v kulturním domě ve Vesci. K poslechu a tanci hraje
skupina MIX Františka Vaňka.

Milí čtenáři, přátelé, posluchači, …Rok se s rokem sešel a jsem opět
postavena před úkol zhodnotit činnost HAMAVE v uplynulém roce 2014.
Začněme netradičně číselně: uspořádaly jsme celkem 21 koncertů,
účinkovaly ve čtrnácti různých městech a obcích, z toho nově jsme s naším programem navštívily sedm míst, spolupracovaly jsme se sedmi vynikajícími sólisty a realizovaly jsme sedm různých programů. Takže když
to shrnu, pohybujeme se neustále v násobcích čísla 7. Nejsem numerolog,
nevím, jaký význam je přikládán číslu 7, ale když se lidí ptám, jaké je
jejich šťastné číslo, většinou mi odpoví: „sedm“. Co dodat?
Sezonu jsme zahájily 23. února koncertem ve Špejcharu v Želči, následovaly koncerty v kostele sv. Víta v Soběslavi, v kostele sv. Václava ve
Zlivy, v Tučapech, Janově, v Rudolfově u Českých Budějovic, v Písku,
v Horním Bukovsku, Dráchově, v Deštné v rámci vernisáže výstavy, v Dírné, v Nedvědicích, v Týně nad Vltavou a nesmím opomenut ani milé hudební zastavení v kapličce na Svákově u příležitosti poutě. Naši činnost
jsme pro rok 2014 ukončily 22. prosince uspořádáním koncertního provedení mše „Hej mistře!“ Jana Jakuba Ryby v kulturním domě „Národ“ v Soběslavi.
Na některých „hudebních cestách“ nám byli milými hosty pěvci barytonisté Daniel Klánský, Vratislav Kříž, Radek Žalud, mezzosopranistky
Karolína Bubleová – Berková a Klára Remsová, sopranistka Ivana Töröková a sympatický trumpetista Jan Pohořalý.
Během celého roku jsme představily, jak už jsem zmínila, celkem
7 programů - Ave Maria, Vivat Mozart, Stabat Mater, Antonín Dvořák,
Čtyři ženy aneb večer plný duet, Světem písní a árií a program Adventní.
Každým naším hudebním večerem se jako zlatá nit vinulo průvodní slovo
a recitace básní Věry Hanzalové, které dodávalo všem setkáním nejen zamyšlení, ale i trochu vtipu a nadsázky a mnohdy i špetku zajímavostí ze
života skladatelů, jejichž díla jsme provozovaly. A v tomto duchu bychom rády pokračovaly v letošním roce, i když můžu prozradit, že
plánujeme určité změny v dramaturgii a v ucelenosti našich pořadů.
Co říci závěrem? Skončil se další rok našeho působení a otvírá se nám
další cesta, na které, jak pevně věřím, nás budete i nadále provázet Vy,
naši věrní posluchači. Za HAMAVE přeji všem čtenářům Hlásky i všem
našim posluchačům, aby byl letošní rok 2015 plný lásky, štěstí a radostí
z maličkostí, neboť ty obohacují naše všední dny.
Za HAMAVE Hana Žvachtová

Ve veselském Weisově domě nabízíme
v úterý 17. 2. (od 17:00) přednášku

Zakynthos – ostrov bájného
vraku a želv

ÚNOROVÉ PŘEDNÁŠKY
Soběslavský cestopisný cyklus „Od Tábora
až na konec světa“ pokračuje v Rožmberském
domě již ve středu 4. 2. (v 17:00), kdy nás čeká
cesta do jihovýchodní Asie:

Laos – země plná pohody
Cestovatelé Aleš Vančura (Planá nad Lužnicí) a Hanka Sochančaková (Praha) nás zavedou
za gibony do laoské džungle, poplujeme po řece
Mekong a navštívíme slavné královské město
Luang Prabang. Objevíme tajemství provincie
Phonsavan a cestu zakončíme v oblasti Čtyř tisíc ostrovů (Si Phan Don). To vše ve volném
tempu, které nám umožní vychutnávat tamní
život i skvělé Beer Lao.

Kdo by z nabídek cestovních kanceláří neznal snad nejfotografovanější evropskou pláž,
na níž odpočívá vrak pašerácké lodi? Zavede
nás na ni i vedoucí Blatského muzea RNDr. Daniel Abazid, který představí řecký ostrov Zakynthos jako zajímavý cíl pro poznávací
dovolenou. Řeč bude také o modrých jeskyních,
mořských želvách karetách, středomořské vegetaci, ničivém zemětřesení, pravoslavných
kostelech a klášterech, byzantském umění
anebo největší řecké vlajce na světě.

nnn

Únorová přednáška historicko-vlastivědného
cyklu „Staré a nové zvěsti“ proběhne v Rožmberském domě ve středu 18. 2. (od 17:00). Kulturní historik a archivář PaedDr. Aleš Stejskal, Dr.,
Ph.D. z Českých Budějovic promluví na téma

Rožmberské hospody
Proč existovaly a existují hospody? Proč je
v různých obdobích navštěvují lidé z různých
sociálních pater? Proč si G. Chaucer vybral hos-

pody jako interiér svých povídek? Je to pouze
interiér nebo “demokratizační prostředí”? Proč
poslední Rožmberkové “vydělávali” nejvíce
právě na této instituci? Kolik bylo v Soběslavi
hospod na konci 16. století? Spíše než alkohol a
dopady opilosti nás bude zajímat jejich “kulturní rozměr” pro komunikaci lidí. Kdo a o čem
mluvil? O tom může “své” říci soběslavský
archiv, jeden z nejzachovalejších městských
archivů v jižních Čechách.

KURZY LIDOVÝCH ŘEMESEL
Po jednodenním Kurzu pletení z pedigu, který se konal 31. 1., bude od 3. 2. v Rožmberském
domě probíhat další ročník Kurzu paličkování
pro začátečníky a pokročilé pod vedením Miluše Bubelové. Kurz tvoří 10 lekcí, kurzovné činí
1100 Kč.
Přihlášky přijímá Jana Líkařová (likarova@husitskemuzeum.cz nebo tel. 778 495 157).
Na přednáškové i řemeslné večery Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

únor 2015
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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 ÚNORU 2015
Únor je plný nových filmů, takže na opakování, kromě „FOTOGRAFA“ a
„SNĚHOVÉ KRÁLOVNY“, nezbývá prostor. Jsou to novinky napříč všemi
žánry od akčního, komediálního, romantického až po erotický. Příběh začíná
tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která
přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru
Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat
v „BABOVŘESKÁCH“… Tajní agenti organizace „KINGSMAN: TAJNÁ
SLUŽBA“ nepotřebují mít na konci svých jmen žádné nuly. Tato špionážní služba je oproti jiným britským službám rozhodně nevládní a pochopitelně supertajná … V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu
profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict Cumberbatch).
Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli samotného Turinga,
který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde o válečného hrdinu, který se spolu
s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího stroje
„ENIGMA“… Když se pod noční oblohou narodila „JUPITER“ Jones (Kunis),
znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter
sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného
sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Tatum), geneticky upravený
bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat…V hudebním dramatu
„WHIPLASH“ je Andrew Neiman devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o
slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého otce je rozhodnutý vystoupat až na samotný
vrchol nejprestižnější hudební konzervatoře. … „NEZLOMNÝ“ jako malý kluk
byl Louis pěkný sígr, jeho výhodou bylo, že před následky svých činů dokázal
skoro vždycky utéct. Toho si všiml jeho starší bratr Pete, kterého napadlo, že by
běžecký talent mohl využít na závodní dráze. Dotáhl to až do amerického olympijského týmu na hry v Berlíně v roce 1936, kde mimo jiných ohromil i Hitlera…
Za osudovým setkáním Marca se Sylvií stojí jednoduchá věc – zmeškaný vlak.
Prozářená noc francouzského provinčního městečka pak vybízí k příjemné procházce a nezávazné konverzaci dvou dosud cizích lidí. Bylo by však škoda nevyužít této až neuvěřitelné harmonie, která mezi oběma panuje. Ideálním místem na
další rendez-vous je pak Paříž. Zamilovaného Marca však zradí jeho vlastní srdce
a vinou nenadálého infarktu schůzku nestihne. Bez kontaktu a iniciálů těžko najde ženu svých snů. Ve svém pátrání po osudové ženě Marc potkává jinou: Sophii.
Netuší, že Sophie je Sylviinou sestrou, a tak se znovu setkávají a to ve filmu
„TŘI SRDCE“... V erotickém filmu „PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI“ je studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson) podle vlastních slov nezajímavá a
nudná „šedá myš" s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele
Christiana Greye (Jamie Dornan), kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu. Přestože se ji Grey svým chladným a odměřeným chováním
snaží odradit, má ho plnou hlavu, což ještě prohloubí jejich opakovaná pracovní
setkání… „ZVONILKA A TVOR NETVOR“ je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek… „SPONGE BOB: HOUBA NA
SUCHU“ je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého kraba… „VELKÁ ŠESTKA“ je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů…
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. SLEDUJTE PROSÍM NAŠE
WEBOVÉ STRÁNKY: www.kinosobeslav.cz
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ORDINAČNÍ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
· MUDr. Moutvičková Alena

tel. 381 522 630
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
8 - 13
Út
—
13 - 18
St, Čt, Pá 8 - 13
Pro objednané denně kromě úterý 12 - 13
· MUDr. Staňková Hana

tel. 381 524 189
Tř. Dr. Edvarda Beneše 279/II
Po, St, Pá 7 - 12
Út
7 - 12 ordinace Dírná
Čt
7 - 12
13 - 18
· MUDr. Němejc Milan

tel. 381 524 216
Komenského 5/I
Po
7 - 8,30
Út, Čt
7 - 11,30
St
7 - 8,30
Pá
7 - 12

11 - 18
11 - 16

13 - 18

tel. 381 212 609
Zátkova 535/II
Po
8 - 14
Út
—
13 - 18
St
8 - 13,30
Čt
8 - 12,30
Pá
7,30 - 11,30
Po, St, Čt 7 - 8,15 odběry biolog. mat.
Návštěvy po tel. domluvě
Odpolední ordinace - přednostně obj. pacienti
ZUBNÍ LÉKAŘ
· MUDr. Štěpán Stanislav

· MUDr. Havrlant Pavel

tel. 381 523 103
Po
7 - 11,30
Út
7 - 11,30
St
operační den
Čt
7 - 11,30
Pá
7 - 13

· MUDr. Bejblík Václav

tel. 381 521 418

tel. 724 313 018
Po
7 - 12
Út
7 - 13
St, Čt
7 - 12
Pá
7 - 12
Nebo po tel. domluvě

13 - 16
13 - 14,30
13 - 14,30

Pá

12,30 - 15

7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 11 kontroly 11 - 14,30 návšť.
+ 15 - 18 sněžení bradavic
(zdravotní sestra Hánová)

ODBORNÍ LÉKAŘI
Poliklinika Soběslav
DIABETOLOGIE
12,30 - 17
12,30 - 15

· MUDr. Vodička Jan

Jirsíkova 36/I
tel. 381 524 654
Po
7,15 - 11,30
Út
7,15 - 11,30
St, Pá
7,15 - 13,00
Čt
7,15 - 11,30

tel. 739 577 573
Zátkova 535/II
Po, Út
7,30 - 12
St
7,30 - 12,30
Čt
7,30 - 12
Pá
7,30 - 10,30

· MUDr. Kališová Estera

tel. 381 522 057
Po - St
6,30 - 14
Čt
7 - 13
Pá
8 - 13

14 - 15 admin.
13 - 14 admin.

INTERNA, ULTRAZVUK
13 - 15,00
13 - 16,30
13 - 15,30

· MUDr. Klimtová Radomila

· MUDr. Karpianus Daniel

tel. 381 210 664
Po
8 - 13,30
Čt
8 - 15

· MUDr. Kuchař Ladislav

Út

tel. 381 210 664
8 - 12

· MUDr. Musil Petr

Út

tel. 381 254 432
14 - 17 SONO

· MUDr. Kočišková Blanka

St

tel. 381 210 664
8 - 16

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
13 - 15,30
13 - 13,30

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI
A DOROST
· MUDr. Zrůbková Jana

tel. 381 521 022, mobil 603 434 044
Mrázkova 489/III
Po 7 - 12 nem.
Út
8 - 9 nem.
9 - 11 očkov.
14 - 18 nem.
St
7 - 10 nem.
10 - 12 poradna koj.
14 - 18 prevence 5 - 19 let
Čt
8 - 11 nem.
13 - 14 nem.
14 - 16 poradna kojenci
Pá
7 - 12 nem.
· MUDr. Fialová Yvetta

13 - 15
13 - 16,30
13 - 15
13 - 15
13 - 14,30

SOBĚSLAVI

· Radka Hronová, DiS.

· MUDr. Les Roman

12,30 - 15

12,30 - 17

V

Dentální hygiena

11 - 15

· MUDr. Tučková Veronika

tel. 381 524 186
Po
7,15 - 11,30
Út
7,15 - 11,30
St
7,15 - 11,30
Čt
7,15 - 11,30
Pá
7,15 - 11,30

7 - 12
7 - 13
7 - 12
7 - 12

11,30 - 18

11,30 - 16

· MUDr. Vítková Zdeňka

tel. 381 521 394
Lustigova 403/III
Po
7,30 - 12
Út, Čt, Pá 7,30 - 12
St
7,30 - 12

Po
Út
St, Čt
Pá

LÉKAŘŮ

tel. 381 521 400
Lustigova 403/III
Po, Út
8 - 15
St
8 - 17
Čt
8 - 16
Pá
8 - 14
Polední přestávka 12 - 12,45

· MUDr. Menglerová Hana

tel. 381 524 185
Kostelní 42/I
Po
—
Út
7,30 - 12
St
—
Čt
7,30 - 12
Pá
—

HODINY
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tel. 381 521 237
Rašínova 152/II
Po 7 - 8 odběry
8 - 10 nem.
10 - 12 kontroly
13 - 14 kontroly
14 - 15,30 prevence 15,30 - 16 nem.
Út
7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 12,30 návšť. 13 - 15,30 poradna
15,30 - 16 nem.
St
7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly
10,30 - 13 návšť.
13 - 14,30 prevence
14,30 - 15 nem.
Čt
7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly
10,30 - 13 návšť.
14,30 - 15,30 poradna
15,30 - 17 prevence 17 - 18 nem.

· MUDr. Kolář Josef

tel. 381 524 180
Po - Pá
7 - 13
Polední přestávka od 11,15
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

· Kolářová Jitka

Út

tel. 603 334 372
7 - 13

· RTG

Procházková Věra d.s.
tel. 381 210 221
Po, St, Pá 7 - 13
Út
7 - 14
Čt
7 - 15
Polední přestávka od 11,15
ORTOPEDIE

· MUDr. Šmrha Lubomír

Út
Čt
Pá

tel. 381 521 894, mobil 604 861 564
7,30 - 13
7,30 - 15
7,30 - 13

OČNÍ
· MUDr. Pavla Dohnalová

tel. 734 620 646
nám. Republiky 56/25
Po
7,30 - 13,30
Út
7,30 - 14,00 perimetrie
St
7,30 - 16,00
Čt
7,30 - 14,00
Pá
7,30 - 12,00 perimetrie
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Ambulance optometrie
tel. 381 523 160, 731 173 073
Komenského 25/I
Bc. Dana Pěčková DiS., Růžena Domová
Po - Pá
8 - 12
13 - 17
NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
· MUDr. Luňáčková Hana

tel. 722 639 367
Po a Čt
8 - 14
příprava ord. 7 - 8
administrativa 14 - 15
(po oba dny po předchozím objednání)
ŽENSKÉ ODDĚLENÍ
· MUDr. Kříž Lubomír, s.r.o.

· MUDr. Bronislav Hošek

LÉKAŘŮ

V

13 - 17
13 - 17

tel. 381 521 393
Sídliště Svákov – naproti PENNY Marketu
Po
—
13 - 18
Út
7 - 14
St
—
13 - 16
Čt
7 - 12
13 - 18
Pá
7 - 13
So
8 - 12 vždy první sobota v měsíci

· MUDr. Voštová Jarmila

tel. 381 521 238
Po a St
7 - 13

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
· d.s. Šimáková Jindra

tel. 381 521 414
Po - Čt
7 - 15
15 - 16 administrativa
Pá
7 - 11,30
REHABILITACE

7 - 11,30
7 - 11,30

12 - 16
12 - 14

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Zajišťuje dispečink Nemocnice Tábor, a.s.
tel. 381 608 301
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
tel. 381 521 238
tísňové volání 155
Po - Čt
18 - 22
Pá
15 - 22
So, Ne, svátky
8 - 22
LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY

· MUDr. Tomášková Markéta

tel. 602 606 099
Út
8 - 13
(po předchozím objednání)

· Mgr. Štěpánová Helena

tel. 381 521 155
Po - Pá
7,30 - 17
So
7,30 - 11

BIOCHEMIE
· zdrav. laborantka Fejtlová Zdeňka

tel. 381 521 896
Po - Pá
6,30 - 12
odběr materiálu
6,30 - 8,30
polední přestávka 11,30 - 12

LÉKÁRNA PETRA VOKA
· PHARMED CZ s.r.o.

tel. 381 523 440
Po - Pá
7,00 - 17,30
So
7,30 - 11,30
LÉKÁRNA SVÁKOV

HEMATOLOGIE
· zdrav. laborantka Koubová Jaroslava

tel. 381 521 416
Po - Čt
7 - 7,45
Pá (sudé) 7 - 7,45

SOBĚSLAVI

Po - Čt
Pá

UŠNÍ - NOSNÍ - KRČNÍ

· Optika D + P s.r.o.

tel. 381 523 115
Po
7 - 11
Út
7 - 12
St
—
Čt
7 - 12
Pá
7 - 12
Odběry krve 7 - 10

HODINY
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8,45 - 15
8,45 - 15

SOUKROMÁ ZUBNÍ LABORATOŘ
· vedoucí laborantka Bínová Milena

tel. 381 523 205

· PHARMED CZ s.r.o.

tel. 381 521 389
Po, Út, Pá 8 - 16,30
St
8 - 15
Čt
8 - 18
So
8 - 11 vždy první sobota v měsíci
Změny ordinačních hodin v průběhu
roku nejsou vyloučeny.

Svatý Valentýn, aneb zamilované maškary ve Skalici
Křik, hluk, veselý průvod masek a také spousta jídla a pití jistě vystřídá
v sobotu dne 14. února v obcích na Skalicku decentně nastrojené obyvatele i návštěvníky obcí. V novodobé historii se totiž již po třiačtyřicáté vydá
velký masopustní průvod ze Skalice přes Rybovu Lhotu, Radimov, Hlavatce, Želeč, Třebiště zpět do Skalice, kde ta denní část programu
vyvrcholí na prostorné návsi.
K tradicím masopustního průvodu neodmyslitelně patří nejrůznější
maškary, a tak mezi nimi nesmí chybět bába s nůší, medvěd nebo kobyla a
samozřejmě také smrtka jako symbol zimy, s níž se všichni rádi rozloučíme, i když vzhledem k časnému termínu letošního masopustu uprostřed
února je loučení se zimou poněkud předčasné. Dobrou útěchou však může
být skutečnost, že den je již o poznání delší a jaro se nezadržitelně blíží.
Průvod se začal rodit již sezením „kmotrů“, následně „velkým sezením“, kde byl v úvodu promítnut filmový záznam z roku 2014. Tím byl
otevřen i jakýsi ventil fantazie takřka každého protagonisty masopustního
průvodu. Napovrch vyplavaly i nápady následně třeba i neuskutečnitelné,

nicméně každý má zájem, aby právě ta jeho maska byla co nejpestřejší a
náležitě vtipná.
V sobotu dne 14. února jaksepatří vyšňořený a učesaný průvod zahájí
svou pouť v Rybově Lhotě v 9.30 hodin. Rozverné veselí se přesune
v 10.30 hod. do Radimova, v 11.45 hod. do Hlavatců, ve 13.00 do Želče,
ve 14.15 hod. do Třebiště a vyvrcholení bude možné spatřit v 15.30 hodin
na skalické návsi. Průvod tak jako každoročně doprovodí nezbytná kapela
pod vedením Jindry Smolíka. Zcela určitě nebudou návštěvníci průvodu
trpět žízní nebo hladem, vždyť tento den je přímo určen k hodování a
nevázané zábavě.
Když se průvod v pozdních odpoledních hodinách nachýlí ke svému
konci, přesune se veselá zábava do hostince U Rumcajse a přilehlého společenského sálu, kde náročné putování končí zpravidla až nad nedělním
ránem.
Přijďte si tedy v sobotu dne 14. února na Skalicko užít chvíle plné zábavy, vtipu, dobrého jídla a pití.
J. Brt

Vážení přátelé fotografování,
Občanské sdružení Fotoklub v Myslkovicích ve spolupráci s obcí Myslkovice vyhlašuje fotografickou soutěž na téma:
„Kontrasty“.
Soutěž je pro každého fotografa a příznivce fotografie, který zašle 1 až 3 snímky na e-mail OS-fotoklub@seznam.cz.
Prosím, zašlete své fotografie v dostatečném rozlišení, pro případnou výrobu na výstavu.
Své práce zasílejte do 15. 3. 2015 na výše uvedenou adresu. Vyhlášení výsledků a vyhodnocení soutěže proběhne v sobotu
16. 5. 2015 v galerii na zámečku v Myslkovicích, při příležitosti výstavy 20 nejlepších fotografií soutěže.
Za Fotoklub v Myslkovicích Miloš Uhrmann
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NOVITA DĚKUJE
Pohasly svíčky na vánočním stromečku,
ozdoby byly složeny zpět do krabic, dozněly
bujaré půlnoční oslavy příchodu nového
roku. Nastala chvíle poděkování.
Poděkování pěveckého sboru NOVITA
všem, kdo umožnili nebo pomáhali s organizací
koncertů. Jmenovitě – řediteli ZŠ v Choustníku
Karlu Krejzovi, faráři Richardu Dračkovi,
P. Pavlu Berkovskému, Jaroslavu Tupému,
Františku Doubkovi, mysliveckým sdružením
v Mladé Vožici a Bechyni.
Děkujeme našim příznivcům za bezprostřední vstřícnost a vytvoření úžasné atmosféry při
všech vystoupeních. Pro nás je největší poctou a
vyjádřením uznání potlesk ve stoje, kterého se
nám dostalo v hojné míře. Poctivá příprava
byla zúročena a my jsme si všechny koncerty
báječně užili.
Poprvé jsme letos zpívali v Plané nad Lužnicí. Děkujeme za milé pozvání pěveckému sboru
Harmonie, který vede sbormistr Karel Mauci.
Společně jsme provedli benefiční koncert v kostele sv. Václava s velkým úspěchem. Výtěžek
byl věnován Občanskému sdružení Fest 2004
na charitativní účely.
Spolupráce s pěveckým sborem Harmonie
nastala již na podzim. Vedoucí skupiny trubačů
Jaroslav Tupý požádal NOVITU o provedení
Myslivecké mše B dur Petra Vacka. Protože nás
bylo málo a především nám chybí mužské hlasy, spojili jsme své síly s Harmonií, jejíž členové mši už zpívali a zrodila se spolupráce
a troufám si říci i přátelství, které budou pokračovat i v budoucnu. Mši jsme si s chutí zazpívali

Policejní zápisník
 Neznámý pachatel (NP) v době od října do

prosince nezjištěným způsobem vnikl na
dvůr u domu v obci Tučapy. Z volně přístupného dřevníku odcizil 2,5 tuny uhlí a 6 běžných metrů palivového dříví, čímž způsobil
majitelce J. I. škodu ve výši 21.800,- Kč.

 NP v době od 1. 12. do 15. 12. 2014 po vypá-

čení zadních dveří vnikl do sklepa objektu
bývalého Hotelu Ženíšek, Roudná, ze kterého odcizil 3 ks plazmových televizorů zn.
LG, každý v hodnotě 7.500,-Kč, a dále odcizil
1 ks mixážního pultu zn. Omnitronic v hodnotě 10.000,-Kč. Poškozením dřevěných dveří
pachatel způsobil škodu ve výši 2.000,- Kč,
vše ke škodě firmy Credit MT s.r.o.

 Dne 17. 12. 2014 byla spolumajitelem D. V.

z firmy České houby zjištěna při namátkové
kontrole krádež 3 kg žampionů v hodnotě
165,- Kč, které se dopustil Z. Š. Za takovéto
jednání byl v posledních třech letech již potrestán, čímž se dopustil přečinu krádeže
podle §205/2 tr. zákoníku.

 NP v době od 15. 12. do 19. 12. 2014 vnikl na

oplocený pozemek u rekreační chaty v k. ú.

v kostele sv. Matěje v Bechyni a v kostele sv.
Martina v Mladé Vožici.
Na tomto místě chceme pozvat zájemce o
zpívání – přidejte se k nám. Pracovní povinnosti, stěhování a narození miminka snížily náš počet, a proto rádi přivítáme v našem středu nové
členy. Přijďte a najděte krásný koníček pro volné večery, potěšíte sebe i budoucí obecenstvo.
Zkoušíme pravidelně každé úterý od 18.30 do
21 hodin v Domě dětí a mládeže v Soběslavi za
laskavé patronace Jarušky Kohoutové a ředitele
táborského DDM Josefa Musila. Informace naleznete na www.novita.estranky.cz. Na těchto
stránkách najdete i oddíl, kam můžete přidat
Vaše postřehy, podněty, nápady, návrhy, kritické připomínky, rádi si je přečteme a opět poRoudná. Odtud odcizil celkem 5 ks mladých
zasazených stromků a dále vnikl do sklepních
prostor chaty, kterou prohledal. Nic neodcizil, ale způsobil škodu 3.000,-Kč na odcizených stromcích a škodu ve výši 20.250,-Kč
na poškozených vratech a zámku, vše ke škodě poškozeného M. N.

 Dne 23. 12. 2014 oznámil osobně na OOP

Soběslav V. M., který si na internetovém portálu aukro.cz, vydražil od prodávající vystupující pod jménem P. D., mobilní telefon v
hodnotě 10.535,- Kč včetně poštovného ve
výši 110,- Kč. Po e-mailové komunikaci s
prodávajícím odeslal dne 26. 11. 2014 požadovanou částku ze svého bankovního účtu na
účet prodávajícího. Do dnešního dne mobilní
telefon neobdržel a prodávající s ním přestal
komunikovat, čímž tímto jednáním vznikla
škoda ve výši 10.535,- Kč ke škodě oznamovatele.

 J. P. dne 27. 12. 2014 v OD Tesco, Soběslav,
odcizil potraviny různého druhu v celkové
hodnotě 276,- Kč, ke škodě OD Tesco Stores.
Pachatel si přisvojil cizí věc i přes skutečnost,
že byl v posledních třech letech za přečin
Krádež odsouzen a potrestán Okresním soudem v Táboře.
OOP Soběslav

stoupíme dále na cestě za uskutečňováním našeho motta ,,Pohlazení po duši“.
Na závěr jedno pozvání. Předloni jsme měli
možnost si poslechnout mladou a talentovanou
zpěvačku Petru Chlebníčkovou a její kapelu
v Českobratrském evangelickém kostele. Petře i
všem muzikantům se u nás moc líbilo a podle
potlesku soudě se líbili i Vám, a proto by si rádi
vystoupení zopakovali. Koncert se bude konat
ve čtvrtek 9. dubna 2015 v 19 hodin. Pokud nám
budou hvězdy příznivě nakloněny, povídání o
Petře a s Petrou vyjde v Hlásce 1. dubna.
Všem, Vám i nám, všem lidem dobré vůle,
přejeme, aby v nastávajícím roce zvítězilo dobro nad projevy zla a násilí. Přiložme i my své
ruce, vůli a snahu k tomuto vítězství naším konáním.
Eva Králová, sbormistryně

Vážení spoluobčané
Mnozí z Vás jistě zaznamenali upozornění na to, že autolékárničky už zase budou mít
prošlou dobu záruky a je třeba je vyměnit.
Pokud tak učiníte, dovolujeme si Vás požádat, abyste ty staré odevzdali v Knihkupectví
U sv. Víta, odkud si je vyzvedne zástupce
Vodní záchranné služby.

Použity budou pro účely VZS
a část pro humanitární účely.
Zároveň si Vás dovolujeme požádat
o přenechání či zapůjčení materiálů vztahujících se k Červenému kříži nebo organizaci
Samaritánů. Může se jednat o písemné materiály všeho druhu (průkazky, brožury pro záchranáře, plakáty, fotodokumentaci...) nebo
plakety, medaile a jiné památky.
Děkujeme.
Výbor Vodní záchranné služby, Soběslav
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Z činnosti hasičů - události PS Soběslav 10. 12. 2014 – 14. 1. 2015
· 15. 12.
· 16. 12.
·
·
·
·

18. 12.
21. 12.
22. 12.
22. 12.

·
·
·
·

22. 12.
22. 12.
24. 12.
27. 12.

· 31. 12.
· 8. 1.

Spolky soběslavské
Nikdy není pozdě děkovat
Dne 20. prosince minulého roku jsme se skoro
všichni šli seznámit do Knihkupectví U sv. Víta
s novou knihou nazvanou „Spolky soběslavské“.
„Úžasné,“ říkali si přítomní a měli pravdu.
V našem městě máme nového spisovatele,
pedagoga, ředitele gymnázia, člověka, který
svými schopnostmi vytváří klenoty historie našeho města, naší Soběslavi. Ať jsou to tři díly
Pohledů soběslavských a Rožmberská Soběslav
– teď se každý rád jistě seznámí s další knihou.
Já jsem koupila tři. Dvě z nich byly s velkým
úspěchem přijímány jako dárek, třetí zůstává
skvostem mojí knihovny jako ty předešlé.
Vážený pane řediteli gymnázia, vážený pane
spisovateli (teď už to klidně můžeme říkat) - za
všechny Soběslavské - s úctou Vám děkuji. Je
dobré vědět o všem, co nám historie dala a
v čem bychom se mohli z ní poučit.
Marie Klimešová, kronikářka města

Domácí hospic Jordán pořádá
· Čaje - svépomocná setkání pečujících,

26. 2. od 17 do 18.30, v prostorách Domácího hospice Jordán
Setkání jsou pravidelná, většinou každý
poslední čtvrtek v měsíci.

· Kurz pro pečující – v sobotu 7. března od

9 do15 h. Kurz je bezplatný a je určen
těm, kdo pečují, nebo pečování o svého
blízkého zvažují.
Témata: Sociální a ošetřovatelské minimum, Jak předcházet únavě a vyčerpání
při pečování
Místo konání obou akcí:
prostory Domácího hospice Jordán,
Bydlinského 2964, Tábor
Více info: www.hospicjordan.cz,
eva.spallova@hospicjordan.cz
Tel.: 725 414 931
Mgr. Eva Špallová
vedoucí sociálních služeb

·
·
·
·
·

9. 1.
10. 1.
10. 1.
13. 1.
14. 1.

Odstranění následků dopravní nehody osob. a dodávkového automobilu ve Veselí n/L.
Odstranění následků dopravní nehody osobního a nákladního automobilu
u obce Horusice. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Otevření bytu v Soběslavi, sídl. Míru.
Otevření bytu v Soběslavi.
Požár osobního automobilu v Soběslavi, ulice P. Voka.
Požár v rodinném domě ve Veselí n/L. Zásah provedly jednotka HZS PS Soběslav
a jednotka SDHO Veselí n/L.
Pomoc při transportu pacienta do sanitního vozu ve Veselí n/L.
Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Roudná.
Otevření bytu v Soběslavi, Bezděkově ulici.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu na dálnici
u obce Planá n/L. Při nehodě byly zraněny čtyři osoby.
Pomoc při transportu pacienta do sanitního vozu v Kvasejovicích.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Drahov.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Planá n/L.
Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Roudná.
Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Klenovice.
Odstranění následků dopravní nehody nákladního automobilu na dálnici ve Veselí n/L.
Otevření bytu v Soběslavi, ulice Na Ohradě.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Se Semafórem na aktuální téma
Občanské sdružení SEMAFÓR o.s. bylo založeno ve Veselí nad Lužnicí v roce 2001 jako Sdružení pro rozvoj využití volného času dětí a mládeže.
Naše činnost je zaměřena na výchovně vzdělávací programy primární prevence, volnočasové
aktivity dětí a mládeže, pomoc při řešení šikany školám i rodičům, poradenství pro děti a mládež
v krizových situacích.
Jedním z úkolů naší organizace je zajistit primární prevenci nejlépe ve spolupráci s médii s ohledem na jejich široký vliv. Jsme velice rádi, že od letošního roku můžeme přispívat do dvou zpravodajů v okrese Tábor: Veselska a Soběslavské hlásky. Děkujeme oběma redakcím i vedením měst za
projevený zájem a za vstřícný přístup orgánu sociálně-právní ochrany dětí města Soběslav.
Naším cílem je adekvátní a odborná informovanost z oblasti výchovy; komunikace rodič-škola,
rodič-dítě; závislostního chování, šikany ve škole a v rodině, rizik sociálních sítí, zdravých partnerských vztahů, domácího násilí, sexuálního zneužívání apod.
V každém čísle se budete setkávat s určitou problematikou. Vážíme si každé reakce či dotazu
k probíranému tématu popř. námětu na článek.
Náš kontaktní email: poradna.semafor@centrum.cz
Webové stránky: www.semafor6.webnode.cz
V příštím čísle: Patří zbraně jako hračky dětem? Eva Nováková, metodik prevence Semafor o.s.

Okénko soběslavských chovatelů
V listopadu 2014 vystavovali soběslavští
chovatelé svá zvířata na těchto výstavách:
· 14. - 16. 11. 2014 na Národní výstavě v Lysé
nad Labem. Čestné ceny za drůbež získali př.
Kočica a př. Benešová a za králíky př. Suda.
· Strakonice – speciálka holubů plemene Prácheňský káník – čestnou cenu zde získal př.
Flíček
· Strakonice – speciálka holubů Brněnský voláč – čestnou cenu obdržel př. Kaňka
· České Budějovice – Krajská výstava drobného zvířectva. Čestnou cenu za holuby převzal
př. Autrara a za vídeňské králíky př. Suda.
· V měsíci prosinci naši členové obeslali jedinou výstavu, a to v Bystřici u Benešova speciálku benešovských holubů, čestnou cenu
obdržel př. Boháč.
Všem oceněným srdečně gratulujeme.
Dovolujeme si pozvat naše spoluobčany na
nedělní trh, který se koná 1. února 2015 v chovatelském areálu.
Martin Nechutný
místopředseda ZO ČSCH Soběslav
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ – ÚNOR 2015
· Neděle 1. února – sobota 28. února

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Adély Štegerové
Výstava fotografií je nainstalována ve vestibulu KD a je přístupná veřejnosti v době akcí
konaných ve velkém sále KD. Po dohodě s
pracovníky KD je možné ji zpřístupnit i
mimo stanovenou dobu.

· Pátek 13. února

FARNÍ PLES
Pořádá farnost Veselí nad Lužnicí.
Hraje kapela Vysočinka. Objednávky vstupenek na telefonu 728 116 183 – I. Stropková.
Velký sál KD od 20 hodin, vstupné 220 Kč.

· Neděle 15. února

FARNÍ KARNEVAL
Pořádá farnost Veselí nad Lužnicí.
Pro děvčata a chlapce do 10 let.
Shromáždění masek od 14.30 hodin. Začátek
programu v 15 hodin.
Velký sál KD, vstupné 40 Kč.

· Úterý 17. února

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Divadlo V Rytířské Praha
Francouzská komedie o tom, jak snadné je
narušit dlouholeté přátelství.
Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka,
Nela Boudová a Radek Holub.
Velký sál KD od 19.30 hodin, vstupné mimo
předplatné 330, 300, 250 Kč.
· Středa 25. února
Z HOŠTIC DO BABOVŘESK aneb
zeptejme se Zdeňka Trošky
Zábavný pořad se Zdeňkem Troškou a Jaroslavem Suchánkem.
Velký sál KD od 19 hodin, vstupné 220 Kč.

Připravujeme:
· Pátek 20. března

PRVNÍ JARNÍ KONCERT - PAVLÍNA
JÍŠOVÁ A ADÉLA JONÁŠOVÁ
Víceúčelový sál KD od 19.30 h, vstupné 120 Kč.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR – ÚNOR
18.00
· Úterý 3.
Listování.cz s Lukášem Hejlíkem
GOTTLAND/Mariusz Sczygiel
Výbušnou knihu o naší zemi z pera polského
autora představí Lukáš Hejlík s A. Novotným
a L. Janíkovou.
· Středa 4.
19.00
Dražičtí komedianti Dražice
Jára Cimrman
AFRIKA aneb Češi mezi lidožravci
Benefiční kus českého velikána, jehož výtěžek podpoří veřejnou sbírku na přestavbu terapeutických pracoven Kaňky.
· Čtvrtek 5.
19.00
332. Barevný čtvrtek
aneb Od Tábora až na konec světa
LAOS – země plná pohody
· Pátek 6.
19.00
VŮNĚ TŘEŠŇOVÝCH KVĚTŮ
Absurdní drama mladého brněnského autora
o minulé, dnešní i budoucí společnosti a o věcech, které nejdou změnit.
· Pátek 13.
19.00
CRY BABY CRY
Víte, co je life coaching? K odpovědi napomůže návštěva této inscenace.
· Neděle 15.
14.30
Přijďte s dětmi do divadla
ČAROVNÁ RYBÍ KOSTIČKA
· Pondělí 16.
19.00
LISTOPAD
Politická fraška z Bílého domu, která vtipně a
břitce komentuje stav současné vysoké politiky i mnohé společenské nešvary.
· Úterý 17.
19.00
ANTIWORDS
Klaunská absurdní hříčka vycházející z Havlovy Audience a jejího legendárního zpracování.
· Středa 18.
19.00
COMMEDIA DELL´ARTE
V hříčce vzniklé kdysi z iniciativy mladých
herců spřátelených brněnských divadel vystupují: chamtivý Pantalone, romantický

·

·

·

·

Leandr, chvástavý Capitán, služebná Kolombína a nepostradatelný Harlekýn.
Pátek 20.
19.00
POPRASK NA LAGUNĚ
Zaktualizovaná komedie italského klasika,
v níž nechybějí vtipné vulgárnější hlášky, křik,
slangová čeština, ani střelba ze samopalů.
Úterý 24.
19.00
Sejdeme se při dechovce
SEBRANKA z kraje pod Blaníkem
Koncert dechové kapely, která zahraje a zazpívá české a moravské písničky skladatele
Bohuslava Zavřela.
Středa 25.
19.00
Kruh přátel hudby - POCTA JANU
KUBELÍKOVI – čaroději houslí
Koncert u příležitosti letošních jubileí houslové legendy.
V podání Miroslava Vilímce (housle) a Vladislava Vilímce (klavír) zaznějí vedle
Kubelíkových skladeb i skladby z houslistova koncertního repertoáru, kterými dosáhl
světových úspěchů.
Čtvrtek 26.
19.00
COP – koncert
Vystoupení plné energie, kvalitní muziky a
svěžího humoru plzeňské bluegrassové kapely s Míšou Leichtem.

· Úterý 17. března

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Divadlo Rokoko
Legrační i dojímavý příběh lásky a odpouštění.
Hrají: pan Green – Stanislav Zindulka, Ross
Gardiner – Matěj Hádek.
Velký sál Kd od 19.30 hodin, vstupné mimo
předplatné 270, 250, 230 Kč.

· Čtvrtek 9. dubna

NA STOJÁKA
Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek a Karel Hynek v stand up show.
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 240 Kč.

· Středa 29. dubna

VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK
BAND
Koncert stálice české rockové i populární
hudby s kapelou Adama Pavlíka.
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 390 Kč.
Věra Suchodolová, KD

Jsme parta mladých lidí – volejbalistů a hledáme nové spoluhráče. Trénujeme každé
pondělí od 20 hod. v tělocvičně na ZŠ E. Beneše. Zájemci, volejte na 728 891 500!

ZKO Soběslav zahajuje
výcvikový kurz
Obsahem kurzu budou základy poslušnosti a
agility. Zahájení kurzu (informační schůzka): 1. 3. 2015 ve 14 hod.
Místo: cvičiště ZKO Soběslav (vedle letiště)
Kontakt: 775 372 323,
gadarea.av@gmail.com
Poslušný pes = spokojený páníček !

Novoroční vyjížďka 2015
Dne 1. 1. 2015 se přátelé jízdních kol a cyklistiky vydali na Novoroční vyjížďku, kterou absolvovali cyklisté za Soběslavi, Želče a
Klenovic. Trasa měřila kolem 20 km, se startem
v Soběslavi od prodejny Oáza - Dům Sportu a
Zábavy - Cyklosport Švec a dál vedla přes Vesce, Vlastiboř, Hlavatce, Želeč až do Skalice,
kde bylo občerstvení v místním hostinci u Rumcajse. Vše nejlepší v novém roce 2015 přeje
Švec cyklo team
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15. ročník Off-road Fichtel day 10. 1. 2015

Off-road Fichtel day pořádaný v Soběslavi má pořád svoji prioritu. Byl na počátku
vzniku těchto dnes už populárních závodů a
jede se vždy jako první závod padesátek v novém roce. Pořadatelem této zajímavé akce je
už několik let po sobě AMK Soběslav-1. Motocyklová.
Již 15. ročník Off-road Fichtel day se nesl ve
znamení jarních teplot a pořadatelé marně vyhlíželi sníh a větší mrazy, což by přidalo na atraktivitě závodu a pro závodníky a diváky je to
vždy velký zážitek. Pár dnů před vypuknutím
závodu nám bylo jasné, že ty pravé zimní podmínky nepřijdou a pojede se na trávě. Navíc
nám ještě nevyzpytatelné hrátky počasí přinesly
déšť a silný vítr. Naštěstí déšť v den závodu ustal
a trochu nás všechny potrápilo jen větrné počasí. Na druhou stranu, ale terén zůstal poměrně
suchý, a tak obavy závodníků z extrémně rozbahněné trati vzaly za své. Jarní teploty přilákaly
také nespočet diváků, okolí závodní dráhy se už
od dopoledních hodin postupně zaplňovalo a po
poledni si prakticky už nebylo kam stoupnout.

Kategorie Klasik a Sport jsou už v klání fichtlů nutnou záležitostí. Stroje procházejí také
technickou přejímkou, kde se jim definitivně
přidělí status jedné z kategorií. Po ukončení přejímky se na startovní listině objevilo 104 jmen
závodníků ze všech koutů republiky. 72 jezdců
obsadilo třídu klasik a 32 borců bylo zařazeno
do kategorie Sport. Před polednem se odjely
krátké rozjížďky ve formě volného tréninku a
půl hodiny po poledni byl odmávnut hodinový
závod třídy Klasik. 72 borců úprkem vyrazilo ke
svým strojům, start ve stylu Le Mans, a zane-

dlouho celé startovní pole pohltila trať. Poměrně
rychlý terén a i povrch cílové rovinky dovolily
jezdcům z jejich strojů vyždímat maximum.
Snadnější průjezdnost závodního okruhu byla
znát i na menší úmrtnosti strojů a i fyzická zátěž
jezdců nebyla tak nadoraz jako v minulých ročnících. Přesto se i v kategorii Klasik sváděly
boje až do posledních chvilek závodu a diváci
určitě zažili atraktivní podívanou. Připomenu
jen, že stroje kategorie „Klasik“ jsou bez velkých úprav oproti kategorii „Sport“ a nejvíc se
blíží sériovému pojetí Jawy do obsahu 50 ccm.
Jezdci Klasiků a závodní týmy jsou praví „srdcaři“ a patří jim velký obdiv za to, že tyto stroje
dokážou kočírovat celou hodinu v často i
těžkých podmínkách. Tím ovšem nechci zase
tvrdit, že kategorie „Sport“ není nabitá zážitky.
Každá z těchto tříd má svoje lahůdky.
Jezdci kategorie „Sport“ měli tím pádem trať
už zahřátou od klasiků, a tak 31 nadržených
sporťáků (jeden z registrovaných závodníků se
startu nezúčastnil) opustilo startovní rošt ve
stejném pojetí tak jako jejich kolegové klasici,
ve stylu startu Le Mans. Kategorie Sport má už
pár let svého vládce, je jím Jiří Lovětinský z Dačic a nezklamal ani tento rok. Cílová vlajka mu
opět odmávla první místo, a to ještě stačil nadělit druhému v pořadí Petru Kouckému ze Tří
Dvorů u Kolína 1 kolo. Třetí prolétl cílovou rovinkou Jan Šíp z Radenína. V kategorii Klasik si
vítězný průjezd cílovkou vychutnal Pavel Vondrák z Cerekvičky, jako druhý proťal cílovou
čáru jeho kolega Karel Maršán rovněž z Cerekvičky a třetí místo na stupních vítězů doplnil
Vladimír A. z Nové Říše. Nechybělo vyhlášení
nejmladšího a nejstaršího účastníka, každoroční
prasečina roku našla též svého majitele a jako
perlička na závěr byla vyhlášena „První dáma“
Off-road Fichtel day Iveta Sládková (Motosport Chýnov) jako jediná žena ve startovním
poli, což si zaslouží poklonu. Jako každý rok se
jezdci a jejich týmy předvedli v tom nejlepším
světle a ukázali divákům maximum. A že ani letos neozdobil trať sníh, na to si teď už nikdo nevzpomene. Fichtlům a jejich jezdcům zdar!
Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na
www.fichtl.karvanky.cz.
Děkujeme všem, kteří se na úspěšném průběhu této akce jakkoliv podíleli. Divákům a fanouškům motorismu děkujeme za jejich přízeň
a těšíme se na další 16. ročník!

Poděkování sponzorům a partnerům:
Autoklub ČR,VHS České Budějovice, ELK
s.r.o., Česká pojišťovna a.s., Strojírna Soběslav
s.r.o., VIALIT Soběslav spol. s r.o., FERT a.s.
Soběslav, Cyklo Paleček Soběslav, Jiří Koblása Sedlečko, T.O.D.O.K. spol. s r.o., Autoservis Jindra Soběslav, Allianz pojišťovna a. s.,
Barvy-laky Nouza, Stavební práce Michal Lukucz, Michal Stefko – restaurace Beseda, Dřevovýroba Václav Vaněk, TEPO LD s.r.o.,
Autovrakoviště Soběslav, Autoservis Petr Rada,
Goliat-František Pazdera, Prádelna Moravcová,
Pneu Růžička Soběslav, Josef Rypáček – Hospůdka V Růžku, Pneu Kazda s.r.o. Premio – Klenovice, Autodíly Soběslav, Veteran Car Club
Soběslav v AČR, AVCC AČR, Autoforum.cz,
Motoforum.cz.
Za AMK Soběslav, předseda klubu Fr. Beránek
a ředitel závodu Petr Sluka

Vánoční koulení
Dne 13. 12. 2014 se konal Vánoční turnaj
v kuželkách pro neregistrované hráče. Všichni předvedli kvalitní výkony a nejlepší byli
odměněni cenami od sponzorů, kterým moc
děkuji. O příjemný pobyt na kuželně se postaral oddílový barman Míra Dubský.
Výsledky:
Muži:
1. VANĚK Milan
2. KUNC Ota
3. KOTRBA Lukáš

210
196
194

Ženy:
1. CHALAŠOVÁ Olga
2. VOTRUBOVÁ Jana
3. PRŮŠOVÁ Vlaďka

192
175
161

Děti:
1. NĚMEC Petr
95
2. NĚMEC Pavel
65
3. PETRÁSEK Filip
62
Zvláštní cenu „Vánoční čulibrk“ získal
Sedlecký Robert ml. a Čapková Věra.
Děkuji sponzorům:
Spartak Soběslav, pekárna Peta Bohemia
s.r.o., Grena a.s., Hasit-Jaroslav Cicvárek.
Pavel Němec
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HC Olymp nám představil hokejovou show 21. 12. 2014
Hokejový tým Martina Dejdara HC Olymp přivezl v rámci oslav
85 let založení oddílu ledního hokeje v Soběslavi svou hokejovou
show, kterou předvedl cca 600 přítomným divákům.

Mádl. Zápas odřídil v pruhovaném Jarda Krivák, který svoji úlohu splnil

Pod taktovkou moderátorky Evy Decastelo nastoupily na led oba
týmy, v dresu domácích se představili hráči, kteří reprezentovali průřez
několika generací soběslavského hokeje a to Jan Křiklán, Zdeněk Laštovka, Ladislav Stach, Roman Božek, Miroslav Víšek, Zdeněk Šťastný, Josef
Bruner, Vladimír Drachovský, Oldřich Píha, Josef Kubát, Josef Matoušek, Aleš Pánek, David Pánek, Jiří Šonka, Josef Hajíč, Jan Hušek, Martin
Říha, Vlastimil Červenka, Petr Jansa, Dušan Vilímek, Jiří Macháček, Roman Jansa a Pavel Točík. Trenérskou taktovku domácího týmu uchopil
kvartet Josef Pánek, Václav Nedvěd, František Fric a Jaroslav Švepeš.
V dresu Olympu oblékli smoking Martin Dejdar, Matěj Dejdar, Miloš
Knor, Jiří Zelenka, Michal Beran, Jiří Hölzel, Jakub Prachař, Jan Pravda,
Richard Tuháček, Pavel Vacek, Petr Čermák, Jiří Herda, Pavel Vik, Michal Zapletal, Jan Svoboda, Karel Frýd a ze střídačky je podporoval Jiří

synchronizované krasobruslení a ukázaly přítomným divákům, že svoji

Florbal Soběslav
souhrn výsledků

na jedničku a přesnými verdikty přispěl k plynulosti hry. Mezi přestávkami vystoupily krasobruslařky týmu Olympia Praha. Předvedly dokonalé
sportovní disciplínu umí znamenitě. Celá show trvala bezmála tři hodiny
a skončila výsledkem 14:15 ve prospěch Olympu. Výsledek tak symbolizuje i odchod roku 2014 a příchod nového roku 2015. Hokejisté předvedli
divákům pěkné akce, k vidění byla bitka, soutěž pro diváky, které odměňoval osobně Martin Dejdar, hořící hráč, neurvalý fanoušek, který vnikl
na ledovou plochu a v závěru exhibice nastoupili na led všichni hráči a
brankáři obou týmů, a tak se poslední minuta dohrávala s více než 30 hráči
na ledě. Děkujeme tímto všem sponzorům a divákům, kteří se přišli na
tuto show podívat. Tým HC Olymp Praha a krasobruslařky Olympia Praha přispěli k důstojné oslavě hokejového jubilea v Soběslavi.
Text i foto: David Čížek

Štíři Č. Budějovice, ale Štírky mají výrazně
lepší skóre. V kanadském bodování je aktuálně
nejlepší Jana Vránková s pěti brankami a čtyřmi
asistencemi (9 bodů celkem).

Ženy

Starší žákyně

Ženy se neustále přetahují o sedmé místo
v tabulce s družstvem FBC UNITED Č. Budějovice. Oba celky mají shodně 18 bodů, ale
UNITED mají momentálně lepší skóre, proto je
soběslavský Domeček na osmé příčce tabulky
1. ligy žen. Ze soběslavských hráček je v kanadském bodování jasnou jedničkou útočnice Markéta Kabešová, která dosavad nastřádala 19
bodů (sedmnáct branek a dvě asistence).

V Lize starších žákyň – skupina V jsou pouze tři soutěžní družstva a soběslavské žákyně

Muži
I muži v Jihočeské lize mužů okupují v tabulce osmou příčku s deseti body na svém kontě. Na lídra soutěže FK Slovan Jindřichův
Hradec ztrácejí celých dvacet bodů. Jako již tradičně je soběslavským nejlepším hráčem v kanadském bodování hráč a zároveň trenér žen
Martin Bělohlav, který nasbíral 18 bodů za
devět branek a devět asistencí.

Dorostenky
Dorostenky se nacházejí na předposledním
šestém místě tabulky Ligy dorostenek – skupina
V. Prozatím se děvčatům podařilo nastřádat
sedm bodů. Sedm bodů má shodně i celek FBC

jsou na třetí - poslední příčce. Nutno ovšem dodat, že se jedná o jejich první soutěžní sezonu a
na výkonech soběslavských žákyň je vidět stále
větší a větší zlepšování. Z počátku sezony nebyla
děvčata schopna své soupeře porazit, ale v současné době již pravidelně kradou zkušenějším
soupeřkám výhry a vytoužené bodíky.
Jana Pavlíková
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ADDINOL CUP 2014
Naše týmy vybojovaly zlaté medaile
V neděli 7. 12. v tradičním turnaji společnosti ADDINOL se představili naši hokejisté ročníku narození 2007 a 2008, kteří přivítali „A“ a „B“
týmy HC České Budějovice a HC Slavoj Český Krumlov. V turnaji se sehrály vždy 2 samostatně hodnocené zápasy.
Sponzor turnaje: ADDINOL Central Europe s.r.o.
Výsledné umístění „A“ týmy:
· 1. OLH Spartak Soběslav, celkový počet bodů: 8
· 2. HC České Budějovice, celkový počet bodů: 4
· 3. HC Slavoj Český Krumlov, celkový počet bodů: 0
Vstřelené branky za náš tým v turnaji celkem: Vlna Adrian (16), Pánek
Sebastian (5), Prokeš Lukáš (2) a Máca Matěj (2).
Sestava „A“ týmu: Brankář Křiklán Tomáš, zleva: Máca Matěj, Zeman
Jan, Vlna Adrian, Tuček Jakub, Švec Josef, Pánek Sebastian, Kůrka David
a Prokeš Lukáš. Trenéři: Zbyněk Vlna a Aleš Pánek à
Výsledné umístění „B“ týmy:
· 1. OLH Spartak Soběslav, celkový počet bodů: 8
· 2. HC České Budějovice, celkový počet bodů: 4
· 3. HC Slavoj Český Krumlov, celkový počet bodů: 0

Děkujeme všem za účast a těšíme se na setkání při dalších zápasech
našich 2. tříd.
Z. Vlna

HOKEJ MUŽI
Dobrý výkon u Otavy body nepřinesl
20. 12. 2014
· IHC Písek - OLH Spartak Soběslav
6 : 3 (1:2, 3:1, 2:0)
Branky a asistence Soběslavi: 2. Kučera
(Máca, Hastrman), 16. Žákovský (Hák), 36.
Karpíšek (Kučera, Máca)
Spartak vstoupil do zápasu výborně a první
třetinu odehrál zcela dle představ trenérského
tandemu Pánek - Drachovský. Druhé dějství
přineslo nejprve vyrovnávací branku Písku,
poté jsme dokázali využít přesilovku a ujali se
vedení 2:3, ale o to jsme prakticky vzápětí přišli.
Domácí tým pak brankou do šatny výsledek
otočil na 4:3. V závěrečné třetině Spartak bojoval o jakýkoliv bodový zisk, naráželi však na organizovanou obranu a gólmana Pipka v brance
Písku. Domácí přidali další dvě branky a tři
body tak zůstaly u Otavy. Spartak ale tentokrát
předvedl výkon, za který se rozhodně nemusí
stydět.

Muži nestačili na Kohouty
04. 01. 2015
· OLH Spartak Soběslav - HC Tábor
3 : 6 (0:3, 2:0, 1:3)
Naše branky a asistence: 22. Kučera (Žákovský, Hraňo), 40. Hraňo (Píha), 54. Kučera (Hastrman)
V úvodní pětiminutovce prvního dějství
jsme předváděli pohledný hokej, samostatný
nájezd dokázal gólman Šelepa Martinu Hákovi
chytit a pak se začala karta obracet. Po zbytečném faulu jsme nabídli v hostům přesilovku a ti
s ní naložili výborně a ujali se vedení 0:1. Po
zbytek prvního dějství byli táborští hokejisté
jasně lepší a nebezpečnější, což vyjádřili dalšími dvěma brankami v síti Jirky Dvořáka, z nichž
měl náš gólman určitě jeden gól chytit. Druhé
dějství přišlo na led úplně jiné mužstvo v bílých
dresech. Naši hráči zlepšili pohyb i kázeň a

Táborským to viditelně dělalo problémy. Bohužel jsme z nabídnutých šancí dokázali Šelepu
překonat pouze dvakrát a tak si Tábor nesl jednobrankové vedení do závěrečné třetiny. Ve
44. minutě se podařilo hostům odskočit do
dvoubrankového vedení a to jim přidalo klidu
na jejich hokejky. Další šanci jsme jim nabídli
sami dalším zbytečným vyloučením, které prakticky nic neřešilo. Přesilovku dokázal Tábor přetavit v 5. gól, při kterém neměl náš
gólman opět čisté svědomí. V brance došlo k rošádě a mezi tyče se postavil Ondra Drachovský.
Spartak zabral a dokázal ze svého tlaku vytěžit
třetí branku v síti Šelepy. Nápor našich hráčů sílil, hostující trenér si vzal time out, aby trochu
otupil tlak Spartaku. Před Šelepou bylo hodně
rušno, ale gólman Tábora chytal ve velké pohodě
a další gól za svá záda nepustil. Tábor pak přidal
v samotném závěru při naší hře bez brankáře šestou branku a definitivně tím pečetil zisk 3 bodů.

Cenný skalp Žirovnice znamená 3 body
pro Spartak - 10. 01. 2015
· HC Žirovnice - OLH Spartak Soběslav
2 : 6 (1:3, 1:1, 0:2)
Naše branky a asistence: 7. Hraňo (Červenka), 12. Máca (Jansa), 19. Hák, 25. Píha
(Zajíc, Hastrman), 47. Máca (Hraňo), 54.
Hák (Žákovský, Smrž)
Po dlouhé době se nám povedl vstup do utkání a od toho se odvíjel vývoj zápasu. Dokázali
jsme eliminovat největší útočnou hrozbu domácích - duo Ondřej - Šachl, které znamenalo tradičně největší hrozbu pro našeho brankáře.
Z našeho týmu byla cítit velká vůle po vítězství,
kterou podpořil velmi dobrým výkonem v naší
brance Ondra Drachovský. Dalším pozitivem
jsou tři využité přesilovky a velmi dobrá hra
v oslabení, jen vyloučených by mohlo být na
naší straně méně.

Spartak v podzámčí nebodoval
16. 01. 2015
· TJ Hluboká n. V. Knights - OLH Spartak
Soběslav - 4 : 2 (0:0, 2:1, 2:1)
Naše branky a asistence: 32. Smrž (Žákovský), 55. Hák
Spartak nedokázal potvrdit tříbodový zisk se
Žirovnicí na ledě posledního týmu krajské ligy,
hlubockých Rytířů. Po vyrovnané první třetině
nám v úvodu druhého dějství odskočili domácí
do dvoubrankového vedení. Do konce třetiny
jsme zásluhou Jirky Smrže snížili na rozdíl jediné branky. V závěrečném dějství jsme se snažili
o vyrovnání, ale skóre se měnilo na straně domácích, kteří přidali 3. branku. Spartaku se podařilo
překonat veterána Dědiče v 55. minutě zásluhou
Martina Háka, ale kýžené vyrovnávací branky
jsme se nedočkali ani při závěrečné power play,
při níž jsme naopak inkasovali čtvrtou branku.

Milevsko veze od Lužnice tři body
19. 01. 2015
· OLH Spartak Soběslav - HC Milevsko
3 : 6 (0:1, 2:3, 1:2)
Naše branky a asistence: 27. Máca (Hastrman, Horáček), 33. Hák (Žákovský, Smrž),
43. Píha
Mizerné začátky první a druhé třetiny spolu se žalostnou produktivitou nás stály lepší výsledek s týmem Milevska. Mrzet nás mohou i tři
nevyužité přesilovky 5 na 3. V zápase jsme střídaly výborné úseky se špatnými a soupeř každé
naše zaváhání nemilosrdně trestal. V závěru
jsme se pokusili o smazání dvoubrankového vedení hostů hrou bez brankáře, ale do opuštěné
svatyně jsme inkasovali 6. branku z hole Pešty. Spartak tak nedokázal bodovat ani ve druhém utkání v rámci uplynulého víkendu a
jakákoliv vidina možné účasti v play off se ocitla v mlze, zejména s ohledem na výhru týmu Žirovnice na Hluboké.
David Čížek
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HOKEJ ŽÁCI
Druhé kolo druhých tříd
s téměř basketbalovým skóre
V sobotu 30. 11. jsme přivítali v druhém kole
mini hokeje na domácím ledě týmy IHC Písek a
TJ Lokomotivy Veselí nad Lužnicí. Po opatrném zahajovacím zápase v Táboře si tentokrát
naši kluci vše vynahradili, když v obou zápasech zvítězili téměř basketbalovým skóre. Kluci
předvedli super výkon, který byl okořeněn i
spoustou pěkných nahrávek.
Nejvíce gólových nahrávek (11) nasbíral Sebastian Pánek.
Za zmínku stojí i výkon Daniela Hanzala,
který svým věkem patří do nižší věkové kategorie, přesto byl schopen vstřelit celkem 16 gólů.
Výsledky našeho „A“ týmu:
· OLH Spartak Soběslav – TJ Lokomotiva
Veselí nad Lužnicí
36 : 3
Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (14),
Hanzal D. (8), Pánek S. (6), Máca M. (4),
Prokeš L. (2) a Kůrka D. (2)

· OLH Spartak Soběslav – IHC Písek
41 : 3
Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (16),
Pánek S. (8), Hanzal D. (8), Prokeš L. (4),
Tuček J. (3), Švec J. a Kůrka D. po jedné
brance
Na hřišti „B“ svedli naši nejmladší hokejisté
nejprve dramatický souboj se soupeřem z Veselí nad Lužnicí. Po vyrovnaném zápase se nakonec radoval náš soupeř, který zvítězil
nejtěsnějším možným rozdílem 6:7.
V dalším zápase jsme pak díky pěknému kolektivnímu výkonu jednoznačně porazili soupeře z Písku v poměru 14:7.
Výsledky našeho „B“ týmu:
· OLH Spartak Soběslav – Loko Veselí nad
Lužnicí
6:7
Vstřelené branky za náš tým: Slabý Matěj –
4x, Pánková Adélka – 2x
· OLH Spartak Soběslav – IHC Písek
14 : 7
Vstřelené branky za náš tým: Pánková Adélka – 5x, Matěj Slabý – 4x, Šrubař Dominik –
2x, Pavlečka Vojtík – 1x, Bušta Zbyněk – 1x,
Štěpán Péťa – 1x

Druhé třídy v Českých Budějovicích
V neděli 14. 12. jsme zavítali do Českých
Budějovic, kde nás čekal domácí soupeř a tým
ze Sušice. V úvodním zápase kluci hravě přehráli tým ze Sušice. V následujícím zápase s velice dobře hrajícím domácím týmem, jsme po
první třetině prohrávali již 5:2, ale pak kluci zabrali a zaslouženě v dramatickém závěru
vyhráli.
Výsledky našeho „A“ týmu:
· OLH Spartak Soběslav – HC Sušice
21 : 3
Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (10),
Pánek S. (6), Máca M. (2), Prokeš L. (2) a
Tuček J.

· OLH Spartak Soběslav – HC Č. Budějovice
13 : 10

Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (4),
Pánek S. (3), Máca M. (3), Prokeš L.,Tuček
J., Kůrka D. po jedné brance
Zbyněk Vlna

Víkend vyšel páťákům pouze napůl
21. 12. 2014

· HC Lužnice - HC Domažlice
15 : 4 (3:2, 7:1, 5:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek,
Šťastný, Vaněk (Petrásek, Mareš), Koutenský (Čančura), Petrásek (Mareš), Petrásek
(Klípa, Koutenský), Petrásek (Vaněk), Čančura (Škrleta), Mareš (Čančura), Petrásek,
Šťastný (Křiklánová), Vaněk (Petrásek),
Mareš (Petrásek), Vaněk (Čančura),
Petrásek (Novák)
První se prosadil soupeř, naštěstí jsme dokázali během několika desítek sekund srovnat, a
poté jsme již Domažlice do vedení nepustili.
První třetina skončila ještě poměrně vyrovnaným výsledkem 3:2, od druhého dějství jsme ale
byli jasně lepším týmem a zaslouženě celý
zápas vyhráli poměrem 15:4.
Zina Petrásková (ZP)

· HC Rokycany - HC Lužnice
10 : 6 (5:0, 2:4, 3:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Kovaříček,
Kovaříček (Čančura), Fuciman (Petrásek
F., Mareš), Petrásek F. (Fuciman), Kovaříček, Petrásek F.
Zápas byl prakticky rozhodnutý po první třetině, kterou jsme prohráli 5:0. Soupeř byl rozhodně k poražení. Můžeme pouze litovat
nevyužitých šancí a lacině obdržených gólů.
· HC Lužnice - HC Motor Č. Budějovice “A”
3 : 2 (1:0, 1:0, 1:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Mareš
(Petrásek F.), Mareš (Čančura), Petrásek F.
(Mareš, Novák)
V neděli jsme dokázali zápas dotáhnout do
nečekaného konce. Výborný výkon všech byl
podtržen excelentním výkonem prvního útoku
Mareš, Petrásek F., Škrleta. Největší pochvalu
zaslouží brankář Daniel Jansa, který byl téměř
po celý zápas bezchybný a v poslední vteřině
zabránil svým zákrokem vyrovnání.
ZP

Jednoznačná odveta s Domažlicemi
14. 12. 2014

Osmáci otočili zápas na Křemelce
23. 12. 2014

Páťáci vrátili Domažlicím prohru
z prvního kola - 14. 12. 2014

7. třídy
· HC Lužnice – HC Domažlice
13 : 5 (4:2; 5:2, 4:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Hanák), Jasečko (Šírek), Jasečko (Hanák, Pojar), Hanák (Pojar), Máca, Jasečko (Šírek,
Máca), Jasečko (Hanák, Lang), Lang (Hanák), Máca (Jasečko, Šírek), Šírek (Máca),
Mička (Hanák), Lang (Hanák), Hanák
(Pojar, Šrubař)
Soupeř dnes zlobil pouze na začátku utkání,
kdy potrestal naše dvě zaváhání pramenící z našeho podcenění úvodu zápasu. Poté jsme již
přebrali taktovku zápasu a postupně se prosazovali. Jinak bylo tempo po celý zápas dosti vlažné.
Vladimír Máca (VM)

· HC Strakonice - HC Lužnice
4 : 6 (0:3; 1:2; 0:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák
(Lang), Slabý (Čížek), Komma, Pánek (Čížek), Pauš (pánek), Novák T. (Pauš)
Zápas se pro naše barvy nevyvíjel dobře a
domácí si dokázali vypracovat čtyřbrankové vedení. Od poloviny utkání jsme přidali na důrazu
a začali se více nutit do koncovky a to přineslo
své ovoce. Do konce druhé třetiny jsme snížili
na 4:2, rozhodující zlom přineslo závěrečné dějství, kdy jsme domácím nasázeli další čtyři
branky a utkání zvrátili ve svůj prospěch.
David Čížek (DC)

Úspěšný čtyřbodový víkend sedmáků
21. 12. 2014

· HC Lužnice - HC Tábor
5 : 9 (0:2; 2:2; 3:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Slabý
(Soukaný, Máca), Lang (Hanák), Komma
(Lang), Novák T. (Soukaný), Komma
Po včerejším obratu ve Strakonicích začali
naši hráči zápas stejně ospale a opět pustili soupeře do čtyřbrankového vedení. Tentokrát se
jim ale tento náskok stáhnout nepodařilo, dostali jsme se sice až na stav 4:5, ale hosté hráli dnes
velmi trpělivě a těžili z přemíry našich individuálních chyb, které trestali. Na našich hráčích
byla patrná únava z náročného programu posledních čtyř dnů.
DC

· HC Rokycany - HC Lužnice
3 : 7 (1:3,1:3, 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice:
Po výborně odehraných dvou třetinách, ve
kterých se dostal soupeř pouze do několika šancí,
čekala kluky dost tvrdá třetí třetina. V této závěrečné části soupeř hodně přidal na důrazu, ale na
našem zaslouženém vítězství to nic nezměnilo.
· HC Lužnice – HC České Budějovice
8 : 4 (3:1,2:2, 3:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang
(Dančišin), Máca (Slabý, Lang), Pojar
(Lang), Staněk (Pauš), Lang (Slabý), Slabý
(Lang), Soukaný, Slabý (Lang)
Víkendové dvoukolo jsme ukončili s týmem
z Českých Budějovic a od začátku byl k vidění
rychlý a pohledný hokej. Po celý zápas byli naši
hráči o krok napřed a tak i zápas skončil. Výborný výkon předvedla naše první pětka, která si
připsala hned šest zásahů v síti soupeře. VM

Osmáci prohráli s Kohouty
23. 12. 2014

Poslední mistrovský zápas pátých tříd
v roce 2014 - 23. 12. 2014
· HC Strakonice - HC Lužnice
6 : 2 (2:0, 2:1, 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Čančura
(Fuciman, Gajdolín), Petrásek (Mareš)
pokračování na str. 25
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HOKEJ ŽÁCI
pokračování ze str. 24
Soupeř vlétl do zápasu raketovým tempem,
již ve druhé minutě jsme prohrávali o dvě branky. Ve druhé třetině dokázaly Strakonice opět
dvakrát skórovat v rozmezí jedné minuty a bylo
prakticky po zápase. Kluci dokázali ještě dvěma
góly rozdíl snížit, ale soupeř si zbytek zápasu
pohlídal a pojistil si svou výhru. Na našich byla
patrná únava z předcházejícího víkendu, ale hokej se bohužel vestoje hrát nedá.
ZP

Předvánoční dvoukolo šestek
Těsně před Štědrým večerem stihli naši šesťáci ještě odehrát dvě mistrovská utkání.
· HC Strakonice - HC Lužnice
6 : 4 (2:2, 2:2, 2:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek
(Bláha, Čančura), Nevšímal (Šrubař), Staněk, Staněk (Kovaříček)
Kluci se od začátku dost trápili. Vlastními
chybami a nepřesnými přihrávkami dávali soupeři všanc naši bránu. K herní pohodě pak nepřispělo i několik lacině obdržených gólů. Jasné
body pro nás jsme bohužel bez odporu nechali
na strakonickém kluzišti.

· HC Lužnice – HC Tábor
2 : 1 (2:0, 0:1, 0:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Staněk
(Šrubař), Nevšímal
Naši kluci předvedli super výkon, který byl
okořeněn spoustou tvrdých střel vyslaných na
soupeřovu branku. Díky kvalitním zásahům táborských gólmanů však prošly pouze dvě v první třetině. Toto derby s sebou bohužel přineslo
také tvrdé střety často až za hranicí pravidel,
které vyžadovalo zásahy zdravotníka. Zápas se
naštěstí dohrál bez vážnějších zranění. Lužnice
nakonec udržela vítězství na své straně a pod
stromeček si nadělila další dva cenné body.
DC

Od Otavy se vrátila osmička
s prázdnou - 04. 01. 2015
Osmá třída zahájila kalendářní rok 2015
utkáním v Písku.
· IHC Písek - HC Lužnice
5 : 4 (1:0; 2:2; 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Hanák, Jasečko), Hanák (Lang), Hanák (Jasečko), Novák (Pánek)
S Pískem jsme sehráli pohledné utkání, které
mělo nasazení, bohužel jsme doplatili na střeleckou nemohoucnost, protože takový počet
šancí, které jsme dnes neproměnili, se jen tak
nevidí. Lepší výsledek nás stály rovněž dva laciné góly, které bychom dostávat neměli.
DC

Utrápená remíza šestek u Otavy
04. 01. 2015
· IHC Písek - HC Lužnice
4 : 4 (1:1, 1:1, 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Vaněk, Vaněk, Kovaříček (Šturma), Šrubař (Bláha,
Kovaříček)

Vlastními chybami a nedostatkem dravosti
se naši kluci v souboji proti Písku připravili o
jasnou výhru. Předpokládali jsme, že tempo hry
budeme určovat my, vyzkoušíme si nacvičené
kombinace, ale namísto toho se hoši přizpůsobili hře soupeře. Střelecká nemohoucnost pak jen
podtrhla celkový obraz naší hry. Doufejme, že
se kluci zmátoří a v příštích zápasech využijí
všechny své dovednosti a umění.
Jiří Hanzal (JH)

Pětky o víkendu jako na houpačce
05. 01. 2015
O tomto víkendu sehráli páťáci dvě naprosto
rozdílná utkání, v sobotu na Hluboké a v neděli
v Českém Krumlově.
· HC Hluboká nad Vltavou - HC Lužnice
2 : 5 (1:2, 1:1, 0:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek,
Nevšímal (Petrásek, Čančura), Nevšímal
(Čančura), Nevšímal, Nevšímal
V sobotu jsme byli v Kuki aréně jasně lepším
týmem. Soupeře jsme přestříleli propastným rozdílem 53 : 16. Většímu gólovému přídělu zabránil výborně chytající soupeřův brankář Musil.

· HC Slavoj Český Krumlov - HC Lužnice
11 : 1 (2:0, 4:1, 5:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek
(Škrleta)
V neděli nás čekal zápas se silným týmem
z Českého Krumlova. Se soupeřem se sedmi
hráči ročníku 2003 v sestavě jsme dokázali držet krok pouze prvních deset minut. Většina
utkání se odehrávala v naší obranné třetině, Slavoj nás přestřílel 49 : 21.
ZP

Z Krumlova s prázdnou
05. 01. 2015
7. třídy
· HC Slavoj Český Krumlov - HC Lužnice
9 : 2 (3:1, 3:1, 3:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Nevšímal
(Staněk), Máca (Slabý)
V okleštěné sestavě a proti velice kvalitnímu
soupeři nám tentokrát pšenka nekvetla. Se soupeřem jsme dokázali držet krok téměř až do
konce zápasu a mnohdy ho i přehrávali. Bohužel naše koncovka byla dosti nedůrazná. O lepší
skóre nás také připravila poslední pětiminutovka, ve které jsme hned třikrát úplně zbytečně inkasovali.
VM

Osmáci na Motor nestačili
10. 01. 2015
· HC Lužnice - HC MOTOR Č. Budějovice
1 : 10 (0:5; 0:4; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák
(Pánek)
Utkání jsme nezačali dobře a rychle inkasovali. Naše hra postrádala nasazení, k ohrožení
branky Motoru jsme se dostali jen při přesilovkách, ale našemu zakončení chyběl potřebný
důraz. Od poloviny utkání se obraz naší hry
změnil, přidali jsme na bruslení, dokázali vyhrát
i osobní souboje a bylo to znát. Je jen škoda, že

jsme z našich šancí nedokázali vytěžit více než
jednu branku.
DC

Úspěšná odveta doma s Milevskem
11. 01. 2015

7. třídy
· HC Lužnice – HC Milevsko 2010
9 : 7 (2:2, 4:3, 3:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang
(Máca), Slabý (Lang, Máca), Jasečko
(Lang), Lang (Slabý, Máca), Slabý (Lang),
Máca (Lang, Slabý), Lang (Dančišin,
Máca), Staněk (Zíka, Jasečko), Máca
(Lang)
Dnešní houževnatý soupeř si v první polovině utkání vybudoval dvougólové vedení. Do
konce druhé třetiny se nám však podařilo vynikající hrou skóre otočit na naši stranu. Ve třetí
třetině jsme již hosty zcela přehrávali a jen díky
neproměněným šancím dnes nepadla desítka.
Všichni kluci si zaslouží velkou pochvalu za
předvedený kolektivní výkon.
VM

Pětky prohrály doma s Milevskem
12. 01. 2015
· HC Lužnice - HC Milevsko 2010
3 : 6 (0:2, 3:4, 0:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanzal,
Petrásek (Mareš, Škrleta), Mareš (Vaněk)
Od začátku zápasu byla hra velice vyrovnaná, bohužel pro nás se v první třetině dokázal
trefit pouze soupeř. Ve druhém dějství kluci zabrali, a díky dvěma gólům v posledních minutách třetiny jsme ještě mohli doufat v obrat.
V poslední části utkání jsme byli o kousek lepším týmem, soupeře jsme jednoznačně přestříleli 15 : 7, ale nedokázali jsme milevského
brankáře překonat.
ZP

Šestky vítězně s Budějovicemi
12. 01. 2015
· HC Lužnice – HC České Budějovice
4 : 3 (2:1, 0:0, 2:2)
Branky a asistence: Jasečko (Šedivý), Staněk (Kovaříček), Čančura (Klípa), Staněk
(Vaněk)
Od začátku byl k vidění velmi slušný a rychlý hokej. Velmi dobře odehrané dvě třetiny slibovaly šanci na vítězství. Třetí třetinu nás
soupeř zaskočil dvěma rychlými góly a srovnal
stav utkání na 3:3. Naši kluci se přesto dál tlačili
k soupeřově brance a dostávali se k mnoha gólovým šancím. Díky vytrvalému tlaku se nakonec
podařilo odskočit o jeden gól a tento stav pak
zůstal nezměněn do konce zápasu.
JH

Skvělý týmový výkon body nepřinesl
17. 01. 2015

7. třídy
· HC Lužnice – HC Strakonice
0 : 6 (0:2, 0:1, 0:3)
Zápas velice ovlivnilo zranění Mirdy Mácy
hned v úvodu a náš tým tak odehrál celý zápas
na devět hráčů v poli. I přes tuto ztrátu se kluci
semkli a odehráli jedno z nejlepších utkání. Nechyběla bojovnost, týmovost, a kdyby se proměnily vyložené šance ve druhé třetině, která
pokračování na str. 26
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Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi

pokračování ze str. 25

Kategorie

den

vyzněla v náš prospěch, mohlo být závěrečné
skóre ještě zajímavé. V této části hry hostující
tým trochu tápal. Bohužel střelecky jsme dnes
vyšli naprázdno, ale ze zápasu odcházíme se
vztyčenou hlavou.
VM

5. třída
7. třída

Plzeň ukázala osmákům svou sílu
18. 01. 2015
Poslední sezonní výjezd do Plzně mají za sebou naši osmáci. I tentokrát se vracejí od favorita celé soutěže s nadílkou.
8. třídy
· HC Škoda Plzeň - HC Lužnice
20 : 1 (4:0; 7:1; 9:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Ludvík
(Novák)
Polovinu utkání jsme dokázali vzdorovat plzeňským Indiánům, pak našim hráčům začaly
docházet síly a domácí toho využili k postupnému navyšování skóre.
DC

Šesťáci bojovně s Plzní
18. 01. 2015
Velmi kvalitní výkon odvedli naši šesťáci
v souboji proti vedoucí Plzni.

· HC Plzeň 1929 - HC Lužnice
6 : 1 (0:0, 1:0, 5:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Nevšímal
(Vaněk)
Zatím nejlepší zápas sezony odehráli naši
šesťáci tuto sobotu v Plzni. Od první minuty
byla jasně patrná bojovnost a herní nasazení.
Kluci rychlým bruslením a včasným napadáním
znesnadňovali soupeři střílet a ohrožovat tak našeho gólmana a až do 31. minuty udržovali remízový stav. Obrat však nastal po odehraných
dvou třetinách zápasu. Během sedmi minut Plzeňští několikrát využili naši nepozornost a 5 po
sobě rychlých gólů rozhodlo o vítězi. Škoda této
chvilky, protože kluci odehráli velmi pěkné
utkání a na světelné tabuli by se lépe vyjímal remízový výsledek.
JH
VEŘEJNÁ BRUSLENÍ - ÚNOR 2015
DEN

DATUM

ČAS

NEDĚLE

1.2.

14,00 - 15,45

SOBOTA

7.2.

14,00 - 15,45

NEDĚLE

8.2.

14,00 - 15,45

PONDĚLÍ

9.2.

14,00 - 15,45

ÚTERÝ

10.2.

14,00 - 15,45

STŘEDA

11.2.

14,00 - 15,45

ČTVRTEK

12.2.

14,00 - 15,45

PÁTEK

13.2.

14,00 - 15,45

NEDĚLE

15.2.

14,00 - 15,45

SOBOTA

21.2.

14,00 - 15,45

NEDĚLE

22.2.

14,00 - 15,45

SOBOTA

28.2.

14,00 - 15,45

únor 2015

datum

začátek

soupeř

sobota

31.1.

10.10 h

J. Hradec

sobota

31.1.

12.10 h

J. Hradec

muži

neděle

1.2.

17.00 h

HC Vimperk

5. třída

neděle

8.2.

9.40 h

HC České Budějovice

7. třída

neděle

8.2.

11.40 h

HC České Budějovice

Old boy‘s

sobota

14.2.

12.00-18.00 h

4. třída

neděle

15.2.

12.10 h

HC Vimperk

junioři

sobota

21.2.

15.15 h

HC Vimperk

7. třída

středa

25.2.

15.00 h

HC Beroun

turnaj 4 týmů

Naši muži odehrají poslední zápas základní části 8. 2. 2015 na ledě Humpolce a v případě, že by
se jim podařilo umístnit na 8. místě, pokračovali by ve čtvrtfinále play off (případný domácí zápas neděle 15. 2. 2015 od 17.00 h). Sledujte proto tisk, městský rozhlas a vývěsní plochy TJ
Spartak. Chtěli by jsme vás pozvat ke sledování těchto vskutku napínavých utkání a těšíme se na
vaši účast a pozornost.
Výbor OLH

28. ročník našeho „silvestráku“
Kdo někdy zažil atmosféru „Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi“, jistě mi dá za pravdu, že tento zimní
půlnoční závod má svou neopakovatelnou atmosféru. A kdo to nezažil, měl by
to určitě zkusit příště.
Patronem letošního ročníku byl sv.
Petr, který nám nadělil pozdně vánoční
idylku, z níž se ale až tak neradovali
hlavní aktéři tohoto sportovního podniku, tj. běžci. Sešlo se jich rekordních 65
a na startu je pořadatelé varovali před
zasněženou tratí, která zejména v ostrých zatáčkách mohla způsobit nepříjemný výron nebo natažený sval. Hned
po startu u „Zavadilky“ se na čele pelotonu seřadili hlavní kandidáti na medaile v mužských kategoriích, zatímco početnou skupinu běžců uzavíral lídr
v kategorii TEAM, tedy místní parta
motorkářů letos v kostýmech baletek.
V 7 minut 2 vteřiny posledního dne minulého roku protrhl cílovou pásku na náměstí u sochy M. J.
Husa předloňský vítěz Jaromír Habara z Veselí nad Lužnicí následován Dominikem Doležalem ze
Soběslavi (7:15 min.) a dalším Veselákem Lukášem Studnařem (7:29 min.). Po doběhu všech účastníků, vydýchání a občerstvení čajem s rumem a vynikajícím pečivem ze soběslavské pekárny odměnili pořadatelé medailisty ve třech mužských kategoriích, v kategorii ŽENY, DĚTI a již zmíněné
„družstevní“ věcnými cenami v celkové hodnotě cca 10.000,- Kč, originálními medailemi a diplomy.
Z celkem 10 žen se na pomyslné „bedně“ resp. schodech pod jihočeským kazatelem nechaly vyfotografovovat Adéla Zelenková ze Soběslavi (8:36 min.), Anna Koubová ze Zvěrotic (8:37 min.) a
Kristýna Kožíšková z Českých Budějovic (9:40 min.). Mezi dětmi (celkem 12 účastníků) byli nejlepší Zdeněk Masář, Lukáš Machoň a Filip Machoň (všichni Soběslav), dále Barbora Hlasová (Veselí nad Lužnicí) a Samuel Šimek (České Budějovice). V týmech se tradičně hodnotil zejména
umělecký dojem, kdy pravidelného a nejpočetnějšího účastníka, zakladatele této kategorie tým
motorkářů v tylových sukýnkách tvrdě stíhala kompletní „lajna“ hokejových sudí.
Pořadatelé tímto děkují sponzorům závodu, kterými letos byli:
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.Chotoviny, MARY KAY kosmetika, Barbara Čápová,
reklamní agentura QUO, Autoservis JINDRA Soběslav, INTERSPORT Tábor, Honza Jirák a
spol., prodejna zdravých domácích potravin GRUND Tábor, prodejna PEPINO Soběslav, Josef
Záruba, město Soběslav, soběslavská pekárna PETA Bohemia, spol. s r.o., běžecká rodina Kožíškovi z ČB. Za silvestrovský dort pak děkují všichni medailisté opět paní Dvořákové ze Soběslavi.
Co dodat? 28 úspěšných ročníků máme za sebou a v tomto roce se budeme intenzivně připravovat na generálku ročníku třicátého. Připravujte se s námi – celoročně pobíhejte a na poslední stránku v kalendáři si namalujte velký červený vykřičník. Těšíme se na Vás.
Za početný tým nadšených organizátorů Petr Čáp
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Fotbalové zprávy mužstva „A“
Zimní přípravu zahájilo 22 hráčů 9. 1. 2015 v Relaxu Soběslavi. Na
operaci jde Holub Radek a z pracovních důvodů přerušil Janoušek Martin.
Do mužstva přišli na na zkoušku Madar Ondra z Kardašovy Řečice a Macek Jan z Laziště. Po zranění se vrátili Polišenský Jaroslav a Žalda Vojtěch. Tréninky probíhají čtyřikrát týdně. V úterý na ovále na hřišti, ve
středu ve sportovní hale, v pátek v Relaxu a v sobotu na odlehčovacím
hřišti za řekou.
Rozpis mistrovských soutěží je na www. fkraselina.cz.
F. Maršík
Přípravné zápasy mužstva „A“:
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NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
AIKIDO CLUB SPARTAK SOBĚSLAV
pořádá během celého měsíce února nábor
nových členů. Přijďte se podívat a zacvičit si
s námi. Bojové umění aikido je pro všechny
věkové kategorie. Tréninky probíhají v malém
sále TJ Spartak Soběslav pod vedením šesti
nositelů mistrovských stupňů aikido.
úterý
čtvrtek

17.00 – 18.30 děti
18.30 – 20.00 dospělí
18.00 – 20.00 dospělí

Bruslíme, co nám síly stačí
I přesto, že jsme se tuto sezonu rozhodli
uspořádat opravdovou lední revue a její příprava nás stála hodně času, prostor u nás v klubu
mají i závodníci. Někteří z nich se poslední prosincový víkend vydali na tradiční „Vánoční závod“ do Strakonic. Dosáhli velice pěkných
umístění v první desítce. Konkrétně: Přípravka
B: 5. místo Nikolka Jindrová, Ukaž, co umíš A:
7. místo Verunka Nývltová, 9. místo Anička
Pánková, 15. místo Maruška Podlahová, Ukaž,
co umíš B: 4. místo Naomi Bláhová, Ukaž, co
umíš C: 9. místo Anežka Novotná, Adult: 11.
místo Bára Říhová. V lednu vyjela náš klub reprezentovat Nikolka Jindrová, konkrétně do
Loun, kde v kategorii Cvrček C1 obsadila 7. místo. Všem dětem děkujeme za výbornou reprezentaci klubu a gratulujeme k pěkným umístěním.

Revue Ledové království
Jak už jsme zmínili na začátku, tuto sezonu
jsme se i přes náročné přípravy na závody rozhodli připravit opravdovou ledovou show. Vybrat téma bylo jednoduché, pohádka Ledové

království je zkrátka hit a byla pro nás velká
výzva zkusit ji ztvárnit na ledě v našich amatérských podmínkách. Když jsme sestavili pořadí
písní a celkový počet se vyšplhal na číslo 24,
měli jsme trochu obavy. Ty se však nakonec
rozplynuly, děti vše zvládaly nad naše očekávaní. Po dvou měsících dřiny jsme byli připraveni
na den D. Trému jsme měli všichni, my dospělí i
děti, vystoupení před plnými tribunami však dopadlo na výbornou. Na dopolední představení se
přišlo podívat téměř 1000 dětí z mateřských a
základních škol. Návštěvnost našeho večerního vystoupení předčila naše očekávání. Hlavní tribuna
byla zaplněná pyšnými rodiči, ale i
všemi, které přilákala zvědavost.
Chtěli bychom poděkovat všem
našim dětem, jsme na ně moc pyšní
za to, co všechno dokázaly nacvičit
a jaké ukázaly srdce pro kolektivní
spolupráci. Dále bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě vystoupení,
pomáhali s choreografií, přípravou
kostýmů a kulis a organizací. Děkujeme také sponzorům a městu
Soběslav za podporu. V neposlední
řadě děkujeme naší trenérce a choreografce Evě Nowické.
Tuto sezonu jsme zahájili spolupráci s klubem Kraso HC Tábor,

v rámci toho několik dětí z Tábora dojíždí na
naše tréninky a zúčastnily se i tohoto vystoupení.
Co nás ještě v této sezoně čeká? Její závěr
už bude závodní. Většina dětí z klubu v únoru
vyrazí na závody Lužnické ostří do Veselí nad
Lužnicí. Dne 8. března nás čeká druhý vrchol
sezony, II. ročník našich závodů Ledová růže.
Přejeme našim dětem hodně úspěchů a zveme
všechny fanoušky krasobruslení, aby nás přišli
podpořit.
Výbor KK Soběslav
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci, příp.
Na Moskvě. Tel. 776 301 859
· Koupím byt (i zatížen dluhy) ve Veselí n. L.,
Soběslavi, Táboře. Platba v hotovosti.
Tel. 607 630 781

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám byt 1+1 s balkonem, po rekonstrukci.
Cena 620.000 Kč. Tel. 724 096 420

· Pronajmu nové byty – garsoniéru a byt 2 KK,
zahrada, místo na parkování, garáž.
Tel. 777 907 750
· Pečovatelka s praxí nabízí pomoc seniorům
s chodem domácnosti, úklid, nákupy, strava,
doprovod na úřad a k lékaři. Vše, co sami už
nezvládají. Kontakt 733 363 029
· Pronajmu byt 2+1 v Soběslavi na sídl. Míru.
Tel. 604 647 044
· Pronajmu chatu u Lužnice u Skalice.
Tel. 603 779 122

Ostatní

· Nabízím konverzaci v angličtině příp. tlumočení výměnou za výuku na PC, kterou případně i zaplatím. Tel. 736 224 444

· Rizikové odkacování stromů, ořez z lan nebo
za použití plošiny. Tomáš Doskočil.
Tel. 728 970 057
· Pronajmu byt 3+1 v opravené bytovce ve
Skalici. Další informace na tel. 608 972 121.
· Pronajmu garáž, tel. 602 686 444

· Pronajmu RD 4+1 se zahradou v Soběslavi.
Tel. 604 361 883

· Hledám dlouhodobý pronájem větších prostorů (hala, stodola, velký přístřešek, apod.)
pro uskladnění automobilů. Tel. 728 698 310,
e-mail: Vitezslav.Fiser@seznam.cz

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

PILA Vondruška
v STS Soběslav
nabízí
Pořez vaší kulatiny
a prodej paliva
Tel. 720 520 851
Tel. 602 150 163
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Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek
PŘIJME:
· obchodníka pro prodej protipožárních a nehořlavých materiálů
požadujeme:
- VŠ, SŠ vzdělání
- schopnost komunikace v AJ, popř. NJ, RJ, ŠJ
· technologa – konstruktéra do technické přípravy výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického směru
- práce na PC
· pracovníky pro obsluhu, opravy a seřizování CNC strojů
provoz na směny
požadujeme:
- ÚSO vzdělání technického směru
- práce na PC
· dělníky do výroby
provoz na směny
požadujeme:
- manuální zručnost, odpovědnost, spolehlivost
· pracovníky pro řízení výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického směru
- komunikační a organizační schopnosti
Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540
391 81 Veselí nad Lužnicí, e-mail: ichova@grena.cz

www.musobeslav.cz
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Společnost GARNEA a.s., výhradní importér techniky DEUTZ-FAHR,
hledá do svého týmu nové kolegy na následující pozice:

OBCHODNÍ MANAŽER

TECHNIK NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

GARANČNÍ TECHNIK

Požadavky
· Vynikající komunikační schopnosti
(komunikace s dodavateli i dealerskou sítí).
· Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
(slovem i písmem).
· Aktivní přístup k práci a schopnost efektivně řešit problémy (výzvy).
· Schopnost a ochota rychle se učit novým věcem.
· Znalost práce na PC
(MS Office, další programy např. grafické výhodou).
· Znalost zemědělského prostředí a techniky velkou výhodou.

Požadavky
· Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka (slovem i písmem).
· Výborná znalost práce na PC
(MS Office, další programy např. grafické výhodou).
· Aktivní přístup k práci a schopnost efektivně řešit problémy (výzvy).
· Schopnost a ochota rychle se učit novým věcem.
· Znalost zemědělského prostředí, techniky a skladového hospodářství
výhodou.
· Prezentační schopnosti.

Co nabízíme
· Stabilní prostředí zavedené a neustále se rozvíjející společnosti.
· Dynamický tým zkušených spolupracovníků.
· Možnost budoucího rozvoje a profesního postupu.
· Dobré platové ohodnocení a další zaměstnanecké výhody.

Co nabízíme
· Stabilní prostředí zavedené a neustále se rozvíjející společnosti.
· Dynamický tým zkušených spolupracovníků.
· Komunikace přímo s výrobci dodávaných strojů.
· Školení v zahraničí.
· Možnost budoucího rozvoje a profesního postupu.
· Dobré platové ohodnocení a další zaměstnanecké výhody.

Své životopisy zasílejte na: vavrovska@garnea-as.cz
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Pojišťovací kancelář
Allianz pojišťovna, a.s.
přijme schopného pracovníka
Nabízíme:
· zázemí stabilní a silné společnosti
· příspěvek ve výši 60 000 Kč + odměny a benefity
· propracovaný vzdělávací systém, kariérní růst
Náplň práce:
· péče + obsluha stávajících klientů
· vytěžování obchodních příležitostí
Požadujeme:
· komunikační schopnosti, ochotu učit se
Své životopisy zasílejte: dana.hronova@allianz.cz

Mobil: 605 726 948

Hledáme 2 spolupracovníky - partnery do naší kanceláře
na pozici: finanční poradce - OSVČ
Nabízíme:
* výhoda rozvoje a spolupráce v úspěšné stabilní společnosti
* velmi zajímavé možnosti výdělku – nejvyšší provize na trhu
* flexibilitu a nezávislost – jste sami sobě manažerem času i výkonu
* veškeré vzdělávání zdarma
* možno vykonávat i jako vedlejší zaměstnání
(vhodné i pro důchodce a maminky na MD a RD)
Požadujeme:
* středoškolské vzdělání s maturitou podmínkou
* osvědčení o zkoušce PPZ u ČNB výhodou

Bližší informace v naší kanceláři
ve Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726.
Tel.: 728 300 980, e-mail: karel.kubicek@insia.com

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

n
n
n
n
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KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
Vlastimil Hrádek
Montáže – Opravy – Údržba
· Okapové systémy (všechny na trhu dostupné technologie)
· Lehké střešní krytiny, střešní tašky
· PVC fólie na ploché střechy, balkóny, terasy či pergoly

Cenová nabídka a odborná konzultace ZDARMA!
Volejte: 739 704 695
Pište: vlastimil.hradek@centrum.cz
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Správa lesů města
Soběslavi nabízí

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

Tel. 381 521 169
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA

výprodej svatebních dívčích šatů
a chlapeckých obleků i nadále trvá.
Nové společenské
a pánské obleky „SLIM“.
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
Čt 17 – 19 h jinak po tel. domluvě.

www.pujcovna-monika.cz
Uzávěrka příštího čísla 16. 2. 2015

Pište nám na: e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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