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duben 2014

cena 10,- Kč

Pozvánka na Český pohár
Soběslavských okruhů 2014
Sobota 12. dubna od 10.00 h
Memoriál Jana Huška se opět jede jako silniční kritérium. Jde o třetí
závod Českého poháru v letošní cyklistické sezoně. Dá se předpokládat
velká účast ve všech kategoriích a možná i kvalitní obsazení zvučnými
jmény. Podrobnosti na str. sportu.

Zápisy do mateřských škol
na školní rok 2014 – 2015
Přijímání žádostí k předškolnímu
vzdělávání se uskuteční ve dnech

5. – 7. května 2014 (pondělí – středa)
do

MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
ve všech dnech
8.00 - 11.00 h 14.30 - 17.00 h
a

MŠ Soběslav, Nerudova 278
ve všech dnech
8.00 h - 16.00 h
Soběslavské okruhy 2013

Zápis se týká všech dětí, které by měly
začít navštěvovat mateřské školy v době
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 5. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 4. března 2014 od 14.00 h
v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 5/049/2014

a) Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků města Soběslavi, městských částí Chlebov a Nedvědice a
Sboru dobrovolných hasičů, provedené
k 31. 12. 2013 dle zápisu předloženého tajemníkem MěÚ ing. Radkem Bryllem.
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku
z evidence za rok 2013 dle návrhů předložených inventarizační komisí.
c) Rada města souhlasí s vyřazením výpočetní techniky používané při výkonu dopravně
správních agend na MěÚ v Soběslavi v roce
2014 dle předloženého návrhu.
d) Rada města souhlasí s vyřazením osobního
automobilu Škoda Fabia RZ 2C7 6800, rok
výroby 2005, z účetní evidence města v roce
2014 a s jeho následným odprodejem prostřednictvím autobazaru.

 Usnesení č. 5/050/2014

Rada města v návaznosti na novelu zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje vnitřní
Směrnici města Soběslavi č. 1/2014 o veřejných zakázkách v předloženém znění s účinností od 1. 3. 2014.

 Usnesení č. 5/051/2014

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Soběslav, Nerudova
ul., za rok 2013 předloženou ředitelkou MŠ
Bc. Evou Kuklovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 908,52
Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
500 Kč do fondu odměn a 408,52 Kč do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán MŠ Nerudova ul. na rok 2014 v předloženém znění.

 Usnesení č. 5/052/2014

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru, za rok 2013 předloženou ředitelkou
MŠ Mgr. Alenou Krejčovou. Kladný výsledek hospodaření ve výši 62.661,99 Kč bude
rozdělen následujícím způsobem: 32.298 Kč
do fondu odměn a 30.363,99 Kč do rezervního fondu organizace. Rada města schvaluje
rozpočet a odpisový plán MŠ Duha na sídlišti
Míru na rok 2014 v předloženém znění.

 Usnesení č. 5/053/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Soběslavi v roce 2014 pěti žadatelům v celkové výši 300.000 Kč.

 Usnesení č. 5/054/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
stanovit podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
pro další volební období 2014 - 2018 dvacet
jedna členů zastupitelstva města (sedm členů

rady města), stejně jako v minulých volebních
obdobích.

 Usnesení č. 5/055/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi spoluvlastnického podílu pozemků parc. č. 3664/99 a 3623/10 v k. ú. Soběslav od soukromých vlastníků v budoucí
průmyslové zóně Na Pískách.

 Usnesení č. 5/056/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na
realizaci akce „Soběslav – Rašínova: příp.
NN, TODOK, WaW“ na pozemcích parc. č.
3836 a 3838 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města.

 Usnesení č. 5/057/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 12. 3. 2002 uzavřené mezi městem Soběslav a paní Dagmar Zemanovou, Soběslav,
kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru v domě čp. 44 a 45/I v Kostelní
ulici v Soběslavi (kadeřnictví), který je ve
vlastnictví města, o 5 let, tj. do 31. 3. 2019.

 Usnesení č. 5/058/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 17. 3. 2009 uzavřené mezi městem Soběslav a panem Ladislavem Palečkem, Soběslav, kterým se prodlužuje doba nájmu
nebytového prostoru v domě čp. 95 na náměstí Republiky v Soběslavi (cyklo sport),
který je ve vlastnictví města, o 5 let, tj. do
31. 3. 2019.

 Usnesení č. 5/059/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí příspěvku mezi Jihočeským krajem jako poskytovatelem, příspěvkovou organizací města Poliklinika Soběslav jako
příjemcem, za účasti města na poskytnutí finanční částky z rozpočtu Jihočeského kraje
ve výši 857.000 Kč na financování Lékařské
služby první pomoci na Poliklinice Soběslav
v roce 2014.

 Usnesení č. 5/060/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na pronájem nebytového prostoru
v domě čp. 144/I na náměstí Republiky v Soběslavi, které se uskutečnilo 14. 2. 2014 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Computel CZ, s. r. o., Soběslav. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 5 let od 1. 5. 2014.

 Usnesení č. 5/061/2014

Rada města na základě návrhu ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra
Valeše souhlasí s použitím finančních prostředků z fondu rozvoje investičního majetku
organizace ve výši 73.955 Kč na nákup zařízení kuchyně kulturního domu.

 Usnesení č. 5/062/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu
Soběslav Ing. Zinou Petráskovou na pořízení

duben 2014
osobního automobilu. Vítězem výběrového
řízení se stala firma SOME, s. r. o., Jindřichův Hradec, s dodávkou vozu Peugeot Partner 1,6 HDi 90k za cenu 327.789 Kč vč.
DPH. Vozidlo bude zakoupeno z investičního fondu Senior-domu Soběslav.

 Usnesení č. 5/063/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení pro výběr dodavatele na opravu
chodníků v ulicích Kadlecova, Nerudova,
Luční, Lužnická, E. Beneše, Komenského,
U Nádraží a Tyršova v Soběslavi v roce 2014,
které se konalo dne 28. 2. 2014 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav,
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za cenu 547,60 Kč/1 m chodníku a 353,20
Kč/1 bm silničního obrubníku. Na druhém
místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o.,
2
Soběslav, za cenu 552 Kč/1 m chodníku, 385
Kč/1 bm silničního obrubníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 Usnesení č. 5/064/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele rekonstrukce kanalizace
v ulici Jeronýmova v Soběslavi, které se konalo dne 3. 3. 2014 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Chališ, s. r. o., Tábor, za cenu 2.154.671 Kč +
DPH. Na druhém místě se umístila firma
Swietelsky stavební, s. r. o., České Budějovice, za cenu 2.179.325,25 Kč + DPH.

 Usnesení č. 5/065/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy domu čp. 1
v Soběslavi – obnova stropu, podlahy, příčky
a oken“, který se uskuteční dne 14. března
2014 od 13.15 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení - členové:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta,
Ladislav Bleha – člen ZM, Jan Pehe – člen
ZM, Kamil Modl – člen RM,Jiří Weber –
MěÚ Soběslav, náhradníci: Věra Hanzalová
– MěÚ Soběslav, MUDr. Jan Chabr – člen
ZM, Ing. Luděk Smetana – člen ZM, Zdeněk
Vránek – člen ZM, Pavlína Chalupská – MěÚ
Soběslav

 Usnesení č. 5/066/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy objektu čp.
67/3 - hradu v Soběslavi – sanace vlhkosti
zdiva“, který se uskuteční dne 17. března
2014 od 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení - členové: Mgr. Vladimír
Drachovský – místostarosta, Ladislav Bleha
– člen ZM, Jan Pehe – člen ZM, Ing. Luděk
Smetana – člen ZM, Kamil Modl – člen RM,
náhradníci: Ing. Jindřich Bláha - starosta,
Václav Nedvěd – člen ZM, Zdeněk Vránek –
člen ZM, MUDr. Jan Chabr – člen ZM, Mgr.
Petr Valeš – člen ZM

 Usnesení č. 5/067/2014

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem Soběslav
a firmou České houby, a. s., Nedvědice, za
účasti města jako vlastníka sousedních pozemků na povolení stavby: „Dostavba areálu
České houby, a. s., Nedvědice – I. etapa“.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
 Usnesení č. 5/068/2014
Rada města souhlasí s navýšením kapacity
Mateřské školy, základní školy speciální a
praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav ze současných 15 dětí na požadovaných 20 dětí pro obor vzdělání mateřská škola
v souvislosti s podáním žádosti o změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.
Usnesení 6. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 18. března 2014 od 14.00 h
v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 6/069/2014

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Poliklinika
Soběslav za rok 2013 předloženou paní Janou
Hákovou, která je pověřená řízením organizace.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 25.593
Kč bude převeden do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky
Soběslav na rok 2014 v předloženém znění.

 Usnesení č. 6/070/2014

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Senior-domu Soběslav za rok 2013
předloženou ředitelkou S-domu Ing. Zinou
Petráskovou.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Senior-domu Soběslav na rok 2014
v předloženém znění.

 Usnesení č. 6/071/2014

Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2013 předložené vedoucí finančního odboru MěÚ paní
Marcelou Kolouškovou a doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 6/072/2014

Rada města projednala změnu č. 1 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2014 zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 6/073/2014

Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 4/2005 ze dne
14. 12. 2005, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Soběslav a
části společných školských obvodů, a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 6/074/2014

Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek ceny vodného a stočného
v roce 2013 zpracované provozovatelem vodohospodářského majetku města firmou
ČEVAK, a. s., České Budějovice.

 Usnesení č. 6/075/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí daru – vysokotlakých
zvedacích vaků pro vyprošťování osob a tech-
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niky při dopravních nehodách v hodnotě
98.686 Kč vč. DPH ČR - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje pro potřeby Požární stanice Soběslav.

 Usnesení č. 6/076/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě a organizačním zajištění
voleb do Evropského parlamentu, které se
uskuteční ve dnech 23. a 24. 5. 2014.

 Usnesení č. 6/077/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem České Budějovice na uložení kanalizační
a vodovodní sítě v souvislosti s realizací akce
„Rekonstrukce (rozšíření) komunikace Na
Pískách v Soběslavi“ na pozemku parc. č.
3623/3, který je ve vlastnictví Jihočeského
kraje.

 Usnesení č. 6/078/2014

Rada města souhlasí se stavební úpravou a
následným převzetím chodníku a komunikace u výpravní budovy ČD v Soběslavi na pozemku parc. č. 4022/68 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města, v souvislosti
s modernizací železniční trati v úseku Veselí
nad Lužnicí – Soběslav (SO51-30-01), kterou
provede SŽDC, s. o., Praha.

 Usnesení č. 6/079/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž 9 ks nových plastových oken
včetně žaluzií do objektu Domu dětí a mládeže v Soběslavi za cenu 87.695 Kč + DPH.

 Usnesení č. 6/080/2014

Rada města souhlasí s podáním žádosti do
grantového programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje - na pořízení vybavení
a technických prostředků pro Jednotku dobrovolných hasičů Soběslav v roce 2014 s celkovými náklady ve výši 58.730 Kč vč. DPH.
Spoluúčast města činí 17.620 Kč.

 Usnesení č. 6/081/2014

Rada města souhlasí s účastí místostarosty
města Mgr. Vladimíra Drachovského na zahraniční cestě do Evropského parlamentu
v Bruselu pořádané Jihočeským krajem, České Budějovice, ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2014.

 Usnesení č. 6/082/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy
domu čp. 1 v Soběslavi – obnova stropu, podlahy, příčky a oken“, které se konalo dne
14. 3. 2014 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
750.585 Kč + DPH. Na druhém místě se
umístila firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za
cenu 802.510 Kč + DPH.

 Usnesení č. 6/083/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy
objektu čp. 67/3 - hradu v Soběslavi – sanace
vlhkosti zdiva“, které se konalo dne 17. 3.
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2014 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.180.937 Kč + DPH. Na druhém místě se
umístila firma PLASTPO, s. r. o., Tábor, za
cenu 1.217.610 Kč + DPH.

 Usnesení č. 6/084/2014
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Obnova oken a
dveří v objektu čp. 152 – Rožmberský dům
v Soběslavi“, které se konalo dne 17. 3. 2014
na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stal p. Roman
Podráský, Soběslav, za cenu 131.962 Kč.

 Usnesení č. 6/085/2014
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného ředitelem ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše, Mgr. Vlastimilem Říhou na dodavatele zateplení půdy v budově
ZŠ E. Beneše foukanou izolací, které se konalo dne 11. 3. 2014 v ZŠ E. Beneše.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
René Kropáček, Plzeň, za cenu 292.543 Kč
vč. DPH.

 Usnesení č. 6/086/2014
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Hana
Walweelová, Horka nad Moravou, na realizaci 14 drah hobbygolfu v prostorách koupaliště v Soběslavi za cenu 141.111 Kč + DPH.

 Usnesení č. 6/087/2014
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Lukáš
Hamerník, Hrochův Týnec, na doplnění překážek skate parku na sídlišti Svákov v Soběslavi za cenu 181.500 Kč + DPH.

 Usnesení č. 6/088/2014
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, České Budějovice, na uložení kanalizace v ulici Petra Bezruče v Soběslavi v souvislosti s realizací akce „Soběslav Na Pískách
– odvedení balastních vod“ na pozemku parc.
č. 3976 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

 Usnesení č. 6/089/2014
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2012 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., České Budějovice, provozní jednotka
Soběslav, kterým se prodlužuje doba dokončení opravy chodníku v Tyršově ulici
v Soběslavi do 31. 7. 2014 v souvislosti
s kompletní rekonstrukcí komunikace, kterou
provede Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje, České Budějovice.
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Úprava zátopového území
Po loňské povodni, která byla již třetí za posledních jedenáct let, je evidentní, že je potřeba
kromě protipovodňových opatření také udržovat zátopové území na levém břehu řeky Lužnice tak, aby voda plynule odtékala a nebyla
zadržována vysokou trávou a keřovými náletovými porosty. V letošním roce jsme zahájili
údržbu zátopového území u plovárny tam, kde
město vlastní pozemky. Byly odstraněny náletové porosty a upraveno celé území nalevo od
cesty k Pilátu. Území bychom chtěli každoroč-

ně pravidelně udržovat a na části z něj vybudovat jednoduché dřevěné prvky pro volnočasové
aktivity, především dětí a mládeže, které doplní
již vybudované odlehčovací hřiště na kopanou.
Údržba zátopového území bude v příštím roce
pokračovat v okolí plovárny a napravo od cesty
k Pilátu. V souvislosti s úpravou zátopového
území došlo také k odstranění některých přestárlých a přerostlých stromů podél cesty k Pilátu, které budou nahrazeny výsadbou nové aleje
(viz článek Ing. Radka Brylla).
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Informace o poplatku a rozvoz kontejnerů
Upozorňujeme občany, že místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- Kč byl splatný
k 31. 3. 2014, ale dosud nebyl všemi občany
uhrazen. Proto připomínáme, že poplatek se
platí v kanceláři Správy města Soběslavi, s.r.o.,
Tyršova 482/III, 392 01 Soběslav a to v pondělí,
v úterý a ve čtvrtek 6.00 – 11.00 hodin a 12.00 –
14.00 hodin, ve středu 6.00 – 11.00 a 12.00 –
16.00 a v pátek 6.00 – 11.00 hodin. Platbu poplatku je třeba uskutečnit co nejrychleji, protože
pokud poplatek nebude zaplacen, přistoupí
Městský úřad Soběslav k jeho vymáhání a poplatek bude navýšen o 100%.
V souvislosti s poplatkem je třeba zmínit i
nálepky, které občan obdrží při platbě. Nálepky
je třeba vylepit na popelnice na dobře viditelném místě, aby bylo možno zjistit, které nemovitosti nemají uhrazen daný poplatek. Od dubna
budou probíhat kontroly označení popelnico-

Narození:
Lukáš Kulhavý
Leona Kotlárová
Karel Sklenář
Albert Pelikán
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.

vých nádob, a pokud nebude popelnice řádně
označena, tak svozová firma nádobu nevyveze.
V 2. polovině dubna 2014 budou rozmístěny
kontejnery na komunální odpad u chatových
osad. Jiné kontejnery než pro chataře nebudou
v jarních měsících roku 2014 v lokalitách po
městě umístěny. Proto veškerý odpad, který nelze ukládat do popelnicových nádob musí být
ukládán do sběrného dvora. Sběrný dvůr přijímá odpady od občanů každé úterý a čtvrtek od
14.30 hodin do 17.30 hodin a v sobotu od 9.00
hodin do 12.00 hodin. Při příjezdu na sběrný
dvůr musí být odpad již roztříděný, občan musí
postupovat v souladu s pokyny obsluhy
sběrného dvora a je povinen se prokázat
dokladem totožnosti.
Pokud by občan potřeboval zapůjčit kontejner na stavební opravy domu nebo na vyklizení
nemovitosti, tak je možno učinit objednávku u
Správy města Soběslavi, s.r.o. na telefonním
čísle 775 736 788.
Ing. Jan Mošnička, OŽP
„Slza v oku, v srdci žal,
co drahého bylo, osud nám vzal“.
Dne 14.3.2014 tomu bylo 20 let
od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní Marie Boháčové z Myslkovic.
S láskou a úctou vzpomíná syn Jiří s rodinou

Dne 6.4. uplyne 1 smutný rok
od smrti mého manžela pana
Jana Dvořáka. Děkuji všem
přátelům a známým, kteří uctí
jeho památku tichou vzpomínkou.
Za celou rodinu manželka Marie

Úmrtí:
Ludmila Růžičková
Zdeněk Blíha
Zdeňka Urbanová
Růžena Vittmanová
Marie Karasová

1.4.2014 oslaví 98. narozeniny pan učitel František
Krákora. Zdraví a pohodu
ze srdce přejí manželka, dcery
a syn s rodinami.

Květoslava Pánková
Anna Ptáčková
Emil Adamovič
Jan Panský
Bohumila Skaláková
Josef Kloboučník
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

CESTY
Za život projdeme mnoho cest,
směřují tam i zpět.
Jsou deštivé i slunné,
veselé i smutné.
Kam směřují cesty další,
život zdá se mi nějak kratší.
Na další cestě sejdeme se jindy,
teď chybíš nám tu, WENDY.
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Obnova aleje
u soběslavské plovárny
V měsících lednu a únoru letošního roku
provedli pracovníci Aeroklubu Soběslav odstranění topolů podél komunikace vedoucí od
mostu přes řeku Lužnici u stadionu k Pilátu. Důvodem odstranění přestárlých a přerostlých topolů byla jednak jejich výška zasahující do
vzletových a přistávacích rovin místního letiště,
ale především nebezpečí zranění procházejících
osob díky velkému množství suchých větví,
často i velmi silných.
Topol nepatří k dlouholetým dřevinám. Navíc u něho dochází poměrně brzy k silnému prosychání větví. Díky této skutečnosti byla již
většina těchto stromů vysázených v 50. a 70. letech minulého století z území města odstraněna
– u domu dětí a mládeže, u stadionu a u restaurace Lada. I v lokalitě „u plovárny“ byly topoly
postupně odstraňovány již v minulosti.
Ještě před zahájením kácení bylo dohodnuto,
že odstraněné topoly budou nahrazeny novou
výsadbou s cílem obnovení aleje hojně využívané občany města k procházkám. Zpracování
studie obnovení této aleje zadalo město odborné
firmě z Českých Budějovic.
V únoru byly odfrézovány pařezy po pokácených topolech. Odstraněny byly rovněž náletové dřeviny v okolí komunikace od lávky
k plovárně, upraven byl také trnkový porost podél komunikace, to vše s cílem vytvoření
prostoru pro novou výsadbu.
Výsadba, která bude provedena v jarních
měsících, představuje vysazení 36 ks javoru
(v úseku odstraněných topolů), od konce stávajícího travnatého hřiště k odbočce na plovárnu
bude vysázeno v pravidelné vzdálenosti po
obou stranách zhruba 55 ks jeřábu obecného a
konec aleje bude tvořit 22 ks třešně ptačí. Druh
dřevin je zvolen s ohledem na hladinu podzemní
vody v místě výsadby a na maximální možnou
výšku stromů.
Bližší informace o připravované výsadbě je
možné získat u p. Jiřího Rozuma, pracovníka
odboru životního prostředí MěÚ Soběslav.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ
Čas ubíhá a nevrací, co vzal
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál!
Dne 1. 4. 2014 uplyne 2. smutný rok,
kdy nás svým odchodem tolik zarmoutil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan
Miloslav Kocanda ze Soběslavi.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka, syn, dcery,
vnoučata a pravnoučata

„Čas prý rány hojí,
je to ale zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.“
Dne 7. 4. 2014 je to již 13 smutných let, co
nás opustil pan Jaroslav ŠVEPEŠ ze Soběslavi. Vy, co jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami
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Výzva k předkládání žádostí do programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností 2014
V souladu s novelizovanými „Zásadami pro
užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury“ stanovených pro program
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce
2014 vyhlašuje město Soběslav, jako obec s rozšířenou působností, 2. kolo pro předkládání žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, a které
nejsou prohlášeny za národní kulturní památky,
popř. na obnovu movité kulturní památky pevně
spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo
varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní
památkou.

o

Uzávěrka příjmů žádostí je
30. dubna, 17:00 hod.
Finanční alokace pro rok 2014: 366 000,- Kč

Adresa pro doručení žádostí:
Městský úřad Soběslav
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování, památkové péče
a investic města
392 01 Soběslav

o

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Ctiborová
telefon: 381 508 153
e-mail: ctiborova@musobeslav.cz

o

Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních
prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR
stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou spolu s formulářem žádosti
o poskytnutí příspěvku a seznamem povinných
příloh ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz. Podrobné
informace též získáte na uvedeném kontaktu.
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Zima v technických
službách
Letošní zima byla velmi mírná a to se projevilo i v činnosti technických služeb. Pouze dvanáct dní vyjížděla zametací a posypová technika
a probíhala i ruční zimní údržba. Celkem se použilo 26 tun inertního posypu a 8 tun soli. Udržovaly se hlavně chodníky, schody, přechody,
dojezdy, mosty a další kritická místa ve městě.
Zvláštní péče byla věnována i obci Nedvědice,
kde jsou v zimě komunikace obtížně sjízdné.
Tímto vznikla úspora nakoupeného inertního
posypu, který bude z části využit na opravy cest,
pomocného parkoviště u veřejného koupaliště a
další úpravy ve městě.
Zaměstnanci se věnovali činnostem, na které
je méně času během hlavní sezony.
Byly to zejména:
· Opravy a údržba techniky (vozidla, čističe,
sekačky, křovinořezy atd.).
· Opravy všech mobilních laviček, instalace

nových pevných laviček (9 ks) a odpadkových košů (5 ks).

· Opravy cest, stok, úpravy zeleně, dřevin atd.
· Renovace a instalace dalších kontejnerů na

tříděný odpad.

· Úklidy komunikací a chodníků apod. Dne

6. 3. vyjel poprvé jeden ze zametacích vozů
(druhý je dosud přestavěn na zimní údržbu).

· Zvláštní péče byla věnována hřbitovu (likvi-

dace opuštěných hrobů, údržba živých plotů,
likvidace starých přerostlých tují, instalace
laviček a další.

· Vyčištění prostoru kolem skeat parku a další

činnosti.
Snažili jsme se těmito pracemi přispět ke
zvelebení našeho města, což je hlavním posláním technických služeb.
Děkujeme zároveň všem občanům Soběslavi, kteří nám v tomto pomáhají.
Správa města Soběslavi

PODĚKOVÁNÍ
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků v roce 2014 se konalo v obřadní síni
městského úřadu ve čtvrtek 27. února. Do života bylo uvítáno deset dětí, z toho dvě holčičky a osm
chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Vladimír Cibulka

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

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 9. 4. a 23. 4. od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375

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

tel. 777 794 871

Rádi bychom tímto vyjádřili srdečné poděkování všem, kteří nám pomohli v péči o
mého manžela, pana Josefa Kloboučníka,
v jeho posledních dnech.
Díky patří: panu Zdeňku Kováčíkovi a pečovatelce Janě Křiklánové z Domu s pečovatelskou službou Soběslav, paní Marii
Megisové a sestřičce Šimkové z Domácí
zdravotní péče Soběslav s.r.o.
Velice děkujeme za Vaši pomoc, cenné
rady, citlivý přístup a úžasnou profesionalitu. Byli jste nám také velkou psychickou
podporou.
Zároveň velice děkujeme všem, kteří se
s manželem přišli rozloučit, za projevenou
soustrast a květinové dary.
Marta Kloboučníková s rodinou
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Došlo na naši adresu (reakce na článek)

Bič na chudáky!
V minulém čísle naší Hlásky jsem se dočetl
v článku Ing. Hlasové o tom, co se nesmí spalovat v kotlích na tuhá paliva. Chtěl bych podotknout, že to je už dávno známo a že se tím
většina těch, kdož nemají na astronomické ceny
plynu či elektřiny prostředky řadí do skupiny
přestupníků a mohou být potrestáni pokutou až
do 50.000 Kč. Tedy bič na ty úplně nejchudší.
Každý ovšem ví, že když se zatopí pod kotlem,
nějakou dobu vychází z komínů kouř. A to tak
dlouho, než se v kotli dosáhne žáru 650 stupňů,
což může při nízkém tlaku vzduchu trvat i půl
hodiny. A tak když movitý soused topící plynem zavolá měšťáky, že mu to vadí, máme hned
případ pro přestupkovou komisi. Z počtu lidí řešící na našem MÚ přestupníky soudím, že jsme
město pěkně prolezlé kriminálníky. A teď k nim
přibudou ještě i majitelé spalovadel na tuhá paliva.
Pro Vás, kteří nepamatujete šedesátá léta,
bych chtěl podotknout, že v těch létech se v Soběslavi kouřilo ze stovek komínů a spalovalo se
všechno, co hoří. Tedy i lignit (nejmladší uhlí

prakticky popel) a po železnici se proháněli
oceloví oři spalující také jen uhlí. A národu to
nevadilo! Proč se to najednou změnilo, a ovzduší chceme čistější, a proč ho nemáme?
Důvodů je hned několik. Porevoluční vlády
dovolily a nezamezily přesunutí nákladní dopravy ze železnice na silnice. Rozmach kamionové dopravy je největším zdrojem znečistění
ovzduší, to je všeobecně známé. Zplodiny spálené nafty jsou opravdu tím největším problémem. Léta se hovoří o poklesu objemu
transportu po železnici a je dost možné, že většina nákladních vagonů již skončila v hutích jako
nepotřebný šrot. Tato tendence bude pokračovat
dále i navzdory novému železničnímu koridoru,
protože není politická vůle to změnit. A tak dříve používané skladiště na našem nádraží bude
jen němým svědkem důmyslnosti našich předků.
Teď bych se rád dočetl, proč je mně odporná
dřevotříska tak škodlivá, že se nesmí spalovat.
A jakým způsobem je ekologicky likvidována.
Věřím, že se to v Hlásce dočtu. Sám za sebe si
myslím, že nejlepším řešením je dřevotřísku nevyrábět a střešní krovy neimpregnovat a nezpů-

sobit tak ekologickou zátěž našim pravnukům,
až budou muset trámy na střeše obnovit. Jen
jsem postrádal tu obvyklou větu, jak někteří lidé
topí pilinami nasáklými vyjetým olejem a napěchovanými jak jinak než do petflašky. Dobře
hoří také kousky nařezané pneumatiky – jen to
řezání je dosti obtížné, a tak se moc nepoužívá.
Ještě mě trápí jedna otázka. Jak a kdo bude
kouř monitorovat. Zatím se zkouší sada různou
hustotou šedá zabarvená sklíčka, která odpovídají představám o množství spalin, které komín
emituje. Je to metoda velmi amatérská a nevědecká. A jen absolutně omezený člověk by ji
přijal. Ale omezením se meze nekladou ani
v naší Euroekologické republice. A tak mohu
končit konstatováním, že zákon č. 201/2012 neřeší příčiny, ale důsledky, a jak už je u nás zvykem – pokutou.
Byl bych jen pouhým kritikem, kdybych neměl ideu, jak situaci řešit. Je to jednoduché.
Zrušit spotřební daň a DPH na plyn. A určitě by
se topilo mnohem méně v kotlích uhlím a bylo
by ovzduší čistější (bude tu za deset let ještě
dost plynu a bude už dostavěn Temelín?).
Václav Melcer

Na základě reakce čtenáře V. Melcera na otištěné upozornění pro provozovatele kotlů na tuhá paliva
v rodinných domech v březnové Hlásce, doplňujeme k článku následující informace:
Vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým
palivům. Topíte-li doma dřevem nebo kvalitním
uhlím, „škodíte“ sobě a životnímu prostředí
standardním způsobem.
Někteří však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos – například odpady. Při
jejich spalování vzniká nejvíce škodlivých látek
a mnohé z nich mají karcinogenní účinky. Kromě běžně se vyskytujících nejrůznějších onemocnění dýchacích cest během podzimu a zimy
mohou být příčinou pozdějších závažných zdravotních problémů. Platí, že co si doma spálíte, to
si vaše rodina i sousedé venku pěkně nadýchají.
Omezení rizik pro lidské zdraví způsobených znečištěním ovzduší je mimo jiné důvodem, proč je jakékoli spalování odpadů
v domácnostech současným zákonem o ochraně
ovzduší zakázáno.
To platí i o spalování dřevotřísky, jejíž škodlivost
při spalování je dána jejím chemickým složením. Je

to směs dřeva, močovino-formaldehydového lepidla (12% z objemu suchých třísek) a většinou
dekoračního laminovacího papíru, zalitého melaminovou pryskyřicí. Tento materiál se při spalování v domácích topeništích nedokonale
spaluje vlivem nízkých teplot v topeništi a vznikají desítky toxických a karcinogenních organických sloučenin, které se s kouřovými plyny
dostávají do ovzduší. Formaldehyd uvolněný
při hoření sice většinou shoří, ale toxické fenoly
neshoří a působí na své okolí toxickým a dráždivým účinkem.
Dřevotřískové desky a nábytek z dřevotřísky
se ekologicky likvidují tak, že se nadrtí a opětovně se použijí k výrobě desek. Takto je nakládáno s dřevotřískovým odpadem, který občané
odevzdají na sběrný dvůr v Soběslavi. V ideálním případě tak vůbec nedochází k spalování
dřevotřísky. Záleží pouze na občanech, zda
svým přístupem přispějí k ochraně životního
prostředí ve městě.

Z důvodu ochrany lidského zdraví není tedy
překvapivé, že se ti, kteří jsou obtěžováni nepříjemným kouřem z komína, tomuto jednání chtějí bránit. Před tím, než se obrátí na úřad, by se
měli pokusit se sousedem na nápravě domluvit,
je-li to možné.
Pro orgán ochrany ovzduší je většinou důkazem, že dotyčný porušuje při provozu svého
kotle zákon o ochraně ovzduší, kouř vycházející
z komína. Tmavost kouře se posuzuje lidským
zrakem pomocí Ringelmannovy stupnice podle
prováděcího právního předpisu. Při spalování
paliv nesmí být odcházející kouř tmavší, než odpovídá 2. stupni. Přitom prvních 30 minut, kdy
dochází k uvádění spalovacího stacionárního
zdroje do provozu, se nezohledňuje. Nedodržení přípustné tmavosti kouře je podle zákona o
ochraně ovzduší přestupkem, jak již bylo řešeno
ve výše uvedeném upozornění.
Ing. Lenka Hlasová, Ing. Jan Mošnička
Odbor životního prostředí MěÚ Soběslav

Členky Svazu tělesně
postižených
v Lázních Bechyně
Ve dnech 7. 3. - 9. 3. jsme se zúčastnily rekondičnícho pobytu v Lázních Bechyně v počtu
20. Recepční lázní s. Šimonová připravila pro
účastníky rekondice bohatý program. Ať již se
jednalo o léčebné procedury - masáže, relaxační
koupele, bazén, saunu parní i finskou, tak i volnočasový program. Ubytování, strava, vše bylo
rovněž ve vysoké kvalitě. Účastnice odjížděly
odpočinuté a velmi spokojené.
E. Plocková
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Právo stavby
Nový občanský zákoník navrací do našeho právního řádu zvláštní druh věcného práva k cizí věci, který z něho zmizel s nabytím
účinnosti současného občanského zákoníku
k 1. 4. 1964, a to právo stavby. Právo stavby je
zvláštní věcné právo osoby, která se označuje
jako stavebník, mít stavbu na pozemku jiného
vlastníka. Právo mít stavbu zahrnuje buď právo
na cizím nezastavěném pozemku vybudovat novou stavbu, nebo již postavenou stavbu převzít a
podřadit jí pod režim práva stavby.
Právo stavby se zřizuje smlouvou, vydržením nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci,
přičemž právo stavby zřízené smlouvou vzniká
až zápisem do katastru nemovitostí.
Právo stavby se zřizuje jen jako dočasné,
nejdéle na 99 let. Nabyl-li stavebník právo stavby vydržením, nabývá je na dobu 40 let.
Smlouva může stavebníkovi uložit, aby stavbu provedl do určité doby. Stavebník má povinnost udržovat stavbu v dobrém stavu. Vlastník
pozemku si může vyhradit, že je třeba jeho souhlasu, jak se stavba provede, změní nebo obnoví.
S právem stavby lze disponovat, lze jej převést nebo zatížit. Právo stavby přechází na dědice i na jiného všeobecného právního nástupce.
Stavebník má předkupní právo k pozemku a
vlastník pozemku má předkupní právo k právu
stavby.
Hlavní přínos zřízení práva stavby pro vlastníka pozemku spočívá ve zhodnocení jeho pozemku. Po uplynutí sjednané doby totiž stavba
připadne vlastníkovi pozemku. Za stavbu dá
vlastník pozemku stavebníkovi náhradu.
Není-li ujednáno něco jiného, činí výše náhrady
polovinu hodnoty stavby v době zániku práva
stavby.
Kromě toho si smluvní strany mohou za zřízení práva stavby sjednat úplatu. Ta může být
vyplacena jednorázově nebo v opětujících se
dávkách, pak ji nazýváme stavebním platem.
Stavební plat může být zapsán do katastru nemovitostí jako reálné břemeno váznoucí na
právu stavby.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát působící na MěÚ Soběslav
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Kreativ Soběslav – JARO A VELIKONOCE
11. - 12. dubna 2014 (pá+so 9:00-18:00)
slavíme malé kulaté …. v pořadí již 5. prodejní výstava
Kreativ s jarní tematikou.
Máme přichystané NOVINKY:
· keramickou dílnu
· workshop nové techniky smyčkování
· prodej živé a sušené vazby s jarní tematikou (najdete
u šatny)
· workshop pletení pomlázek, malování vajíček
· můžete si vyzkoušet tvorbu marcipánových pralinek
· celý balkon je věnován dětským dílničkám

Bohatý doprovodný program:
· Pátek 10:00 – slavnostní vyhlášení výtvarné soutě-

že, vernisáž

· Pátek 16:30 – vystoupení roztleskávaček a mažore-

tek z DDM Soběslav

· Sobota 10:30 – Hair & make-up live show
· Sobota 14:00 – vystoupení orientálních tanečnic

Wardaorient

· Sobota 14:30 - módní přehlídka Fashion Fler Show.

Na ní své autorské návrhy předvedou drobní návrháři. Jejich nápadité modely si budete moci zakoupit
přímo na místě.
· Nechte se zkrášlit od profesionálních vizážistek
· Malování na obličej pro děti i dospělé
· Přijďte na výborné domácí zákusky a koláče, které pro vás napekla čajovna Rolnička, nebude
chybět ani stánek s výrobky chráněné dílny
Vstupné 40 Kč (v ceně je již šatna), ZDARMA - děti, školy, senioři a ZTP
Těšíme se na Vás! Tým Kreativ Soběslav

Zkusme to spolu! Soběslavská malá paralympiáda
Obecně prospěšná společnost
I MY o.p.s. Vás zve v sobotu
12. dubna na soběslavské náměstí od 9 do 12 hodin na malou „paralympiádu“. Prožitková akce Zkusme to
spolu vám již podeváté poodkryje vnímání světa
z pohledu lidí s postižením.
Můžete si na několika stanovištích vyzkoušet jízdu na vozíku, v rámci canisterapie úkol
s terapeutickým psem, běžné činnosti a hry se
zavázanýma očima či jiným omezením, projížďku na speciálně upraveném kole na ruční pohon
či pro ježdění s vozíčky, bocciu (forma petanque
pro lidi s postižením).

SOBĚSLAVSKÝ ČAROFEST 2014 - LETIŠTĚ SOBĚSLAV
!!! VENKOVNÍ AKCE S PÓDIEM 30.4. OD 17:00!!!!
KAPELY:
HODNĚ PODNĚ, STEEL RACK, KRIZE STŘEDNÍHO VĚKU, GARANT
DJ HONZA PEKÁRNA
MODERÁTOŘI: NINA CIBULKOVÁ, TIFFY JAY
>SPECIÁLNÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI
>SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ČARODĚJNICI
>SOUBOJE TŘÍD (PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY)
>PÁLENÍ ČARODĚJNIC cca 20.00 zapálení ohně
>VENKOVNÍ LONG BAR S TOČENÝM PIVEM
>BAR S GRILOVANÝMI STEAKY, KLOBÁSY, BRAMBORÁKY A PEČENÁ KÝTA
>VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
>START 17:00 – 03:30
AKCE SE KONÁ V PROSTORÁCH AEROKLUBU LETIŠTĚ V SOBĚSLAVI
SPONZOREM TÉTO AKCE JSOU: MĚSTO SOBĚSLAV, AEROKLUB SOBĚSLAV,
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, STOCK PLZEŇ, SEMTEX, AUTOVRAKOVIŠTĚ SOBĚSLAV
Všichni jste srdečně zváni!

Každý malý účastník paralympiády bude bohatší o sladkou odměnu a zkušenost, která mu
pomůže lépe se vcítit do života dětí a dospěláků,
kteří měli v životě méně štěstí než on.
Jako novinku Vám představíme prostřednictvím o. s. Krapet z Dynína terapii spojenou
s koňským hřbetem – hiporehabilitaci. Komentované rehabilitační cvičení Vám poodkryje
velký význam této metody pro široké spektrum
uživatelů. Uvidíte terapii s miminkem i s dospělým člověkem.
Akce Zkusme to spolu je tradičně spojená
s rolničkovým jarmarkem, na kterém i I MY,
bude mít svůj stánek s výrobky a dobrotami vyrobenými našimi dobrovolníky. Děkujeme městu Soběslav, všem našim dobrovolníkům i Vám,
kteří se zajímáte o život kolem sebe …
Za obecně prospěšnou společnost I MY o.p.s.
Klára Csirková
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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 – duben 2014
Pravidelné akce:
DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci!).......................................................16.00
· Úterý
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .....................................18.00
Loutkářský soubor KAŠPÁREK.....................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“.........................................20.00
· Středa SENIOR KLUB.................................................................................................13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců.....................................................15.30
· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Kloss (kontakt 602 143 866).............................................18.00
THE FINGERS .................................................................................................20.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA................................................................................18.00
· Pátek
Další program:
· Sobota 5. 4.
· Středa 9. 4.
·

·
·
·
·

zadáno MO Český rybářský svaz, velký sál ..........................................9.00
Divadlo Kalich, SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!...........................................19.30
divadlo, velký sál, vstupné mimo předplatné 280 Kč
Pátek 11. 4. – sobota 12. 4.
KREATIV „Jaro a Velikonoce“
dny plné kreativního tvoření pro děti i dospělé, prostory KD
Pondělí 14.4. Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý – SETKÁNÍ SE ČTENÁŘI,
v soběslavské knihovně!
Čtvrtek 17. 4. ASTRÁL, klubovna................................................................................17.00
Pátek
25. 4. KOČKY PRAHA A HANKY PANKY................................................19.00
travesti fantasy show!, velký sál
Sobota 26. 4. AC/DC revival Špejbl’s Helprs – Woody Toys – Metalmor..............20.00
KONCERT, velký sál

Pozvánka do KD Soběslav
· Středa 9. dubna v 19.30 hod.

Divadlo Kalich
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!
Adieu, je reste!
Komedie o tom, jak šeredně se mýlíme v okamžicích, kdy si myslíme, že jsme neporazitelnými pány situace a svůj život svíráme pevně
v rukou. Odpověď na otázku, kdo je oběť a
kdo šťastný vítěz, se v tomto příběhu mění
každou chvíli...

„Sbohem, zůstávám“, pohrává si Janžurová
v jarní komedii. V Divadle Kalich vládne
kouzlu francouzského dvojsmyslu… Hra
zdejší tvůrce poučí, že i většinová zábava
může účinkovat bez doslovných buranských
vulgarismů – dokonce líp. (Mirka Spáčilová)
Komediální hit současné Paříže z pera populární francouzské herečky, scénáristky a režisérky Isabelly Mergaultové má v Divadle
Kalich českou premiéru. Sbohem, zůstávám!
provází pověst hry, po níž „šílí celá Paříž“…
Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová,
Pavel Zedníček, Jaromír Dulava/Antonín
Procházka
Vstupné mimo předplatné 280 Kč
· KOČKY PRAHA a HANKY PANKY

TRAVESTI FANTASY SHOW!
Pátek 25. dubna v 19.00 hodin, velký sál!
Vstupné 180 Kč
· NEOHROŽENÝ MIKEŠ

Divadelní soubor Tábor
Neděle 11. května v 10.30 hodin
Klasická pohádka s písničkami o statečném
kováři Mikešovi, třech zakletých princeznách, a čaroději Černovousovi. Mikeš se
musí vypořádat nejen s čarodějem, ale i s proradností svých kamarádů.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné
vstupné 2.,3… dítě zdarma

ZPRÁVY Z KNIHOVNY:
VÝSTAVA
Výtvarný obor ZUŠ Soběslav
srdečně zve na výstavu
ZÁŘÍCÍ MĚSTO
Výtvarné práce dětí budou zdobit prostor
knihovny až do 23. května.
Vernisáž výstavy s hudebním vystoupením se
koná ve čtvrtek 10. dubna od 17.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

PŘEDNÁŠKA
AJURVÉDA – věda o životě a dlouhověkosti
Čtvrtek 17. dubna od 17 hodin.
Hlavním principem Ajurvédy je zachování
rovnováhy energií v souladu s naší konstitucí a
přírodními zákony a hledání příčin našich potíží. Dozvíme se tak o sobě mnoho zajímavého a
zodpovězeny nám budou mnohé otázky, na které možná dlouho a marně hledáme odpověď.
pokračování na str. 9
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
dokončení ze str. 8
Přednášející MUDr. Michaela Klos je diplomovanou instruktorkou jógy VIVEKANANDA
s dlouholetou praxí také v medicíně a zubním
lékařství.

NOC S ANDERSENEM 2014
Noc, kdy pohádky ožívají a kouzelnou moc
mají, se blíží! V mnoha knihovnách v celé republice, ale i v zahraničí, budou děti spolu
s knížkami nocovat. Soběslavská knihovna se
opět k akci připojí a připravuje program pro přihlášené děti. Kouzelné sny si necháme v naší
hradní knihovně zdát v pátek 4. dubna.

KONZULTACE
PRO ZDRAVÍ
Irisdiagnostik Jitka Hanzalová
úterý 1., 15. a 29. dubna
(tel. 732 867 571)

SOBOTNÍ PROVOZ
V dubnu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 5. dubna od 9 do 12 hodin.

PAMĚTNÍCI
VZPOMÍNALI
V březnu proběhlo v knihovně příjemné setkání nad starými fotografiemi.

Vzpomínalo se na mládí a na společně prožité chvíle. (viz foto)
Děkujeme pánům J. Pražmovi a V. Richterovi za přípravu akce a S. Zárubovi za poskytnutí
fotografií.
Další takové setkání plánujeme na podzim.
Pokud s námi chcete i Vy sdílet své zážitky, dejte nám vědět a těšíme se také na Vaše fotografie.
Alena Fremrová

Setkání s autory – autorské čtení

Miloň Čepelka - „A jestli neumřel… /a jiné povídky/“
Josef Pepson Snětivý – „Retroperspektiva“
Pondělí 14. dubna v 17.00 hodin – Městská knihovna Soběslav

Josef Pepson Snětivý
Život tohoto táborského rodáka je vyplněn
hlavně muzikou, knihami a také výukou jazyků.
Muzice se věnuje už více než třicet let a prošel opravdu vším, od folklóru přes „normální“
pop a rock až k hardcore. Od února 2012 je členem folkrockového vokálně-instrumentálního
uskupení Ztraceni v překladu, které hraje a zpívá světové hity s originálními českými texty.
V období dočasné hudební pasivity se také
více přiklonil ke knihám, k nimž má jako čtenář
vřelý vztah už od předškolního dětství. Ve své
vlastní spisovatelské produkci se však obrací
spíše k dospělejším a tvoří otrlejší a ne tak jednoznačně kladné hrdiny. A aby snad neměl knih
málo, je už několik let nakladatelem (v současnosti v Nakladatelství ČAS).

Miloň Čepelka
Vystudoval Vysokou školu pedagogickou v
Praze (český jazyk a literatura), krátce pracoval
jako učitel a poté jako redaktor Československého rozhlasu. Je zakládajícím členem Divadla
Járy Cimrmana. Herec, moderátor, šansoniér,
textař, básník, prozaik, scénárista, dramatik…

Šíře jeho záběru připomíná génia, jehož pomohl
objevit. Povídková sbírka A jestli neumřel…
(2013) je jeho pátým počinem v Nakladatelství
ČAS (předcházely mu nové vydání básnické
sbírky Mandel sonetů, oktet tajemných příběhů
Svědectví inspektora Toufara /a jiné povídky/ a
básnické sbírky Deník haiku 2 a Druhý mandel
sonetů).
MILOŇ ČEPELKA je soběslavskému
publiku dobře znám především z festivalu Kubešova Soběslav, kterého je pravidelně hostem.
V květnu loňského roku byl také s J. P. Snětivým na besedě ve Společenském centru Soběslavska.
Položili jsme panu Čepelkovi několik následujících otázek.
1. Čím jste chtěl být v dětství?
Nejdřív autodopravcem panem Pejskarem, pak
ředitelem cirkusu a drezérem koní.
2. Kým se cítíte nejvíc ze svých uměleckých
profesí?
Pokaždé tím, co zrovna dělám.
3. Kdysi se v časopise „Sedmička“ určenému
mládeži vyskytovala pravidelná rubrika „Když
mi bylo 13“ a v ní se zpovídali známí i neznámí
lidé z činů v tomto věku. Jak vzpomínáte na
„třináctku“ Vy?
To bylo zrovna po první školské reformě z roku
1948, musel jsem se vrátit z gymnáziální primy
na jednotnou střední školu, vstoupil jsem do Junáka jako vlče, ale vzápětí byla skautská organizace zrušena a všichni jsme museli být pionýry.
Zmatečná doba.
4. Co je na práci v rozhlase pro Vás nejvíc a co
nejméně příjemné?
Práci pro rozhlas mám rád všechnu. Ale nejpříjemnější je kamarádství s mikrofonem.

5. Píšete moc pěkná haiku, jak vidíte poezii
v 21. století?
Mrzí mě, že se o ni zajímá stále méně lidí. Nevěřím však v její zánik.
6. Působíte velmi korektně až nesměle, ale taková paní Žílová, to je jiná… Jak vidíte sám
sebe v dnešním docela drsném světě?
Jako plachého, který se těší tím, že svou plachost překonal.
7. Slušnost je v dnešním světě vydávána mnohdy za slabost. Jak to vnímáte Vy?
Přesto v ni stále věřím.
8. Máte nějaký koníček, který vybočuje z Vašich známých aktivit?
Ne.
9. Sport a Vy. Jde to - nebo šlo to někdy dohromady?
V dětství to šlo dobře. Fotbal a stolní tenis.
V zimě lyžování. Pak jsem na to jen stěží hledal
čas.
10. Šlo by zformulovat Vaše krédo posluchačům?
Krédo? Spíš mravní příkaz: Nikomu vědomě
neublížit!
Pro odpovědi na další zajímavé otázky obou
aktérů přijďte 14. dubna na besedu do městské
knihovny, kam Vás tímto srdečně zveme.
-jk-
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Duhové okénko
Karneval
Masopustní neboli karnevalový rej letos v naší školce
připadl na první březnové pondělí. Z dětí a paní učitelek
se stali princezny, tanečnice, doktoři a sestry, piráti, čarodějnice, zvířátka,
hrdinové a vůbec všechno co, si jen můžete představit. Celé dopoledne
děti soutěžily, tančily na karnevalové diskotéce, jednotlivé třídy se vzájemně navštěvovaly...no zkrátka užili jsme si to pravé karnevalové veselí.
V některých třídách si děti s paními učitelkami dokonce vlastnoručně
zadělaly a upekly masopustní koblihy.

duben 2014

Takový výlet znamená dobrodružství. Když máte batoh na zádech, to se
to hned jinak šlape než při obyčejné procházce. Děti se vydaly za poznáváním přírodních krás Soběslavi k Novému rybníku, za zvířátky na farmu
pana Kubeše i hledat poklad. Cestou si všímaly probouzející se přírody,
plnily různé úkoly a překonávaly překážky. O tom, že si to moc užily, se
můžete ujistit na fotografii.

Podpora zdraví dětí
V naší mateřské škole je velká pozornost věnována skladbě jídelníčku,
aby byl dostatečně pestrý a splňoval všechny náležitosti. Paní kuchařky
se zamýšlejí nad sestavováním jídelníčku dle zásad zdravé výživy. Snažíme se udělat zdravé stravování pro děti lákavější. Děti se nyní podílejí na
přípravě pomazánek, ve třídách si vyrábějí čerstvé džusy pomocí odšťavovače. Pro podporu pitného režimu jsme navíc do tříd s mladšími dětmi
zakoupili zásobníky na vodu v podobě zvířátek.

Pěší výlety
I když podle kalendáře jaro začíná až dnem jarní rovnodennosti, krásné
počasí nás vylákalo na pěší výlety po okolí Soběslavi už mnohem dříve.

Dny otevřených dveří
Od pondělí 5. května do středy 7. května se v rámci zápisu do MŠ Duha
uskuteční dny otevřených dveří. Přijďte a nechte své děti nahlédnout do
prostředí, kde se budou již brzy seznamovat s novými kamarády a poznávat nové věci. Rádi Vám ukážeme, co naše škola nabízí, a zodpovíme
Vaše otázky.
Více informací najdete na webu http://www.duha.benjamin.cz/.
Zaměstnanci MŠ Duha

MŠ Nerudova
Haló pane karnevale, račte dále…
Společným znakem masopustu a karnevalu
je nevázané veselí, tanec, zpěv a hudba. Toto
období vyvrcholilo v naší mateřské škole přípravami na velmi očekávaný karneval. Šatny a
třídy dětí ožily papírovými maskami, rozpusti-

lými klauny a dalšími veselými obrázky, které
děti samy vytvořily. Přišel očekávaný den úterý
4. března, kdy do naší školičky přišly děti proměněné za víly, princezny, piráty, indiány, sultány, berušky, motýlky, královny či zvířátka
z pohádek. Není možné všechny masky vyjmenovat, bylo se opravdu na co dívat. Dopoledne
začal pravý karnevalový rej všech masek a vel-

ká diskotéka. Průvod dětí navštívily i paní kuchařky, které všem upekly výborné koblížky,
které k masopustu neodmyslitelně patří. O dobrou náladu nebyla nouze. Velký dík patří všem
maminkám, které pro své nejmenší připravily
velmi nápadité masky. Vždyť bez nich by karneval nebyl karnevalem. Jak to všem slušelo
pokračování na str. 11
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MŠ Nerudova
dokončení ze str. 10

ká pohádka“ doprovázená lidovými písničkami,
které děti dobře znaly, zanechala v dětech nezapomenutelný zážitek. Dudák hrál na dudy, děti
zpívaly, tančily, tleskaly, ale jednou vše muselo
skončit. Rozloučili jsme se, jak jinak než písničkou a přáním, až pojede „pan dudák“ okolo naší
školičky, určitě k nám zase zavítá.
Na co se naše děti v mateřské škole mohou
v příštích měsících těšit? Předškoláci pojedou
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na výlet do planetária, přijedou zvířátka ze ZOO
Dvorec u Borovan, navštívíme soběslavské hasiče a rychlou záchrannou službu, nezapomeneme na oblíbenou „Kouzelnou noc“, a rej
čarodějnic, uděláme radost babičkám v Senior
domě ke Dni matek.
O dalších akcích, které pro děti připravujeme,
budeme informovat příště.
Kolektiv MŠ Nerudova

/fotografie z karnevalu/ můžete najít na
internetových stránkách naší mateřské školy
http://skolickanerudova.rajce.idnes.cz//

„Šel tudy, měl dudy, ani nezapískal…“
Tvář každého národa tvoří jeho kultura a tradice, které během jeho existence vznikají a přenášejí se z generace na generaci. Tradice našeho
lidu jsou bohaté a krásné. Abychom dětem připomněli jednu staročeskou tradici našich babiček a prababiček, kdy dudák chodil po vesnicích
a hrál v každé chalupě nejen pro radost, ale i pro
štěstí, přijali jsme nabídku „dudáka“ R. Švece,
který na dudy mistrovsky hraje. Ojedinělé hudební vystoupení nadchlo malé i velké diváky.
Děti se tak seznámily s netradičním, dávno zapomenutým hudebním nástrojem. Veselá „Dudác-

ZŠ Komenského
Karneval 2014
V pátek 28. 2. v 13.15 hod. ovládl karneval veškeré prostory pavilonu
školní družiny. Karneval slavnostně zahájily dívky z tanečního kroužku
školní družiny pod vedením Markéty Zaviačičové. Své skladby předvedly také děti z 1. B. Tančily společně se Šárkou Druneckou a Zuzkou Cihlářovou ze 4. A. pod vedením Jaroslavy Jelínkové.

Sestava: P. Žák, F. Štětina, F. Kotalík, T. Petrásek, J. Valeš, V. Máca,
D. Bříza, M. Forszták, D. Novák. J. Bauer, A. Zíka

Vybíjená chlapců 5. tříd
Celý karneval, při kterém všechny paní vychovatelky nachystaly dětem zajímavé soutěže se sladkými odměnami, doprovázel tanec. Děti tančily s gymnastickými stuhami, chlapci nám zase předvedli jízdu na
dřevěných koních. Taneční soutěže a hrádky provázely jak lidové písničky, tak písně Michala Davida a písně skupiny Tři sestry. Karneval se nám
vydařil, děti zaujal svou pestrostí a všem zúčastněným se velice líbil.
Za kolektiv ŠD Jaroslava Jelínková

Ve čtvrtek 6. března se chlapci 5. tříd vypravili plni očekávání a nadějí
na turnaj ve vybíjené do Tábora, kde si změřili síly s dalšími 13 školami
našeho okresu. Ve své skupině hladce porazili všech 6 soupeřů a zaslouženě postoupili do finále. Zde se utkali s „domácím družstvem“ ZŠ Helsinská. Po urputném boji se však nepodařilo našim chlapcům zvítězit, ale i
tak získané 2. místo hovoří o bojovnosti a výborném výkonu celé sestavy.
Všichni chlapci si za předvedenou hru zaslouží obrovskou pochvalu.
I. Grenarová
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Novinky
ze ZŠ E. Beneše
Biologická olympiáda
Ve čtvrtek 13. února 22 žáků
6. a 7. tříd soutěžilo v Biologické olympiádě.
Nejúspěšnější byla Marie Růžičková z 6. B,
jako druhá se umístila Lucie Bočánková ze 7. B
a na 3. – 4. místě byla Aneta Megisová ze 7. B a
Jana Vránková ze 7. A.
Gratulujeme a všem děkujeme za účast.
Mgr. Eva Radostová

Finanční gramotnost a Sapere
– vědět, jak žít
Na konci ledna proběhla okresní kola soutěží
Finanční gramotnost a Sapere – vědět, jak žít.
Obě tříčlenná družstva žáků naší školy zvítězila
a postupují do krajského kola.
V soutěži Finanční gramotnost bylo úspěšné
družstvo ve složení Veronika Čermáková, Jiří
Vávra, oba z 9. B, a Pavel Štefan z 8. A. V soutěži Sapere – vědět, jak žít zvítězili Jiří Brt a Lucie
Bočánková ze 7. B a Marie Růžičková z 6. B.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.
Mgr. Eva Radostová

Beseda o vandalismu
Dne 20. 2. se na naší škole konala v VII. B
beseda na téma vandalismus. Touto besedou
nás provázel vrchní strážník Městské policie
Soběslav M. Drs. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, například jakých činů se dopouštějí vandalové, proč tyto činy vykonávají a
jaké tresty je čekají. Tato beseda byla velmi
poučná a zajímavá.
Za VII. B Aneta Megisová a Tereza Bierlová

Recitační soutěž – 2. stupeň
Dne 27. února se konalo školní kolo recitační
soutěže žáků 2. stupně.

V kategorii 6. a 7. tříd se na 1. místě umístila
Jana Vránková ze 7. A, druhé místo obsadily
Marie Růžičková a Andrea Kaislerová z 6. B, na
třetím místě se umístily Tereza Bierlová a
Zdena Boháčová ze 7. B.
Kategorie 8. a 9. tříd dopadla takto: 1. místo
obsadila Denisa Nováková z 8. B, 2. místo Sabina Petrů z 9. A a 3. místo patří Michaele Dolhé
z 9.B. Všem zúčastněným děkujeme.
Mgr. Klára Pölderlová

žení Marie Růžičková, Lucie Bočánková a Jiří
Brt soutěžící ve zdravém životním stylu skončilo na 7. místě. Veronika Čermáková, Jiří Vávra
a Pavel Štefan, kteří se utkali jako družstvo
v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové, obsadili
krásné 3. místo.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
školy.
Mgr. Eva Radostová

Pěvecká soutěž – 2. stupeň

Ve středu 19. února se žáci prvních až pátých
tříd zúčastnili školního kola recitační soutěže.
Přednášející předvedli velmi pěkné výkony.
Všem děkujeme za snahu a účast.

Dne 4. března se na naší škole konal další
ročník pěvecké soutěže žáků 2. stupně.
Kategorie 6. tříd:
1. místo Kateřina Kravarová
2. místo Dominika Píchová
3. místo Veronika Cíchová – všechny ze 6. A
Kategorie 7. tříd:
1. místo Veronika Musílková ze 7. A
2. místo Tereza Staňková ze 7. B
3. místo Aneta Megisová ze 7. B
Kategorie 8. a 9. tříd:
1. místo Jan Adam z 8. A
2. místo Bára Pešková z 9. A
3. místo Veronika Kasilerová z 9. A
Gratulujeme.
Mgr. Klára Pölderlová

Dopravní soutěž
V posledním únorovém týdnu se na naší škole uskutečnilo školní kolo dopravní soutěže 5. a
6. ročníku. Celkem se do testování zapojilo 92
žáků. Mezi dívkami byla nejlepší Vendula Benáková z 5. A a o stupínek níže se umístila Kateřina Bílá z 6. B. O 3. až 5. místo se podělily tři
žákyně: Romana Smitková z 5. B, Iveta Vondráková z 6. A a Jana Vonešová z 6. B. Hned
dva chlapci obsadili první až druhé místo, a to
Michael Švadlena z 5. A a Petr Vančata z 6. B.
O bod méně měli opět dva žáci: Vojtěch Slabý a
Marek Doucha – oba z 5. A. Všem zúčastněným
žáků děkujeme za snahu. Ti nejlepší budou naši
školu reprezentovat 13. 5. v Táboře na okresním
kole soutěže mladých cyklistů.
Mgr. Lenka Kubešová

Krajské kolo celostátních soutěží
Sapere – vědět, jak žít
a Finanční gramotnosti
Recitační soutěž 1. st.

Naše hudební hvězda
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Dne 27. února byla ukončena krajská kola
celostátních soutěží Sapere – vědět, jak žít a Finanční gramotnosti. Družstvo naší školy ve slo-

Školní kolo recitační soutěže

První třídy:
Julie Břízová, Juliana Kratochvílová, Karolína
Kropíková, Tereza Vaňková
Druhé třídy:
1. neuděleno, 2. Tomáš Fifka 2. A
3. Adéla Podlahová 2. B, Anežka Novotná 2. B
Třetí třídy:
1. Roman Antoni 3. B, 2. Šimon Fifka 3. B
3. Nika Jirousová 3. B
Čtvrté třídy:
1. Agáta Červenková 4. B, 2. Milena Balážová
4. A, 3. Štěpánka Břízová 4. A
Páté třídy:
1. Vojtěch Ženíšek 5. B, 2. Romana Smitková 5. B,
3. Terezie Koubovcová 5. A
V okresním kole bude naši školu reprezentovat Agáta Červenková. Přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Renata Šrubařová

Naše hudební hvězda
Jako každoročně jsme hledali zpěváky a zpěvačky, kteří by jeli reprezentovat naši školu do
okresní soutěže „Jihočeský zvonek“ v Táboře.
Zorganizovali jsme tedy školní kolo této soutěže, které proběhlo ve dvou dnech a své zástupce
do ní vyslaly všechny ročníky 1. stupně. Soutěžilo se 25. a 26. února v kategoriích: sólový zpěv,
skupinový zpěv a tanec. Před porotou zazněly lidové i umělé písničky a v mnoha případech bylo
obtížné rozhodnout o umístění, jelikož výkony
jednotlivých zúčastněných byly velmi vyrovnané.
Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií:
Kategorie sólový zpěv
I. třídy:
1. místo: Jakub Adam I. C, 2. místo: Julie Břízová I. B, 3. místo: Jaroslav Faflík I. B
pokračování na str. 13
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Novinky ze ZŠ E. Beneše - dokončení ze str. 12
II. třídy:
1. místo: Natálie Drsová II. B a Tomáš Fifka II. A
2. místo: Eliška Marečková II. B a Jan Sochor
II. B, 3. místo: Linda Kamrádová II. A
III. třídy:
1. místo: Šimon Fifka III. B, 2. místo: Roman
Antoni III. B, 3. místo: Martin Běhavý III. B
a Josef Zvoníček III. B
IV. třídy:
1. místo: Rebeka Červenková IV. B, 2. místo:
Terezie Jireková IV. A a Tereza Jíšková IV. A
3. místo: Petra Jindová IV. A a Petr Roško IV. C
V. třídy:
1. místo: Karolína Musílková V. A, 2. místo:
Tereza Weinzettlová V. A, 3. místo: Valentýna
Stachová V. A
Kategorie skupinový zpěv:
I. třídy:
1. místo: Miroslava Dušková a Denisa Jireková I. A

2. místo: Julie Jonášová a Karolína Kropíková I. B
3. místo: Valentýna Musilová a Klára Mixová I. B
II. třídy:
1. místo: Linda Kamrádková a Kristýna Turková II. A, 2. místo: Miloš Baláž a Dao Nguyen
Truong Giang II. A
III. třídy:
1. místo: Hana Kalabová, Roman Antoni, Šimon
Fifka a Martin Běhavý III. B
2. místo: Lucie Petrášová, Monika Dřevová
a Nikola Smítková III. A
3. místo: Kateřina Panáková, Marie Malíková
a Lucie Pekáriková III. B
Kategorie tanec:
1. místo: Iva Fialová a Viktorie Podhradská V. A
2. místo: Viktor Cibulka V. B
3. místo: Alexandra Vachromějeva I. C
Závěrem bych chtěla poblahopřát vítězům,
popřát jim hodně štěstí v okresním kole, poděkovat zúčastněným a všem, kteří se podíleli na
organizaci této soutěže, a těším se za rok na
shledanou.
Mgr. N. Vančatová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V březnovém čísle jsme informovali čtenáře o soutěžích, které v únoru proběhly na
naší škole. Ve hře na klavír a na housle již vítězové jednotlivých kategorií zvládli
účast v okresních kolech Národní soutěže základních uměleckých škol.
26. 2. 2014 se konalo okresní kolo v ZUŠ Sezimovo Ústí ve hře na klavír.
Byli jsme oceněni takto:
0. kategorie
Houslistky
Montoto Elena – 2. místo
1. kategorie
Vítek Václav – 2. místo
2. kategorie
Zeman Lukáš – 3. místo
3. kategorie
Ženíšek Vojtěch – 2. místo
4. kategorie
Fördösová Kristýna - 2. místo
10. kategorie
Krejčí Monika - 2. místo
28. 2. 2014 se konalo okresní kolo v ZUŠ Tábor ve hře na smyčcové nástroje. Zastoupení
jsme měli pouze ve hře na housle a zde jsme uspěli lépe, dvě žákyně postoupily do krajského kola.
1. kategorie - Vaňková Barbora - 1. místo s postupem, Pejšová Lucie – 2. místo, David Adam – čestné uznání, 3. kategorie - Štěpánová Tereza – 1. místo s postupem, Čížková Zuzana – 1. místo.
Baruška Vaňková, Terezka Štěpánová a Zuzka Čížková, které k postupu do kraje chybělo pouze
půl bodu, dostaly nabídku zúčastnit se 3. ročníku mezinárodní přehlídky talentů k poctě Mistra Váši
Příhody s názvem “Nové evropské talenty”, která se bude konat v červnu v Českých Budějovicích.
Všem soutěžícím gratuluji k velmi pěkným výsledkům a děkuji za reprezentaci školy. Děvčatům, která postoupila do dalšího kola, přeju pevné nervy a dobře naladěné struny!
V krajském kole nás budou reprezentovat i práce výtvarníků. Žáci pana učitele Vaňka připravili
několik projektů pod názvem „VELKÉ
MALIČKOSTI“.
Výtvarníci se zviditelní i v Soběslavi.
Připravují výstavu svých prací do knihovny, na akci Noc kostelů i na festival
filmové tvorby.
Zveme Vás tedy:
· na vernisáž výstavy
„ZÁŘÍCÍ MĚSTO“
městská knihovna - čtvrtek 10. dubna od 17.00 hodin.
· na festival filmové tvorby žáků

– „FESTŽÁK“ – Společenské centrum Soběslav - neděle 18. května od
10.00 hodin. Na festivalu se představí
krátké filmy z více jak dvaceti škol a
organizací - od nejmladších začínajících tvůrců až po studenty odborných
škol.
Irena Molíková
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Informace
z domu dětí
a mládeže
V sobotu 12. dubna
pořádáme pro děti zájezd
do plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci.
Odjezd od domu dětí a mládeže v 9.00 hodin,
předpokládaný návrat v 13.00 hodin. Zájezd je
určen pro děti od 8 let, mladší děti se mohou
zúčastnit v doprovodu rodičů.
Cena zájezdu: 210,- Kč, děti ze zájmových
kroužků DDM 190,- Kč.
V ceně zájezdu je vstupné do bazénu na dvě
hodiny a doprava autobusem.
Přihlásit se můžete v DDM nejpozději do
7. dubna se zaplacením ceny zájezdu.

nn
Ve čtvrtek 17. dubna (velikonoční prázdniny) pořádáme společně s DDM Tábor a DDM
Veselí nad Lužnicí „Prázdninový výlet do
Čapího hnízda“.
Jedná se o ekocentrum nedaleko Olbramovic. Pod vedením odborného průvodce navštívíme naučnou stezku s expozicemi zvířat a
výukový program o farmaření.
Odjezd od DDM v Soběslavi v 8.15 hod.,
předpokládaný návrat kolem 15.00 hod. k DDM.
Cena zájezdu: 350,- Kč, děti ze zájmových
kroužků DDM 300,- Kč.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, vstupné
na expozici, výukový program a teplý oběd (polévka a hlavní jídlo).
Zájemci se mohou hlásit v DDM nejpozději
do 10. 4. 2014 se zaplacením ceny zájezdu.
Informace na tel. 381 522 013, 606 200 085.

nn
V sobotu 19. 4. zveme děti do DDM na tvořivou dílnu s názvem „Velikonoční dekorace“, od 9.30 hodin. Budete si moci vyrobit
veselé figurky z papíru, ozdobit velikonoční vajíčka ubrouskovou technikou, pomalovat barvami windowcolor nebo zhotovit originální
stojánky na vajíčka.
Cena za materiál 50,- Kč, děti ze zájmových
kroužků DDM 30,- Kč.
V pátek 25. dubna zveme všechny děti i rodiče na slavnostní vernisáž 10. výroční výstavy
keramiky - členů zájmových kroužků při DDM,
s názvem „KOČKY“ s pokusem o rekord v počtu keramických koček vystavených na jednom
místě a zapsání do České knihy rekordů.
Uskuteční se v muzeu Rožmberský dům
v Soběslavi od 18.00 hodin, s hudebním programem vystoupí skupina The Fingers.
Výstavu si můžete prohlédnout od 26. 4. do
24. 5. 2014 od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do
17.00 hod. denně kromě pondělí.
Jaroslava Kohoutová
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DUBNOVÉ PŘEDNÁŠKY
Na duben jsme připravili dvě
přednášky (po jedné v Soběslavi a
Veselí n. L.), které zakončí 4. ročník
historicko-vlastivědného cyklu
„Staré i nové zvěsti“. Soběslavská
přednáška proběhne ve středu 9. 4. od 17:00 v Rožmberském domě:
Jihočeské selské baroko ve světle nových pramenů.
Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc., autor řady knih a studií o lidových
stavbách a jejich ochraně, představí historické stavební plány blatských
statků. Popíše nástup, vrchol a zánik „lidových“ stavebních zvyklostí na
soběslavsko-veselských Blatech, současně se pokusí zprostředkovat výtvarné ideály tehdejších stavebníků, projektantů, stavebních úředníků,
stavitelů či zedníků. Možná i Vy vlastníte k Vašemu stavení ve stylu „selského baroka“ původní plánovou dokumentaci, která svá tajemství ještě
nevydala. Nebojte se přinést ji s sebou.

o

Ve Weisově domě ve Veselí n. L. se ve středu 23. 4. od 17:00 koná
přednáška Kroniky a kronikáři Veselska.
Václav Jelínek, kronikář Veselí nad Lužnicí a předseda občanského
sdružení Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí, představí významné
kronikáře Veselska současné i minulé doby. Během přednášky také posluchačům přiblíží svou práci a metodické postupy kronikáře. K dispozici
bude i kopie veselské kroniky.

o

NÁRODOPISNÝ VEČER
K 70. VÝROČÍ ÚMRTÍ KARLA WEISE
Kulaté výročí úmrtí čestného občana Veselí nad Lužnicí Karla Weise
si připomeneme komponovaným pořadem v pátek 4. 4. od 18:00 ve Weisově domě.
Veselí nad Lužnicí poskytlo Karlu Weisovi jedinečné zázemí pro jeho
sběratelskou činnost a světově proslulý hudební skladatelel a sběratel lidových písní a zvyků zde našel svůj druhý domov. Koncem 19. století do
Veselí opakovaně jezdil a přátelil se s řadou místních občanů, např. s Amálii Fleischhansovou, truhlářem Gustavem Machoněm či lékárníkem Bedřichem Putterlíkem. Připomeneme si nejen jeho povedené příhody, ale
vyslechneme také některé z Weisových skladeb a spoustu veselých až
notně rozverných lidových písniček, které sebral a vydal ve svém jedinečném díle Český jih a Šumava v písni. Zaposloucháme se i do těch písniček, které již vydat nestačil, a které jsou uloženy v jeho pozůstalosti
v Blatském muzeu. Na housle bude hrát Tomáš Hubka, k piánu usednou
Hana Semrádová, Ladislav Dohnal a Jasmína Rokosová, zpívat vám bude
plánský Strýctet, Tetičky, děvčata ze ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře a sólisté František Doubek a Zdeněk Žalud.

o

OBRAZY A HUDBA VE WEISOVĚ DOMĚ
V pátek 11. 4. od 18:00 Vás do Weisova domu pozveme na další akci,
kterou bude performance Obrazy a hudba. Studio Večtomov představí audiovizuální projekci díla slavného mexického malíře Eugenia Flores Reyes. Ukázky výtvarných děl, které budou promítány na plátno, budou
podbarveny klasickou hudbou. Večerem bude provázet hudební virtuos a
veselský rodák Vladimír Večtomov.

o

FOLKLORNÍ VEČER
ZADUDEJ, DUDÁČKU, ZADUDEJ
Večer lidové hudby a tance v dubnu proběhne také v Rožmberském
domě, a to v sobotu 12. 4. od 16:00. Půjde o setkání folklorních souborů u
příležitosti 30. výročí založení soběslavského dudáckého souboru Jitra.
Kromě něj vystoupí Soběslavská chasa mladá, dětský soubor Lužánek
z Plané n. L., folklórní soubor Dubínek ze Sezimova Ústí, folklorní soubor
Stražišťan z Pacova a Budějovické dudácké sdružení. Nenechte si ujít tuto
mimořádnou příležitost seznámení s několika dudáckými a národopisnými
soubory!

o

KOČKY – VÝROČNÍ VÝSTAVA KERAMIKY
Výstavní sezonu v Rožmberském domě tentokrát zahajujeme už 26. 4.
Kromě stálé expozice Příroda Táborska na Vás čeká jubilejní 10. výstava
tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavského
DDM vedených J. Povondrovou. Pro výroční výstavu bylo zvoleno téma

pravidelně ztvárňované po celá léta – kočky. Věříme, že jejich
koncentrace ve výstavních sálech umožní i zápis rekordu v počtu vystavených keramických koček na jednom místě do České knihy rekordů. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 25. 4. od 18:00, zahraje skupina The
Fingers. Výstava, kterou pořádáme ve spolupráci se soběslavskou pobočkou Domu dětí a mládeže Tábor, potrvá do soboty 24. 5.
Na viděnou v Rožmberském a Weisově domě se těší
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

Velikonoční koledování s Ráčkem
V pondělí 21. dubna
děti projdou Soběslaví a k jejich
koledování je bude doprovázet koňské
spřežení s žebřiňákem.

Vynášení Morany se Soběslavským Ráčkem
neděle 13. 4. 2014 v 10 hodin
na náměstí v Soběslavi
Program:
vystoupení Soběslavského Ráčku
vítání jara
průvod – vynášení Morany k jezu u Hvížďalky

duben 2014
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Navštivte chovatelské farmářské trhy
Trhy se v Soběslavi konají pravidelně každou první neděli v měsíci, a to v areálu Českého svazu chovatelů u silnice E55 od 7 hodin.
Jediná změna je v měsíci říjnu, kdy je trh spojený s tradiční Jihočeskou výstavou drobného
zvířectva. Jaký sortiment tam mohou návštěvníci očekávat, jsem se zeptala místopředsedy
Českého svazu chovatelů ZO Soběslav Martina Nechutného.
Naše trhy jsou především zaměřené na chovatelství a zahrádkářství. Pravidelně jsou zde
stánky s chovatelskými potřebami a krmivy.
Každý, ať má doma myš, morče, papouška nebo
psa a kočku na trhu najde vše, co pro svého miláčka potřebuje. Kromě chovatelských potřeb
prodejci nabízejí také krmiva pro drobná hospodářská zvířata, králíky, drůbež, holuby a ostatní
chované druhy. Nechybí ani speciální krmení
pro exoty, kdy jsou nabízeny různé druhy směsí
i jednodruhové zrniny jako je proso, slunečnice,
kardi, semenec a další.
Návštěvníci tu najdou široký sortiment pro
zahrádkáře, od nejrůznější sadby do skleníků a
zahrádek, konifery, truhlíkové květiny, pelargónie a další. Nechybí ani stánky s cukrovinkami a
ořechy, v podzimních měsících úroda ze zahrádek jako jsou brambory, jablka, cibule a další
plodiny.
Od března do června si zde můžete koupit
násadová vejce drůbeže, pětidenní kuřata nosných plemen, brojlerů i kachňat. Nechybí ani
stánek, kde vykupují králičí kožky a exotické
ptactvo.
Hlavním důvodem, proč se trhy pořádají, bývá
nabídka zvířat. Jak širokou škálu nabídky návštěvníci najdou?
U nás má každý chovatel možnost nabídnout
jakákoliv zvířata. Ať se jedná o holuby, drůbež
všech druhů, králíky, papoušky, objevují se i
štěňata, drobní hlodavci, bažanti, prostě vše, co
je živé a lidé doma chovají. Chovatelé nabízejí k
prodeji nebo výměně svoje chovné kusy a v letních a podzimních měsících prodávají především svoje odchovy. Dají se zde koupit zvířata
tetovaná, konkrétně králíci s rodokmenem,
okroužkovaná drůbež, holubi a exoti, u exotického ptactva i s průkazem pohlaví určeným pomocí DNA. Toto vše poté splňuje podmínky pro
možnost zařazení nabízených zvířat do další

plemenitby v čistokrevných chovech. Samozřejmostí je možnost koupit zvířata nejen pro radost,
ale i užitek.
Určitě jsou k doptání kontakty na jiné chovatele a pěstitele, kteří se mezi s sebou dobře znají
a spolupracují. Chovatelé zde prodávají i další
přebytky ze svých chovů jako jsou vejce, med a
podobné produkty.
Na farmářských trzích se běžně prodávají také
domácí výrobky, jako kozí sýry, jogurty, pečivo, uzeniny apod. Je tomu tak i u vás?
Jak jsem již uvedl, naše trhy jsou především
založené na chovatelství a pěstitelství. Rádi
přesto přivítáme prodejce domácích výrobků.
Podmínkou je vlastnit stánek, karavan, který
odpovídá hygienickým a veterinárním podmínkám určených k prodeji čerstvých potravin.
Vím, že takové prodejní pojízdné stánky fungují
a rádi takové prodejce přijmeme mezi nás. Naší
snahou je nabídnout obyvatelům našeho města
co nejširší sortiment.
Kdo může na trzích prodávat? Jaké oprávnění
musí mít k prodeji?
Na trzích může prodávat kdokoliv nejen ze
Soběslavi, ale i odjinud a rádi ho uvítáme. Jsou
ovšem daná závazná pravidla prodeje, a to jak
pro stánkový prodej, tak jednotlivé chovatele.
Zvířata nabízená k prodeji či výměně musí být
bezpodmínečně zdravá a v dobré kondici. Pokud prodávaná zvířata jeví jakékoliv známky
špatné kondice nebo nemoci, tak pořadatel trhů
nedovolí jejich prezentaci ani další prodej. Jednotlivcům řídí prodej pořadatel trhů podle aktuálních podmínek a obsazení připravených klecí
a voliér. V praxi jde o to, kam umístit nabízená
zvířata a produkty. Co se týče stánků, je potřeba
se domluvit přímo se mnou na tel. 606 164 750,
a to vždy minimálně týden před konáním trhu.
Jste spokojeni s návštěvností?
Trhy jsme začali pořádat před třemi lety a
jsou navštěvovány v hojné míře prodejci a návštěvníky z širokého okolí, takže vlastně ano. Je
nám jen trochu líto, že jsou opomíjeny v podvědomí Soběslavanů. Naším cílem je, aby se zdej-

ší občané dovedli v dnešní uspěchané době zastavit a odpočinout si. Jsme přesvědčeni, že trhy
jsou tím pravým místem, kde si přátelé a známí
mohou popovídat o chovu zvířat, vyměnit si informace, zkušenosti z pěstování zeleniny, kytiček, anebo si „poklábosit jen tak“. V areálu jim
nabízíme příjemné zázemí a prostředí k posezení
s malým občerstvením.
A co říci závěrem?
Závěrem našeho rozhovoru mi dovolte poděkovat všem lidem, kteří každý měsíc trhy připravují a všem, kteří je pravidelně navštěvují a
tím podporují chovatelské a pěstitelské aktivity
v našem regionu. Přeji všem úspěšnou chovatelskou a pěstitelskou sezonu, která právě začíná.
Informace o trzích a dalších aktivitách ČSCH
ZO Soběslav najdou čtenáři na našich oficiálních stránkách: http://zosobeslav.rajce.idnes.cz/
a http://zocschsobeslav.webnode.cz/.
S Martinem Nechutným si povídala
Jiřina Kocourková
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CHARITATIVNÍ BAZÁREK
Máte doma nějaké zachovalé nepotřebné věci?
Věnujte je Rolničce!
Věci vybíráme pouze funkční, nepoškozené a čisté.
Například: knihy, nádobí, drobné funkční spotřebiče,
tašky, kabelky, sportovní vybavení, nářadí, pásky,
věci do domácnosti, hračky…
Pozor: oblečení a plyšové hračky nevybíráme!!!
Věci protřídíme, oceníme a rozprodáme.
Výtěžek bude věnován Rolničce.
Věci budeme v letošním roce přijímat i prodávat
v Informačním středisku na náměstí v Soběslavi.
Na adrese: náměstí Republiky 148,
vedle Železářství Lapec.
Otevírací doba Bazárku:
čtvrtek 3. 4. od 8:00 do 12:00 - příjem i prodej věcí
pátek 4. 4. od 14:00 do 17:00 - příjem i prodej věcí
pondělí 7. 4. od 14:00 do 17:00 - příjem i prodej věcí
úterý 8. 4. od 14:00 do 17:00 - příjem i prodej věcí
středa 9. 4. od 14:00 do 17:00 - příjem i prodej věcí
čtvrtek 10. 4. od 8:00 do 12:00 - příjem i prodej věcí
pátek 11. 4. od 14:00 do 17:00 - příjem i prodej věcí
sobota 12. 4. od 8:30 do 12:00 - Jarmark, prodej věcí
Pokud potřebujete informace, kontaktujte nás.
Renata Gargulová: 777 327 382
Děkujeme, že máte rádi pořádek i charitu.

Sbírka Rolničkové dny 2014
V týdnu od 7. do 11. dubna
bude probíhat 13. ročník veřejné
sbírky „Rolničkové dny“. Dobrovolníci budou v ulicích Soběslavi a dalších 10 jihočeských
městech žádat veřejnost o finanční příspěvek na otevření
Centra denních služeb pro dospělé lidi s těžkým mentálním
postižením na pobočce Rolničky
v Táboře. Pravidelná návštěva
centra klientům pomáhá zachovávat schopnost pečovat o sebe
a zvládat každodenní činnosti, a
tím předchází jejich sociálnímu vyloučení z běžné společnosti.
Ve čtvrtek 10. dubna, kdy budou dobrovolníci a skauti se zapečetěnými kasičkami v Soběslavi, možná právě Vás požádají o příspěvek pro Diakonii Rolnička ze Soběslavi a jako poděkování Vám nabídnou symbolickou rolničku.
Děkujeme Vám všem, kteří nás během Rolničkových dnů podpoříte.
Vaše Rolnička, www.rolnicka.cz
Sbírka probíhá v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a
její konání je ohlášeno Krajskému úřadu Jihočeského kraje, jehož kontrole také
podléhá.
V září 2013 Diakonie Rolnička otevřela pobočku v bývalé 8. Základní škole
na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře. Dospělí lidé s mentálním postižením si zde mohou doplnit vzdělání v Praktické škole nebo se připravovat na práci v Sociálně terapeutické dílně. Od září 2014 zde budou moci využívat služby Centra denních
služeb pro dospělé ti klienti, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují soustavnou pomoc jiné osoby.
Mgr. Kateřina Bláhová, vedoucí fundraisingu

Pozvání na koncert do čajovny
Na dubnovém koncertu v Rolničce zahraje
liberecký písničkář Karel Diepold, který je
známý především jako autor dnes už kultovní písničky Metoději. Jan Burian o něm
mluví jako o „jizerském Leonardu Cohenovi, kterému se podobá svým klidem a jemností projevu, hloubkou výpovědi, skromností“. Karel Diepold
hraje na obyčejnou kytaru,
ale jeho poezie je neobyčejná, velmi jemná, citlivá
a lidská. Dívá se na člověka z různých stran, má pochopení pro pády a úlety,
zároveň je ale jasné, na
které straně stojí. Jeho písně jsou zejména vhodné do
předvelikonočního období, protože se kromě jiného
ptají, co všechno znamená
být člověkem.
Karel Diepold je speciální také tím, že za svou
více než dvacetiletou písničkářskou kariéru nevydal jedinou studiovou nahrávku, přestože se podílel na nahrávání desek Karla Plíhala
nebo Zuzany Navarové. Nemá dokonce ani svoje internetové
stránky, což je dnes už na pováženou. Něco málo z jeho tvorby
můžete najít na internetu, a nebo ho vidět živě – hraje ve volném sdružením Osamělí písničkáři nebo v kostele v Neratově
v Orlických horách.
Využijte tedy ojedinělé možnosti slyšet koncert Karla
Diepolda v Soběslavi a přijďte do čajovny Rolnička v pátek
11.4. v 19 hodin.
Martina Plátová

duben 2014

Klub PORTA Soběslav
pod záštitou
Jihočeského kraje zvou na:

Jihočeskou PORTU + COUNTRY BÁL
Zveme příznivce hudby, společného tančení, pohody i všechny ostatní, co
mají zájem se pobavit. Po oba dny ochutnávka a hodnocení nápojů. Zapojení
do sborového zpěvu. Soutěže o ceny pro všechny od skleničky až po míchačku. Nekuřácký sál. Vstupné pro předem nahlášené do 31. 3. zdarma. E-mail:
portasob@seznam.cz tel. 602 815 924. Změna programu vyhrazena. Výběr
dobrého jídla a pití za příznivé ceny.

Pátek 4. 4. 2014 od 19.14 h
Zahájí Písecká skupina Votvíráci Country bál a bude následovat bohaté
společné tancování s výukou country tanců, uvádí Country Dance Soběslav a
na Square tance zve Blueberry Č. Budějovice.
Tancování bude zaměřeno i na tance, které se na běžných bálech netančí a
do kterých se mohou se zapojit všichni (klasické, historické, square).
Zájemci o hudbu a zpěv budou mít prostor pro společné hraní „zpěvy páteční“ „Jam sesion“ nástroje si vezměte vlastní.

Sobota 5. 4. - 9.00 – 13.00 h
„Seminář“ společného tancování - zaměřený na tance dle přání účastníků.

Sobota od 14.00 h
Jihočeská PORTA - festival country, folk, tramp a příbuzné hudby.
Recitály úspěšných skupin minulých ročníků a soutěžní autorská a interpretační část nejenom o postup do celostátního a mezinárodního kola, ale i o
cenu firmy Somme, a cenu diváka.
Vystoupí: Anonym Voice, Rybníkáři, Honza Bican, Kvintet Písek, The
Fingers, X-tet, Karel Smeykal, La Luz, Láďa Baďa Latka, Honza Vlažný,
Český Dudák a další.
Za Klub PORTA Soběslav Luboš Dvořák
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„Dokud se zpívá, ještě se
neumřelo!“
„Zpívati si pod vodou, nejde ani náhodou –
z hlubiny, z hlubiny, vyšly by jen bubliny…“
Zpívati ale lze i anonymně – důkazem toho je
pěvecký sbor Anonym Voice. I když z anonymity již vystoupil před několika roky a pro širokou
veřejnost už nejsou neznámí ani jednotliví členové, tak přesto máme letos pro své příznivce
překvapení v podobě nových členů!!!
A jak jinak tedy vystihnout několikaleté působení sboru než slovy a verši vypůjčenými
z více či méně známých písní.
„Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc!...“ - ač jsme parta muzikantů
amatérů s různými profesemi (zemědělskými
inženýry a výrobci klobás, mléka či vepřů počínaje přes učitelky, ředitelky, úřednice nebo studenty konče), máme společnou zálibu: „tu naši
písničku českou, tak hezkou, tak hezkou!...“
„Mají nový hit, v Babylonu, mají nový hit a
je to síla“!... To bude na Portě pařba! Máme „Žízeň, Dvě báby, Žebravou“ a ještě i jiné hity, na
které se na Portě ve Vlastiboři můžete těšit. Tak
neváhejte a přijďte. Rádi se s Vámi uvidíme a
s písničkami zapaříme.
„…touhy dlouhý prsty mají, když je lidi
v sobě tají…“ – naše je touha zpívat a předávat
trochu radosti každému, kdo o ni stojí.
Irena Molíková

HAPPENING „PAMATUJ“
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV sobota 8. března 2014 - 17.00 h
Akci zorganizoval komorní pěvecký sbor Anonym Voice ve spolupráci s pěveckým sborem Základní umělecké školy v Soběslavi pod vedením Mgr. Ireny Molíkové a Mgr. Radky Duškové.
V úvodním projevu byl přečten dopis poslankyně Evropského parlamentu paní doktorky Zuzany
Roithové a byl představen organizátor akce - sdružení Geshem.
Na setkání jsme si připomněli událost z 8. března roku 1944, z tragické noci, kdy došlo k největší
hromadné vraždě československých občanů během 2. světové války. V plynových komorách koncentračního tábora Osvětim – Birkenau bylo zavražděno 3792 československých občanů, nevinných mužů, žen a dětí, kteří se provinili tím, že se narodili jako Židé. Následně na to, v nocích 10. a
11. července téhož roku, bylo zavražděno dalších 6500 nevinných lidí z tzv. Terezínského rodinného tábora. Tedy celkem více než 10000 obětí, o kterých se už zapomíná hovořit. Ludmila Zbytovská
se krátce zmínila o konkrétních lidech ze Soběslavi, kterých se zlo v koncentračním táboře týkalo.
Na setkání zazněly židovské a hebrejské písně, česká a izraelská státní hymna. Je zdokumentováno, že některé z písní Židé zpívali cestou na smrt, když byli transportováni do plynových komor.
Sešli jsme se proto, abychom uctili památku všech zavražděných a umučených lidí. Nechceme
být neteční ke zlu, které se dělo a stále děje.
Jaké další akce probíhaly na jiných místech republiky, můžete sledovat na facebooku.
Za všechny zúčastněné Irena Molíková

Hudebně literární seskupení HAMAVE
zahájilo svoji letošní koncertní cestu
Hudebně literární seskupení se po malé zimní pauze navrátilo zpět ke svým milým posluchačům a v únoru zahájilo novou sezonu
koncertem „Vivat Mozart“ v nádherném prostředí Galerie Špejchar v Želči.
Jak už název koncertu napovídá, byl celý
program sestaven z árií a duetů Wolfganga
Amadea Mozarta. Želečskému publiku, které je
zvyklé na kvalitní provedení koncertů, se představil náš host, vynikající mladý barytonista Daniel Klánský, který sklidil u posluchačů
obrovský aplaus nejen díky svému pěveckému
umění, ale také díky obrovskému hereckému talentu. A i pro nás bylo velkým potěšením spolupracovat s tak milým, nadaným a zároveň i
velmi skromným mladým mužem.
Druhým naším počinem tohoto roku bylo
uvedení skladby G. B. Pergolesiho „Stabat Mater“. Koncert, který byl naplánován a v Soběslavské hlásce avizován na 5. 4. 2014 byl z organizačních důvodů přesunut na dřívější datum
29. 3. 2014. Nicméně i přes tuto malou peripetii
si nás naši posluchači v kostele sv. Víta našli a
ocenili nejenom krásu skladby samotné, ale i
provedení, na kterém se svým krásným mezzo-

sopránem podílela Soběslavi známá a oblíbená
Karolína Bubleová - Berková. A můžu potěšit i
ty z vás, kteří jste nás v kostele sv. Víta nezastihli
a rádi byste toto nádherné dílo slyšeli. Budeme je
opakovat v pátek 11. 4. v kostele sv. Václava ve
Zlivi a na Velikonoční pondělí 21. 4. v kostele sv.
Jakuba Většího v Tučapech. Na těchto dvou koncertech bude naším hostem Klára Remsová, která zastoupí Karolínu Berkovou.
A co plánujeme na další měsíce? Soběslavské posluchače jistě potěší koncert naplánovaný
na svátek sv. Petra a Pavla s Radkem Žaludem,
barytonistou, který je znám z vysílání televize
„Šlágr“. Zájem o koncert HAMAVE projevili
také ve Veselí nad Lužnicí, v Deštné, tradičně
již v Dírné a v dalších obcích v blízkém okolí
Soběslavi, ale i trošku dále - máme již domluvené koncerty v Rudolfově u Českých Budějovic,
v Týně nad Vltavou, v Chotovinách a velmi se
těšíme na koncert „Ave Maria“, se kterým pojedeme do Benešova u Prahy. Vyjmenovávat
všechny domluvené koncerty by bylo asi zbytečné, neboť o akcích, které budeme pořádat na
Soběslavsku, budou naši příznivci informováni
včas prostřednictvím měsíčníku Hláska.

A tak mi nezbývá než si přát, aby si lidé odnášeli z našich koncertů srdce naplněné krásou a
štěstím a aby nám naši milí posluchači zůstávali
i nadále nakloněni.
Za HAMAVE Hana Žvachtová
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Pravidelný program RC Sobík:
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
18.00 - 19.30

SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Iva, Petra)
ANGLIČTINA dospělí, mírně pokročilí

ÚTERÝ
9.00 - 9.45
9.45 - 11.45
15.00 - 15.55
16.00 - 16.55

CVIČENÍ RODIČE A DĚTI 1- 4 roky ( Ivana)
VOLNÁ HERNA (Iva)
TANEČNÍ KROUŽEK (3-6 let, Iva Š.)
TANEČNÍ KROUŽEK (3-6 let, Iva Š.)

STŘEDA
10.00 - 11.00
14.30 - 17.00

ANGLIČTINA pro rodiče s možností hlídání dětí, lektor Matěj Pěknic
VOLNÁ HERNA, každý sudý týden, Iva, Věrka

ČTVRTEK
9.00 - 9.30
9.30 - 11.30
18.30 - 20.00

PÍSNIČKA – rodiče a děti 1-4 roky (Věrka)
VOLNÁ HERNA (Věrka)
ANGLIČTINA dospělí, středně pokročilí
lektor rodilý mluvčí Richard Mullender

PÁTEK
9.00 - 9.30
ŘÍKANKA, ŠIKOVNÉ RUČIČKY – rodiče a děti 1-4 roky (Petra)
9.30 - 11.30
VOLNÁ HERNA (Petra)
Sobíkův hlídací koutek po telefonické domluvě 728 318 857.
Připravujeme: ANGLIČTINA PRO DĚTI 3-6 let (Jeden jazyk nestačí)

12. Pohádkový den
s korunovací
Václava
Vydry
pohádkovým
králem
Zveme na korunovaci II. pohádkového krále v Čechách,
která se uskuteční 4. 4. 2014
v DK Metropol v Č. Budějovicích v odpoledních hodinách. Vstup pro pohádkové
bytosti i ostatní zdarma.
Na setkání se těší celý Pohádkový kabinet.
-jk-

RC Sobík zve děti i rodiče na SOBÍKOVO VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
ve středu 16. 4. 2014 od 15:00 do 18:00 hodin v herně RC Sobík
Děti si vyzkouší, co všechno dokážou jejich šikovné ručičky. Mohou tvořit samy nebo s rodiči –
Sobíkovo tvoření není věkově omezeno. Na Sobíkově tvoření budeme zkoušet různé výtvarné techniky, používat rozmanité materiály i pomůcky, budeme pracovat samostatně nebo vytvoříme společný projekt. Po tvoření bude k dispozici herna, kde si budou moci děti pohrát, rodiče si mohou
odpočinout u kávy nebo čaje.
Cena: 50 Kč/tvořící dítě (pro členy RC Sobík), 70 Kč/tvořící dítě (pro ostatní), herna pro netvořící sourozence ZDARMA. S sebou: přezůvky a pracovní oblečení
Počet míst je omezen, v případě zájmu nás kontaktujte na tel. 777 933 219

Dětský karneval
v Nedvědicích
V neděli 23. února se v Nedvědicích
uskutečnil dětský karneval. Sál byl plný
masek a smíchu. A odměnou pro všechny, kdo se na karnevalu podíleli, byly
spokojené a veselé děti.
Děkujeme tímto městu Soběslav za
finanční podporu a manželům Molíkovým za skvělý hudební doprovod a zábavu.
Martina Koubová

RC Sobík zve děti a rodiče na

ČARODĚJNICE
SE SOBÍKEM
v pátek 25. 4. 2014
SRAZ v 16.00 hodin na náměstí
Sejdeme se v 16:00 hodin na náměstí, kde si
vyrobíme čarodějnici a společně se přesuneme
na PLOVÁRNU. Tam zapálíme oheň, opečeme
si špekáčky a dětem nabídneme soutěže a drobné odměny. Ohodnotíme i pěkné kostýmy čarodějnic, čarodějů a černokněžníků, a proto
nezapomeňte děti patřičně obléknout!
S sebou: špekáčky, pití a další občerstvení

ZPRÁVIČKY Z RC SOBÍK
Na konci února jsme pro děti připravili
SOBÍKOVO TVOŘIVÉ ODPOLEDNE. Sešlo
se nás sice jen málo, ale přesto se tvořilo. Mozaikou z papíru jsme si společně vytvořili obraz
motivovaný skladbou ‚Karneval zvířat‘, kterým
jsme vyzdobili hernu centra. V dubnu chystáme
pro všechny zájemce další tvořivé odpoledne,
tentokrát s velikonoční tematikou.
Měsíc březen jsme zahájili karnevalem, který jsme pro naše nejmenší uspořádali v malém
sále KDMS. Hned na začátku se pod vedením
lektorky Ivy Štěchové představily naše dvě taneční skupiny ‚Koťátka‘ a ‚Berušky‘ se svým
vystoupením. Potom už se soutěžilo, tancovalo,
malovalo na obličej a všichni jsme si nedělní
karnevalové odpoledne náležitě užili.
V březnu následoval výlet minibusem do relaxačního bazénu v Jindřichově Hradci a přednáška ‚První pomoc u dětí‘, kterou jsme pro
rodiče připravili společně se zdravotní sestrou
Marcelou Hánovou. Maminky si mohly poslechnout zajímavé informace o běžných dětských nemocech a dovědět se zajímavé rady a
tipy, jak při nich postupovat. Další přednášku si
můžete do RC Sobík přijít poslechnout už
9. dubna, přednášet bude Kristina Zůbková,
propagátorka Moudrého podnikání žen a tématem bude ‚SÍLA ŽENY‘.
Od března nabízí RC Sobík ve spolupráci s
jazykovou školou Jeden jazyk nestačí kurzy
angličtiny pro děti i dospělé. Hlásit se můžete na
dopolední kurzy angličtiny pro rodiče s možností hlídání dětí v naší herničce a na odpolední
kurzy pro děti 3-6 let na tel. 728 318 857.
Na letní prázdniny připravujeme:
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SOBÍK
Za RC Sobík
Ivana Hamajová a Věra Podlahová
Více informací na: www.sobik.webnode.cz
FACEBOOK “Rodičovské centrum Sobík”
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Copak se to stalo? Obyvatelé našeho domu
tady nejsou!!! Místo toho se tu pohybují modré
postavičky – no jasně - náš domov se změnil ve
Šmoulí vesničku, a to se vším všudy. Najdete tu
šmoulí domeček, taťku Šmoulu, Šmoulinku,
Kutila, Siláka, Nitku, Šprýmaře, ale i zloducha
Gargamela se svým kocourem Azraelem. Při
tom všem hraje muzika a nechybějí koblížky a
něco mastného – jelítka a jaterničky – že už víte,
co se děje? No jasně, je tu Masopust!!! Jako
každoročně, ani u nás nesmělo chybět masopustní veselí, tentokrát ve Šmoulím duchu. Bylo
veselo, tancovalo se - no prostě jak má správný
Masopust být!
Ale byly i další akce, které se nám líbily a na
které nesmíme zapomenout. Jsou to písničky
Karla Hašlera, které nám nejen zazpíval, ale i o
panu Hašlerovi pěkně vyprávěl pan Šedivý
z Prahy. V tomto pásmu jsme se nejen pobavili,
zazpívali si, ale dozvěděli se plno zajímavých
věcí ze života K. Hašlera. No a ještě abychom se
potěšili trochu jinak, opět za námi přijela zvířátka – tentokrát obzvlášť zajímavá. ZOO Dvorce u
Borovan, jejichž majitelé nám zvířátka nejen
představili v plné své kráse, ale i o nich povídali.
Dozvěděli jsme se, co mají rádi, co se jim nelíbí,
jak se rozmnožují, žijí a co rádi jedí. Plno z našich uživatelů by se už do ZOO nepodívalo,
protože nemohou dobře chodit, ale je úžasné,
když oni přijedou za námi.
Bohužel, není vše tak krásné, jak to píši, setkáváme se i s různými negativistickými občany
v našem okolí a nedá mi, abych o tom nenapsala. Zvu do našeho domu děti ze školky, školy, a
to nejen k tomu, aby se naši uživatelé pobavili,
ale i z toho důvodu, aby právě děti věděly, že babičky a dědečkové nejsou jenom doma a nehlídají je, ale jsou i babičky a dědečkové, kteří
potřebují pomoc a podporu, ošetřovatelskou
péči, dobré slovo a zacházení. Že i jejich maminky a tatínkové a i oni jednou budou staří a
možná i oni budou jednou takovou pomoc potřebovat. Děti mají hodně citu, hodně vnímají,
nepřetvařují se a řeknou častěji než dospělí to,
co si myslí. A pak se stane taková věc, jaká se
stala.
U našeho domova je okrasný rybníček, ve
kterém jsou červené rybičky a v létě v něm kvetou lekníny. Okolí zdobí rákosí s doutníky, takže je to i prostředí ideální pro živou faunu.
Nejen naši senioři, ale i děti ze školky a sousední Rolničky sem chodí na procházku a pozorují

Změna ordinační doby
MUDr. Vítkové:
od 1. dubna 2014 takto:
Po 7.30-12.00

12.30-15.00

nejen plovoucí rybičky ve vodě, čekají, až žabka skočí do vody, poslouchají zpěv ptáčků, ale i
hezké upravené prostranství. A právě v den, kdy
byl u nás Masopust, a chtěli jsme naše seniory
pobavit, jedna paní se rozhodla vykoupat svého
psího miláčka v tomto rybníčku. Děti ji upozornily na to, že se to nesmí, že je rybníček chráněný a ona byla hrubá nejen na ně, ale i na
zaměstnance. Mám také psa, ale vím, že i on se
musí vychovávat a že pro něj musí být pravidla.
A smutné je na tom to, že místo toho, aby si vážila pěkného okolí, je ještě vulgární na děti, které se my snažíme vychovávat a vést k úctě ke
starším lidem. Můžeme se potom divit tomu, že
se k nám děti chovají špatně? A možná, že právě
tato paní, která nejen zvulgarizovala slovo „babičky“, možná právě tato paní může za pár let

Konzultant zdravé výživy
a alternativní medicíny Miroslav Němec
bude v Soběslavi, v ulici Nerudova
- Pekárikovi /naproti pekárně/
v sobotu 5. dubna 2014 od 9 hodin.

Út 7.30-12.00
St

7.30-12.00

Čt 7.30-12.00
Pá 7.30-12.00
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přijít s prosbou o přijetí. A
kdyby se všichni chovali tak,
jako ona, kam bude chodit na
procházku, a co bude pozorovat? Jsme pyšní na to, jaké je
hezké okolí našeho Senior
domu, obdivují ho i naši kolegové z Českých Budějovic
a z Tábora, protože u každého zařízení podobného typu
takové možnosti volného
prostoru nejsou. Naši zaměstnanci se o tento prostor
starají a já bych i touto cestou
chtěla za naše seniory poprosit, aby ti, kteří chodí venčit
své miláčky, je na tomto prostranství nepouštěli z vodítka a
uklízeli po nich exkrementy. Nezapomínejte, že
jednou každý z vás může být v tomto domě uživatelem a bude potom rád, když se posadí na lavičku, kolem které bude hezké upravené okolí.
Mgr. Lada Haplová

nnn

Klienti Senior-domu děkují starostovi
Ing. Bláhovi za přechod k restauraci Máj
(pivnice Mrtvola).
Věra Buřilová

Výkup kožek
Pondělí 7. 4. 2014 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h

Cena 40 Kč za kus
Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v březnu:
R. Galbraith: Volání kukačky
M. H. Clarková: Každý něco skrývá
L. Eckertová: Hustej internet

13.00-18.00

Děkuji neznámému člověku, který v noci z 8.
na 9. března pomohl mému zraněnému otci a
zavolal mu záchranku. Marcela Dvořáková

A. Mačingová: Zhubněte jednou provždy
V. Kramlová: Vítězové nad smrtí
N. Robertsová: Dům na útesu
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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 DUBNU 2014
Vážení diváci,
tento měsíc nabízí filmoví distributoři širokou škálu novinek pro všechny
divácké kategorie a my jsme se snažili pro Vás vybrat to nejzajímavější.
Z české produkce nabídneme romantickou retrokomedii „LÁSKA,
SOUDRUHU!“ je natočená ve finsko-české koprodukci. Netypická komedie o studené válce. Děj se odehrává v roce 1962, kdy se v Helsinkách
koná Mezinárodní festival mládeže a studentstva. Na tento festival přijíždí hudebník Jan (Miroslav Etzler) a setkává se se svou starou známou Elsou, která si o něm myslela, že už je dávno mrtvý. Elsa si nejprve od znovu
nalezeného vztahu drží odstup. Postupně mu však, především díky Janově
snaze se opět sblížit, propadá. Deset let poté, co dobyla kina teenagerská
komedie Snowboarďáci, vrací se Karel Janák. S podobnou poetikou, jen
posunutou do pozdní puberty vysokoškoláka. A to na film „10
PRAVIDEL, JAK SBALIT HOLKU“. Hrdinou filmu je Marek, student
zabraný do studií astrofyziky, jehož největší láskou jsou hvězdy a horoskopy. Dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů, což mu obrátí život
naruby. Jeho přátelé se rozhodnou povolat na pomoc jeho otce, úspěšného
vydavatele řady bestsellerů na téma jak získat ženu. Společně začnou
Markovi připravovat strategii, díky níž by se mu mělo podařit najít cestu k
jeho vyvolené. Příběh utajené lásky jednoho z největších spisovatelů by s
přehledem mohl být základem slavného románu, zůstal však tajemstvím a
v plné síle ho ukazuje až film „VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY“. Charles Dickens, ženatý autor mnoha legendárních románů, se na vrcholu své kariéry
zamiloval do mladší dívky. V prudérní Anglii těch dob to bylo něco nemyslitelného, proto oba svůj vášnivý vztah udržovali v tajnosti až do smrti. Složitý příběh prožívala hlavně ta mladá žena, které nezbývalo nic, než
zůstat neviditelnou a ukrytou jen „mezi řádky“.
Elitní agent pomalu umírá, ještě předtím si však může zachránit život
poslední akcí. On do toho půjde, ale co vy? Film „TŘI DNY KE
SVOBODĚ“ - Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné služby. Výměnou za experimentální lék, který mu může zachránit život, musí splnit ještě poslední úkol… V poutavém sci-fi thrilleru
„TRANSCENDENCE“ se představí v hlavní roli Johnny Depp jako
doktor Will Carter, který se zabývá umělou inteligencí. Brzy vyvine stroj,
který oplývá kolektivním vědomím a který implementuje do svého vlastního těla. Brzy se stane terčem extremistů, kteří oponují jeho technologii a
kteří ho nyní chtějí zlikvidovat. „CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA“. Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers neboli Captain America ve
filmu Captain America: Návrat prvního Avengera poklidně v ústraní ve
Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět.
Pro naše malé diváky je připravena premiéra animovaného 3D
„RIO 2“. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou
v džungli, když se odvážili opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké Amazonie, aby se tam setkali se svými příbuznými. Blu se v zemi,
kterou nezná, necítí zrovna moc jistě. Jednak zde musí čelit svému nejobávanějšímu protivníkovi – tchánovi a zároveň se vyhnout ďábelským
plánům na odplatu, které pro něj zosnoval padoušský a mstivý kakadu Nigel… Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek „ZVONILKA A
PIRÁTI“, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle,
která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Když se kvůli svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze
země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se společně se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť, aby
Zarinu našli a společně pak zkřížili meče s bandou pirátů pod vedením
plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy stát legendární Kapitán Hook…
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.

Jihočeský kompas
se uskuteční v DK Metropol České Budějovice 4. – 5. dubna.
Do sedmého ročníku opět vstupujeme s jarním termínem přehlídky, který se osvědčil. Chceme tak veřejnosti ještě před zahájením turistické sezony nabídnout prezentaci zážitků a emocí z nových i
tradičních forem aktivní dovolené. Letošní ročník přehlídky jsme nazvali aktuálně turistické příležitosti z regionů, měst a obcí.
Nabízíme příjemné prostředí, gastronomické speciality, doplňkový program. Vstup je volný.

Jih Čech je nejlepším místem v republice
pro letní dovolenou a pěší turistiku
A zároveň i nejoblíbenějším regionem
Jižní Čechy jsou nejlepším místem v republice pro letní dovolenou a
pěší turistiku. Vyplývá to z výsledků II. ročníku ankety „Kraj mého srdce
2013“, kterou organizuje vydavatelství Kam po Česku a výstavní společnost Incheba. Zveřejněny byly 18. února v rámci veletrhu Holiday World
2014 v Praze, kde získal Jihočeský kraj i druhé místo za svou expozici.
Kromě dvou uvedených prvních míst obsadil Jihočeský kraj v celkem sedmi hodnocených kategoriích ještě tři druhá místa za folklor a tance, cykloturistiku a památky a historická místa. A dvě pátá místa
v kategoriích adrenalin a zimní dovolená.
Celkem se do internetové ankety zapojilo 11 291 osob, tedy 2,5krát
více než loni.
Kromě zmíněných cen navíc jižní Čechy obdržely v Praze taktéž prestižní ocenění TTG Travel Awards v podobě prvního místa v kategorii neoblíbenější region České republiky za rok 2013.
-jk-
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Co slavíme o Velikonocích

Ježíš přichází do hlavního židovského města
- Jeruzaléma v den, který my nazýváme Květná
nebo Palmová neděle. Je přivítán jako židovský
král, jemuž provolávají slávu hosana. Právě v
těchto dnech se v Jeruzalémě schyluje k oslavě
židovských Velikonoc. Ježíš je po večeři, kterou
jeho nejbližší později nazvou poslední, zatčen.
Důvod zatčení? Rouhač, ten, který se prohlašuje
za mesiáše, porušuje náboženské židovské zákony a je označován za židovského krále, což
bylo nakonec oficiálním důvodem jeho odsouzení. INRI - Ježíš Nazaretský, Král židovský.

Během pátku začíná soudní přelíčení před
židovským sanhedrinem, králem Herodem,
římským místodržícím Ponciem Pilátem. Výsledek: Ježíš je odsouzen k zbičování a ukřižování. Umírá někdy kolem třetí hodiny
odpolední. Jeho přátelé vykupují jeho tělo a poblíž místa popravy ho pohřbívají. Vše se děje ve
spěchu, do západu slunce, protože pak už začíná
židovský sabat, den naprostého klidu.
Teprve v neděli ráno některé z žen, patřící
mezi Ježíšovy přátele, přicházejí k hrobu. Hrob,
kde byl Ježíš v pátek pohřben, je prázdný. Ve
zmatenosti oznamují tuto zvláštní událost ostatním. Ale to už Ježíš sám přichází k těmto svým
nejbližším. Ten, který měl být mrtev v hrobě,
žije. Ježíš vstal z mrtvých. Toto zmrtvýchvstání
však není obživnutí mrtvoly, ale je vstupem do
další dimenze života, nám dosud nepoznané a
neslýchané. Ježíš tak zásadním způsobem dovršuje, naplňuje a dává nový nebývalý smysl židovským Velikonocům. Jeho smrt je onou
paschou - přejitím z otroctví na svobodu, ze
smrti k životu, z beznaděje k naději, z egoismu
k lásce.
Křesťanské Velikonoce jsou svátky, které se
chtějí a mohou dotknout každého člověka.
V každém lidském životě může Ježíšova pascha
- přejití způsobit onen zásadní průlom. Jsou to
svátky nového života, nového lidství.
Přeji vám všem hluboké prožití těchto svátků.
P. Jan Hamberger
administrátor Římskokatolické farnosti

Policejní zápisník

Z činnosti hasičů

Křesťanské Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky, které po staletí ovlivňovaly podstatným způsobem životy lidí.
Porozumět těmto svátkům je v plnosti možné
pouze v kontextu židovských Velikonoc.
Židovská oslava je připomínkou záchrany
hebrejských židovských kmenů z egyptského
zajetí. Záchranu uskutečnil na Boží pokyn člověk jménem Mojžíš. Tato záchrana se chápe
jako přejití z otroctví na svobodu. Přejití - pascha není jen historickou událostí, ale pro všechny židy stálou připomínkou, že Bůh Hospodin
stále zachraňuje z otroctví ke svobodě. Velikonoční beránek, který se v tento den zabíjel a obřadně jedl při zvláštní slavnostní večeři,
neustále židům připomínal, že jsou národem, jehož existence je závislá na Boží záchraně. Tyto
Velikonoce slavil někdy kolem roku 30 i Ježíš
se svými nejbližšími.

 Neznámý pachatel (NP) vnikl v době od 8. 2.

do 15. 2. do sklepních prostor domu na sídl.
Svákov v Soběslavi, kdy ze sklepních kójí
odcizil trekingové pánské jízdní kolo zn. Kellys, v hodnotě 10.000,- Kč ku škodě M. Š.,
dále odcizil lyže zn. Blizzard a dámské jízdní
kolo zn. Superior, čímž způsobil P. M. škodu
ve výši 8.500,- Kč.

 Dne 16. 2. řídil T. P. osobní motorové vozidlo

BMW v obci Soběslav, kdy při dopravní kontrole byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu. Lékařským vyšetřením v Nemocnici
Tábor byla zjištěna hladina alkoholu v krvi
1,40 g/kg.

 NP rozbil dne 17. 2. zadní pravé boční okno u

motorového vozidla zn. RENAULT
TRAFIC a z úložného prostoru odcizil elektrické nářadí různého druhu v celkové hodnotě 19.950,- Kč ku poškozenému M. P.

 NP odcizil dne 21. 2. u bývalého areálu JZD v

obci Sedlečko u Soběslavě z nádrží nákladních vozů motorovou naftu celkem 510 l a
dále u bagru zn. Case se o toto pokusil. Tímto
jednáním byla způsobena spol. Bartoň a spol.
Polák celková škoda ve výši 22.850,- Kč.
OOP Soběslav
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Jaro přichází?
Počasíčko, počasí,
pěkně si s námi hraje,
že by již i v Čechách
začínaly teplé kraje?
Čtyři roční období,
odešla vloni na výlet
a ten jim jejich pořadí,
zdá se pěkně poplet.
Tak, milá roční období,
seřaďte se, jak zvykem bývalo,
my lidé vás prosíme,
aby to tak opět zůstalo.
Z jara pohled na kytičky,
v létě na hřívu sluníčka,
na podzim mlhy a v zimě
ať sníh padá nám na víčka.
Tak jaro, léto, podzim, zima,
hezky pěkně za sebou,
ať nás ještě v červnu,
naše nosy nezebou.
Hana Veselá

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

Události PS Soběslav 10. 2. – 13. 3.
 12. 2.

Asistence ZZS při transportu pacienta
do sanitního vozu v Soběslavi, sídl. Svákov.

 14. 2.

Otevření bytu v Soběslavi, sídliště

Svákov.

 20. 2. Otevření bytu v Zálší.
 21. 2. Požár suché trávy na náspu železniční trati u obce Roudná.

 24. 2. Asistence ZZS při transportu pacienta
do sanitního vozu ve Veselí n/L.

 25. 2. Odstranění následků dopravní neho-

dy osobního automobilu u obce Drahov. Při
nehodě byla zraněna jedna osoba.

 28. 2. Asistence ZZS při transportu pacienta
do sanitního vozu v Soběslavi.

 8. 3. Otevření bytu v Želči.
 12. 3. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů u obce Klenovice. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.

 12. 3. Odstranění následků dopravní neho-

dy osobního automobilu v Soběslavi, Tyršově ulici.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

DĚKUJEME
Hasičskému sboru v Myslkovicích za uspořádání HASIČSKÉHO PLESU, který se konal
22. února v příjemném prostředí zdejšího zámečku. Pohodová hudba k tanci i poslechu, pěkně vyzdobený sál, bohatá tombola a nekuřácké
prostředí – to vše přispělo k dobré náladě
návštěvníků plesu.
manželé Havlovi, Sezimovo Ústí
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Soběslavská pekárna PETA Bohemia informuje
Již několikrát jsme psali v Hlásce o kvasovém chlebu. Přesto si znovu
dovolujeme připojit další informace.
Poslední dobou řada pekařů prezentuje, že vyrábí „kváskový“ chléb a
používají to jako významný marketingový prvek. Málokdo však rozlišuje pojem kvásek a kvas. Zdánlivě stejné slovo, leč význam velice odlišný. Kvásek se vyrábí z droždí. Kvas přirozeným kvasným procesem ze
žita. Kvásek vyrobíte za 30 minut, kvas za 36 hodin. Kvásek se používá
výhradně pro výrobu „rohlíků a buchet“, kvas pro výrobu chleba. Většina pekařů ve snaze snížit náklady nahrazuje klasický žitný kvas vyráběný zdlouhavě a pracně kváskem vyrobeným zejména z mléčných kultur
a droždí, jeho výroba je podstatně lacinější. Další snahou o snížení nákladů je zkrácení doby pečení. Takovýto chleba je sice na omak měkký,
ale obsahuje velké množství vody. Po dvou dnech se začíná drobit a brzy
plesnivět, připomíná to spíše buchtu. Chleba vyráběný za použití pouze
žitného kvasu a pomalu pečený musí mít tvrdou kůrku, mírně nakyslou
chuť způsobenou kvašením žita a v důsledku toho nepodléhá plísním.
Většina pekáren v posledních dvou desetiletích přestala používat klasický žitný kvas, který si vyrobily samy, a začala jej nahrazovat uměle
vyrobenými směsmi a droždím.
Takovému chlebu chybí typické aroma, na jaké byly zvyklé celé generace a kterým byl český chléb proslulý. Výroba chleba v naší pekárně
je podle klasického postupu. Vyrábíme si vlastní kvas ze žita, rozvádíme
ho ve třech stupních celkem 36 hodin. Chléb pečeme více než hodinu
v peci se sálavým teplem. Náš chléb obsahuje pouze žitnou a pšeničnou
mouku, sůl, kmín a vodu. Žádné jiné látky v něm nejsou obsažené. Takto
budeme chléb vyrábět i nadále a nehodláme podlehnout žádným rádoby
inovacím, které by sice ušetřily náklady, ale na úkor kvality a chuti.
Chceme Vás ještě informovat o tom, že jsme rozšířili sortiment našich výrobků. S ohledem na to, že počet výrobků již přesahuje možnosti
našich obchodů, budou některé naše výrobky vyráběny pouze určité dny
v týdnu.
Jedná se o tyto výrobky:
1) Pagáč – slovenský pagáč z rozvalovaného těsta se škvarky
- úterý, čtvrtek

Loupáček – rozvalované těsto podobné croisantu
- pondělí, středa, pátek
3) Ořechová bábovka – klasická ořechová bábovka s vlašskými ořechy
- pondělí, středa, pátek
4) Ciabata – klasická italská ciabata s přidáním smažené cibule
- středa, pátek
5) Makovec – jemné pečivo s mákem a s makovou náplní
- úterý
6) Perník – klasický perník plněný jahodovou zavařeninou
- úterý
7) Piškot – šlehané těsto plněné meruňkovou zavařeninou
s mřížkou z tvarohu
- čtvrtek
8) Tvarohové řezy – jemné linecké těsto s tvarohem
a piškotovou mřížkou
- čtvrtek
9) Máslové rohlíčky – křehké těsto plněné mákem, ořechy
- středa
10) Máslový šáteček – máslové těsto plněné mákem, povidly, tvarohem
- úterý, čtvrtek
11) Pletýnka – vánočkové těsto spletené do tvaru rohlíku
sypané mandlemi
- pondělí, středa, pátek
12) Brioška – sladké kynuté těsto
- středa
13) Dukátové buchtičky – jemné těsto ve tvaru buchtiček, balené
- úterý, čtvrtek
14) Ovocné košíčky – linecké těsto, pudink, ovoce, pektinové želé
- čtvrtek
Mimo náš klasický sortiment vyrábíme řadu výrobků na objednávku.
Zejména se jedná o celočokoládové bonboniéry s pralinkami vlastní výroby, sváteční koláče o průměru 45 a 100 cm, dorty z chleba a uzenin a
různé „babiččino pečivo“. Přijďte si vybrat podle katalogu, vyrobíme
Vám i podle Vašeho návrhu.
Samozřejmě uvítáme vaše návrhy na různé pekařské výrobky, zejména výrobky, které se vyráběly za časů našich babiček.
Na shledání s Vámi v našich prodejnách se těší vedení společnosti
PETA Bohemia spol. s r.o.
(placeno)

2)

MĚSTO VESELÍ NAD LUŽNICÍ oznamuje vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Veselí
nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor a na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Školní jídelna Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště
23, okres Tábor. Více informací na www.veseli.cz

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ
NAD LUŽNICÍ – DUBEN 2014
· 1. dubna – 30. června

OD ŽÁBY PO MĚSÍC
Výstava fotografií Vladimíra Pravdy.
Vestibul KD. Otevřeno při akcích a po předchozí telefonické domluvě.

· Pondělí 7. – čtvrtek 10. dubna

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Velký sál KD 8 - 18 hodin, vstupné dospělí
10 Kč, děti 2 Kč.

· Úterý 8. dubna

NEJEN O HOUBÁCH
Beseda s V. Pravdou autorem výstavy OD
ŽÁBY PO MĚSÍC.
Vestibul KD od 18 hodin.

· Úterý 15. dubna

Jak nalézt hlavní příčiny zdravotních potíží

včetně psychického rozměru.
Přednáška Jitky Hanzalové – irisdiagnostik.
Salonek KD 2. patro, vstup zadním vchodem
od 18 hodin, vstupné 50 Kč.
· Sobota 19. dubna

drum’n’bass-jungle-breakbeat
MUSIC SESSION
Vinárna KD od 20 hodin, vstupné 70 Kč.

· Úterý 22. dubna

Isabelle Mergault
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!
Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček, Jaromír Dulava /Antonín Procházka
Velký sál KD od 19.30 hodin, vstupné mimo
předplatné 330, 300, 270 Kč.
Věra Suchodolová, KD

Značkománie startuje
Odstartovali
jsme něco
nového
a netradičního.
Můžeš se zúčastnit
i ty. Stačí, abys patřil mezi lidi, kteří
rádi cestují, poznávají zajímavá místa, fotí se a soutěží. Můžeš se
přidat kdykoliv. Podmínkou je jediné, navštívit
webové stránky www.znackomanie.cz .
Tvým úkolem bude zaregistrovat se a pak se
sám či s přáteli fotit u značek vjezdu do města,
městysu či obce. Fotky nahraješ na web a můžeš soutěžit. Ten nejlepší se bude snažit navštívit všech více jak šest tisíc obcí v České
republice. I za méně obcí jsou ale odměny, a to
nejen virtuální, ale i reálné. Kromě toho na tebe
čekají zábavné hry o ceny, statistiky a mnoho
dalšího.
Nezbývá než dodat, že autoři projektu si
jako místo se zajímavým názvem právem vybrali také Soběslav. Samolepky budeme zatím
prodávat v redakci Hlásky a od června opět v infocentru na náměstí Republiky č. 148.
-jk-
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Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2014
Sobota 12. dubna od 10.00 h
Memoriál Jana Huška se opět jede jako silniční kritérium. Jde o třetí závod Českého poháru v letošní cyklistické sezoně. Dá se předpokládat velká účast ve všech kategoriích a možná i kvalitní obsazení zvučnými jmény. Předloni nás navštívili olympijští vítězové Ježek a Kulhavý. Celý závod
odstartuje v 10 hodin nábor, kde se mohou přihlásit i příchozí děti, a v 10.15 pak kategorie mladší
žáci, kteří pojedou tzv. hladký závod. Dalšími startujícími budou starší žáci, kteří již jedou bodovací závod na 12 okruhů. Zde nás zastupuje starší žák Karel Arlt-Švec Cyklo Team Soběslav. Po nich
startují kadetky, kde nás zastupuje Denisa Švecová. V 11.55 se nám představí to nejlepší, co česká
cyklistika nabízí. A to jak v kategorii kadetů nebo juniorů, tak v kategorii mužů, kteří nastoupí na
startovní čáru přesně v 15.00 hodin. Kadety a juniory čeká “bodovačka” na 21 resp. 30 okruhů,
muži pak objedou celých 50 kol na okruhu 1500 metrů dlouhém.
Start závodu bude na náměstí Republiky “U Husa”, odtud ulicí Protifašistických bojovníků a
Tyršovou, kde se u Domu sportu a zábavy Oáza prudce stočí doprava do ulice Na Ohradě. Poté se
smyčkou dostanou do Nerudovy ulice okolo kina, až do ulice 28. října směrem ke gymnáziu. Následně opět ostře doprava a ulicemi Dr. E. Beneše a Petra Voka se závodníci dostanou do prostoru
startu a cíle.
V tento den, tedy v sobotu 12. dubna 2014, bude pro veřejnou dopravu ve výše uvedených ulicích úplně omezen provoz v době od 8 hodin do cca 18 hodin. V případě neodkladného užití automobilu v těchto ulicích je třeba dbát pokynů příslušníků Policie ČR a pořadatelů. Doufáme, že
velikost tohoto sportovního cyklistického svátku akce vyváží všechny drobné nepříjemnosti, které
mohou vzniknout. No a v neposlední řadě nesmíme zapomenout pozvat Vás všechny, tedy diváky,
abyste svými hlasivkami přišli závodníky podpořit.
Martin Švec, Cyklo Team Soběslav

ÚSPĚCH V OKRESU TÁBOR
Dne 8. 3. 2014 se konalo vyhlášení nejlepších sportovců v okrese Tábor v hotelu Palcát.
V nejužší vybrané nominaci 10 sportovců se
umístila Denisa Švecová na krásném 9. místě.
Cenu Denise předával starosta Tábora Ing. Jiří
Fišer a senátor Mgr. Pavel Eybert.
Na 38. ročník dálkového pochodu
a cyklojízdy

KRAJEM RYBNÍKŮ
zve všechny příznivce zdravého pohybu
a krásné přírody veselský oddíl turistiky
při TJ LOKO Veselí nad Lužnicí.

Sobota 26. dubna 2014

Nahoře zleva: Bínová Táňa, Matoušková Monika, Nováková Tereza, Bělohlav Martin – trenér, Kabešová Markéta, Kostečková Hana, Řezníčková Irena, Zrůbková Lucie, Přibylová Šárka, Trešlová
Hana, Klímová Veronika. Uprostřed zleva: Kubátová Adéla, Škodová Kateřina, Vacková Lucie,
Kabešová Petra. Dole: Pavlíková Jana

Florbalistky vybojovaly bod a obhájily titul!
Do konce letošní sezony zbývaly soběslavským florbalistkám poslední tři zápasy. Aby obhájily
loňské celkové vítězství, potřebovaly z těchto zápasů získat alespoň jeden bod. A tento jeden vítězný bodík vybojovaly v neděli 16. 3. v Sezimově Ústí při zápasu s českobudějovickými Štírkami. Do
posledních dvou zápasů budou tedy naše florbalistky již vstupovat s klidem a titulem v kapse.
Ačkoliv se naše florbalistky opětovně staly mistryněmi 2. ligy divize V, oslavy po zápase se Štírkami nebyly zrovna bouřlivé. Poprvé za celou sezonu totiž nevyhrály, ale „pouze“ remizovaly, takže v družstvu panovaly smíšené pocity. Celý zápas neprobíhal podle našich představ – hra byla
pomalá a vůbec se nedařilo proměňovat šance. Jediný gól za Soběslav vstřelila Táňa Bínová, které
asistovala Lucie Zrůbková. Štírky ovšem tento malý gólový náskok dohnaly po naší chybě v obraně,
kdy se Jedličková objevila osamocená před bránou a nezaváhala.
Celkově se ovšem letošní sezona opravdu vydařila a holky se mohou těšit na baráž o postup do
1. ligy, která se bude hrát 3. až 4. 5. 2014 (místo konání zatím není upřesněno). Předtím je ještě ale
čekají již zmíněná poslední dvě utkání druhé ligy – duel s FBC Sokol Písek a 1. FbK Jiskra HB Tábor. Bude se hrát opět v Sezimově Ústí (dne 5. 4. 2014), takže neváhejte a přijeďte s SK DDM Banes
Soběslav oslavit mistrovský titul!
Jana Pavlíková

Prezence a start:
průběžně od 6 do 10 h od restaurace
Hokejka u zimního stadionu
Startovné: 25 Kč
Pěší trasy: 50, 35, 20 nebo 10 km
Cyklotrasy: 30 - 130 km
Cíl: pro všechny trasy do 18 h opět
u Hokejky ve Veselí
Bohatá věcná tombola.
Občerstvení:
prodej nápojů a jídel na startu a v cíli,
v provozovnách pohostinství na trasách.
Bližší informace:
Miroslav Hák, tel. 724 172 827.
Na vaši hojnou účast se těší veselští turisté.

Srdečně vás zveme na

Jihočeský canicross
Kdy: sobota 12. 4. od 10 h
Kde: u veselských pískoven
Jedná se o sport, při kterém je běžec
spojen se svým psem, který mu svým
tahem pomáhá k lepšímu výkonu.
Více na www.jcpa.cz
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Záchranáři
mezinárodně 2 x bronz!
Nejlépe mezinárodně obsazený závod pro
vodní záchranáře v Čechách je pořádán každý
rok v Brně. Letos se konal v termínu 28. 2. - 2. 3.
8. ročník za účasti osmi států Evropy – Německo, Polsko, Belgie, Švýcarsko, Anglie, Švédsko, Slovensko a Česko. Celkově změřily síly
23 týmy těchto zemí, včetně výběrů reprezentací států Německa, Švýcarska a Polska. Celkové
pole závodníků čítalo přes 200 záchranářů ve
věku 14 – 26 let.
Soběslavští zástupci se účastní pravidelně a
vždy předvádějí výsledky na hranici svých
možností. Zlepšování osobních rekordů je
vzhledem k atmosféře samozřejmostí a letos se
pohybovaly v rozmezí 1-35 sekund! Také k tomu přispěla početná výprava rodičů našich
svěřenců v roli fanoušků.
Jedná se o všestranný závod. Závodníci se
utkali v disciplínách jednotlivců, štafetách, záchraně na lodi, hodu lanem a speciální týmové
soutěži SERC (simulovaná záchranná akce).
Vše se řídí mezinárodními pravidly ILS (International Life Saving) a letos i s německými
technickými rozhodčími.
Naši junioři ve složení Macková, Brázda,
Chlumecký, Novotný M., Plachý, Trska, Žatecký a dospělí Novotný J., Šrůta, Tlustý se s mezinárodní konkurencí poprali se ctí a s nejlepšími
výsledky, kterých kdy na této úrovni dosáhli.
Museli překonat sami sebe, a to nejenom fyzicky, ale i psychicky. To nejlépe ukázala královská disciplína SERC, jako každý rok byli všichni
účastníci ohromeni simulací – letos brněnští pořadatelé připravili situaci reálné nehody lodi
Costa Concordia, která ztroskotala r. 2012 nárazem na mělčinu. Bylo simulovéno šest kajut s figuranty. Záchranné čtyřčlenné týmy musely
skočit z 3 m vysoké věže jako při akci z vrtulníku
a pokračovat v záchraně pasažérů. Podle ředitele
této disciplíny Vladana Vlka, byl letošní ročník

Zleva: Žatecký, Tlustý, Novotný J., Plachý, Macková, Novotný M., Chlumecký, Brázda, Trska, Šrůta, Šrůtová Z., dole Šrůtová K. a maskot Bill. Foto: Jan Petrášek
nejobtížnější. 38 čtyřčlenných týmů se snažilo
zachránit v časovém limitu co nejvíce účastníků
nehody. V této disciplíně tým Soběslav 1 Tlustý, Šrůta, Novotný M., Trska obsadil 3.
místo! Tým Soběslav 2 složený z juniorů Plachý, Chlumecký, Brázda, Žatecký obsadil ceněné 10. místo. Nejenom oni, ale i diváci získali
mnoho nových zkušeností.
Z celkových výsledků plaveckých disciplín
se tým Soběslavi zařadil na 11. místo.
Mezi juniorkami obsadila skvělé 22. - 25.
místo Barbora Macková. Z juniorů byl Trska na
23. místě a Brázda, Chlumecký, Novotný M.,
Plachý a Žatecký se zařadili do pořadí 25. - 55.
místo.
Ani dospělí se ve velmi těžké konkurenci nenechali zahanbit – 22. - 23. místo Novotný J.,
27. – 60. Šrůta a Tlustý. Ve štafetě mužů - tažení
modelu obsadila 8. místo a se záchranným pá-

sem skvělé 6. místo čtveřice Novotný M.,
Novotný J., Šrůta, Tlustý.
V hodu lanem dvojic mužů byli Tlustý+Šrůta 3. a získali po smolných letech zaslouženou
medaili! Oba se zařadili i do výsledků Záchrana
na lodi – 5. místo Tlustý a 11. místo Šrůta.
Tento velmi slibný začátek letošní sezony
bychom rádi potvrdili i v dalších závodech, které budou zároveň pro šestnáctileté a starší, nominací na Mistrovství světa 2014 ve Francii.
První z těchto závodů je již 29. 3. v Neratovicích. Držme všem společně palce.
Nejenom skvělé výsledky, ale ve stejné míře
je potřeba i finanční podpora k vysněnému Mistrovství světa nebo třeba jen k Mistrovství republiky. Moc děkujeme rodinám, které všechny
podporují, a rádi přijmeme podporu nejenom od
nich.
Zdena Šrůtová

SEZIMÁCKÁ SPORTOVNÍ GYMNASTKA - TALENT ROKU 2013

Karolína Podlahová s trenéry

Desetiletá sportovní gymnastka TJ Spartak
Sezimovo Ústí Karolína Podlahová ze Soběslavi má za sebou další úspěšný závodní rok a její
medailová sbírka z roku 2013 je nejbohatší v její
kariéře. Z deseti individuálních startů na závodech po celé ČR vybojovala 8 prvních, 1 druhé a
1 třetí místo. Ve své kategorii je dlouhodobě
nejlepší sportovní gymnastkou Jihočeského
kraje. Po suverénním vítězství na KP a zisku
dalšího titulu krajské přebornice v kategorii
starších žákyň potvrdila svou rostoucí formu a
výkonnost i v rámci dvou kvalifikačních závodů
na Mistrovství ČR (v Brně 12. místo ze 74 závodnic, 8. místo v Ostravě). Jahůdkou na dortu
letošních úspěchů Karolíny pak bylo vlastní
červnové MČR v povinných sestavách v Liberci, kdy po skvělém výkonu na všech čtyřech nářadích vybojovala vynikající 5. místo. Její
cvičení na kladině dokonce ocenili rozhodčí
nejvyšší známkou ze všech závodnic v kategorii
starších žákyň.
Za úspěchy Karolínky, která navštěvuje 4.
třídu ZŠ E. Beneše, nestojí jen její přirozený po-

hybový talent, který je pro úspěch ve sportovní
gymnastice nutnou podmínkou, ale i neskutečně poctivý přístup k tréninku a obrovské nadšení se neustále zlepšovat. I za tyto vlastnosti byla
na plese sportovců okresu Tábor svěřenkyně
trenérů Venduly Panošové a Čestmíra Cepáka
oceněna jako Talent roku 2013.
Marcela Prokešová

Veselský maraton
25. ročník vodácké soutěže navazující na
tradici vodáckého závodu
Po třech řekách
Start: sobota 26. 4. 2014 v 8.30 až 9 hodin na
vodáckém tábořišti v Suchdole nad Lužnicí
Trať: 55 km (Lužnice, Nová řeka, Nežárka)
Cíl: Veselí nad Lužnicí u loděnice na Foglarově nábřeží
Informace: Miroslav Pech, Štěpnice 735,
391 81 Veselí n. L., tel. 739 619 595,
e-mail:miroslav.pech@email.cz
Miroslav Pech

duben 2014
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Fotbalové zprávy mužstva „A“
Zimní přípravu zahájilo 18 hráčů 11. 1. 2014
výběhem do krásné přírody rybníka Nadýmač a
Švadlaček. Na operaci jde Polišenský J. a skončil Fischer. Tréninky probíhají třikrát týdně.
V úterý ve sportovní hale, v pátek v Relaxu a
v sobotu na odlehčovacím hřišti za řekou. Odehráli jsme sedm přátelských utkání. Další už
mistrovské výsledky v příštím čísle nebo na
www. fkraselina.cz.
· FK PELHŘIMOV - FK RAŠELINA
SOBĚSLAV 8 : 2 (4 : 0)
Branky: 51´ a 74´ Liška, 57´a 81´ Benda, 24´
Mádl, 29´ Dýnek, 39´ Niederle, 42´ Bartoň
72´ - Polišenský K., 75´ Hromada
· TJ SPARTAK TRHOVÉ SVINY - FK RAŠELINA
SOBĚSLAV 1 : 9 (0 : 4)
Branky: 22´ Horelica - 2´,32´,87´ Polišenský K., 38´,46´ Janoušek P., 43´ Mazouch
M., 50´ Kolba, 67´ Janovský, 73´ Šmídmajer
· FK RAŠELINA SOBĚSLAV – FC SLAVOJ
ŽIROVNICE 2 : 4 (1:1)
Branky: 35´a 53´ Šmídmajer - 28´a 64´ Doležal, 75´ Staněk, 85´ Wiener

Horní řada zleva: Holub, vedoucí mužstva Maršík, trenér Hajič, Novák, Trtík, Maršík, Polišenský,
Kuník, Kolba, Šmídmajer, trenér brankářů Nývlt, Hnilička, zdravotník Janovský, Mazouch T., sedí
dole: Janovský, Mazouch M., Janoušek P., Boháč, Peltán, Hromada, Petrů, Janoušek M.

· SOKOL ŽELEČ - FK RAŠELINA SOBĚSLAV
0:4 (0 : 2)

Branky: 20´ a 51´ Janoušek P., 12´ Šmídmajer, 59´ Kolba

Branky: 26´ Hromada, 35´ Šmídmajer, - 60´
Procházka

Od 26. 2. do 2. 3. 2014 jsme byli na soustředění v Jevišovicích u Znojma, kde jsme sehráli
na krásné umělé trávě dva kvalitní přípravné zápasy. Myslím si, že soustředění se po všech
stránkách povedlo a je třeba to zúročit při mistrovských utkáních.
· FK RAŠELINA SOBĚSLAV – FC MORAVSKÝ
KRUMLOV 2:1 (2:0)

· 1. SC ZNOJMO U 19 FK - FK RAŠELINA
SOBĚSLAV 3:3 (1:2)
Branky: 15´ a 34´ Šmídmajer, 52´Janoušek
(11) - Znojmo nehlášeno
· FK RAŠELINA SOBĚSLAV – TJ SLAVOJ
PACOV 1:1 (0:1)
Branky: 84´ Peltán - 34´ Stejskal
Fr. Maršík

Halové fotbalové turnaje mladších žáků
První březnový víkend byl vyvrcholením halových turnajů.
V sobotu 1. března si naši kluci zahráli v Chotovinách 2. kolo halového
turnaje OFS. Toto kolo bylo finálové a postoupilo do něj prvních pět mužstev. Konečné pořadí:
tým

výher

remíz

proher

skóre

body

1

FK Rašelina Soběslav

4

0

0

15:5

12

2

Sokol Chotoviny

3

0

1

16:6

9

3

SK Kavas Větrovy

1

1

2

3:10

4

4

FC Bechyně

1

0

3

3:10

3

5

1. FC Jistebnice

0

1

3

1:7

1

Druhý turnaj mladších žáků výsledkově vyšel a právem - 1. místo ve finálové skupině.

Turnaj však ukázal, že s tímto odhodláním přijely i ostatní týmy a žádné body nebyly zadarmo. Do prvního utkání s Jindřichovým Hradcem
jsme vstoupili s jasným cílem uhrát nějaký bod, ale nakonec se to nepodařilo a prohráli jsme těsně 4:3.
Ve druhém utkání jsme 4:2 porazili Třeboň a začali se připravovat na
další zápas, kde nás čekal favorit turnaje.
Třetí zápas jsme odehráli proti favoritovi FC MAS Táborsko a do utkání jsme šli s určitým respektem k soupeři.
Kluci však nechtěli soupeři nechat nic zadarmo a odehráli nejlepší zápas turnaje. Ještě v poslední minutě jsme hráli s výsledkem 4:4 a Táborsko se začalo bát o výsledek. Nakonec tím šťastnějším byl soupeř a
prohráli jsme po neskutečném boji 5:4.
Do posledního zápasu už kluci nastupovali velmi unavení a věděli, že
pokud chtějí sahat po třetím místě, musí vyhrát. Jenže Lokomotiva Č. B.
byla proti a do závěrečných bojů o třetí místo měla víc sil. Výsledek 3:1
pro Lokomotivu znamenal pro naše kluky pěkné čtvrté místo ve velmi
dobře obsazeném turnaji.
V individuálních oceněních se nejlepším střelcem turnaje stal náš Daniel Chlaň s 31 góly.
Za výkon si všichni kluci zaslouží obrovskou pochvalu a přejeme hodně úspěchů v jarní části sezony.
M. Petrásková, vedoucí mužstva
Poř.

V neděli 2. března nás čekalo 2. nadstavbové kolo Zimního halového
turnaje v Třeboni.
Tento turnaj jsme měli dobře rozehraný a po tvrdých bojích s TJ Tatranem Lomnice nad Lužnicí jsme se probojovali do finálové skupiny o 1. -5.
místo. První kolo nadstavbové části nám vyšlo a do druhého kola jsme šli
se sedmi body na druhém místě stejně jako Jindřichův Hradec. Do druhého kola jsme nastupovali s odhodláním odvézt z Třeboně medaile.

Oddíl

Pro

Proti

Body

1.

Táborsko

64

19

24

2.

J. Hradec

31

36

13

3.

Lokomotiva

29

32

12

4.

Soběslav 01

31

27

10

5.

Třeboň

20

61

0

6.

Lomnice 01

64

24

21

7.

Dynamo 03

47

35

18

8.

Písek

50

32

15

9.

Jihlava 03

26

63

3

10.

SKP Č. B.

19

52

3
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FOTBAL
Kolo

Den

Rozpis dorost

Rozpis mužů A
Datum

Utkání

Začátek

20.

So

5.4.

Čimelice

Soběslav

10.15

21.

So

12.4.

Bavorovice

Soběslav

10.00

22.

So

19.4.

Soběslav

Veselí n. L.

17.00

23.

So

26.4.

Osek

Soběslav

17.00

24.

So

3.5.

Soběslav

Písek B

17.00

25.

Ne

11.5.

Hluboká

Soběslav

17.00

26.

So

17.5.

Soběslav

Rudolfov

17.00

27.

So

24.5.

Sedlice

Soběslav

17.00

28.

So

31.5.

Soběslav

Dačice

17.00

29.

So

7.6.

Roudné

Soběslav

10.15

30.

So

14.6.

Soběslav

Lažiště

17.00

Rozpis mužů B Sokol Myslkovice
Kolo

Den

duben 2014

Datum

Utkání

Kolo

Den

Datum

Utkání

Začátek

16.

Ne

6.4.

Soběslav

Ml. Vožice

10.00

17.

Ne

13.4.

Soběslav

Bernartice

10.00

18.

Ne

20.4.

Kovářov

Soběslav

10.00

19.

Ne

27.4.

Soběslav

Veselí n. L.

10.00

20.

So

3.5.

Dačice

Soběslav

10.00

21.

Ne

11.5.

Soběslav

N. Včelnice

10.00

22.

So

17.5.

M. Tábor

Soběslav

13.30

23.

Ne

25.5.

Soběslav

Kunžak

10.00

24.

Volno

25.

Ne

8.6.

Soběslav

Sepekov

10.00

26.

Ne

15.6.

Bechyně

Soběslav

10.00

Rozpis žáci
Kolo

Den

Datum

Utkání

Začátek

Začátek

16.

So

5.4.

Hrdějovice

Soběslav

9.00

16.

Ne

6.4.

Soběslav B

Třebětice

16.30

17.

So

12.4.

Soběslav

SKP Č. B.

10.00

17.

So

12.4.

N. Bystřice

Soběslav B

16.30

18.

Ne

20.4.

Hluboká

Soběslav

10.00

18.

Ne

20.4.

Soběslav B

Slavonice

17.00

19.

So

26.4.

Soběslav

Č. Velenice

10.00

Lišov

Soběslav B

Hláš.

14.

Čt

1.5.

Volno

Soběslav B

K. Řečice

17.00

20.

Ne

4.5.

Dačice

Soběslav

9.30

J. Hradec B

Soběslav B

Hláš.

21.

So

10.5.

Soběslav

Rudolfov

10.00

19.
20.

Ne

4.5.

21.
22.

Ne

18.5.

Soběslav B

Suchdol

17.00

22.

Lomnice n. L.

Soběslav

Hláš.

23.

So

24.5.

Klikov

Soběslav B

17.00

23.

N. Včelnice

Soběslav

Hláš.

24.

Ne

1.6.

Soběslav B

Temelín

17.00

24.

Soběslav

K. Újezd

10.00

25.

So

7.6.

N. Včelnice

Soběslav B

17.00

25.

Kaplice

Soběslav

Hláš.

26.

Ne

15.6.

Soběslav B

Č. Velenice

17.00

26.

Soběslav

Suchdol

10.00

So

So

31.5.

14.6.

O Pohár krumlovského medvěda
– ve znamení čísel 4 a 13
V sobotu 8. 3. 2014 se náš tým druhých tříd zúčastnil turnaje v Českém
Krumlově.
Úvodní zápas jsme rozehráli trochu zaskočeně a prohráli s týmem HC
Jindřichův Hradec 13:4.
V následujícím utkání s pořádajícím týmem HC Slavoj Český Krumlov
se Sobíci rozehráli a vyhráli zasloužené 13:4.
K poslednímu utkání, které bylo opět ve znamení čísel 4 a 13, nastoupil
náš tým do duelu s HC České Budějovice, které jsme díky naší bojovnosti
potrápili zejména v druhé třetině. Nakonec ale náš o poznání mladší tým
soupeři podlehl, jak jinak než 13:4.
Za náš tým v turnaji skórovali: Vlna A. (8), Holota T. (4), Potušňák D.
(4), Pěček M. (3), Marešová V. (2). Nejlepším střelcem celého turnaje
s celkovým počtem 8 vstřelených gólů byl vyhlášen hráč OLH Soběslav
Adrian Vlna.
Výsledné umístění:
1. HC České Budějovice, 2. HC Jindřichův Hradec
3. OLH Spartak Soběslav, 4. HC Slavoj Český Krumlov
Zbyněk Vlna

Sestava našeho týmu: Trenér: Zbyněk Vlna. Hráči horní řada: (zleva)
Čermák Kryštof, Prokeš Lukáš, Potušňák Daniel, Holota Tomáš, Kůrka
David. Hráči spodní řada: (zleva) Křiklán Tomáš, Panský Daniel, Hanzal Daniel, Vlna Adrian, Marešová Vanessa, Doskočil Denny (hráč přípravky ročník n. 2010 – fanoušek týmu), Pěček Martin, brankář Doskočil
Dominik
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Kuželky
V sobotu 1. února se konalo Mistrovství Jihočeského kraje jednotlivců. Ženy hrály v Táboře a seniorky ve Strakonicích. Největšího
životního úspěchu dosáhla Martina Votrubová,
kterou jako náhradnici zavolali na poslední
chvíli a všem tam ukázala, jak se hrají kuželky.
Výkonem 565 získala stříbrnou medaili. Na
první místo jí chyběly čtyři kuželky. Letos poprvé se postupovalo na semifinále MČR, které se
konalo v Českých Velenicích. Zde si to rozdalo
24 žen o 11 volných míst na finále MČR. Martina opět zazářila a osobním rekordem 580 kuželek obsadila osmou postupovou příčku. Proto

Hokej žáci
Středa patřila dohrávce s táborskými
Kohouty 19. 02. 2014
Ve středu přijel do Soběslavi a Veselí nad
Lužnicí tým HC Tábor, abychom dohráli odložená utkání z prvního únorového víkendu.
5. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
1 : 8 (1:2; 0:4; 0:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek F.
Pro naše páťáky měl být Tábor hratelný protivník a očekával se velmi vyrovnaný boj. Bohužel kluci, až na pár jedinců, působili odevzdaně a
celý zápas v podstatě odchodili. Nelichotivý výsledek tohoto utkání pak do našich řad přinesl
velké zklamání.
Jiří Hanzal (JH)
7. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
7 : 3 (2:1; 3:0; 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Lang), Houdek (Bernat), Houdek, Lang
(Houdek), Bernat (Houdek), Pánek, Houdek (Slabý)
Lužnice byla po celé utkání lepším týmem.
O své výhře rozhodli domácí ve 2. třetině, kterou vyhráli jednoznačně 3:0. Mohli jsme přidat
více branek, ale akce jsme řešili zbytečně složitě a málo stříleli. Závěrečné dějství jsme si kontrolovali vedení a dovedli utkání do vítězného
konce.
David Čížek (DC)

Žákovská liga - soupeři Příbram a
České Budějovice 22. 02. 2014
Poslední únorový víkend se představily pětky a sedmičky na domácím ledě ve Veselí nad
Lužnicí, kam přijela Příbram, šesťáci a osmáci
pak vyrazili do Českých Budějovic.
5. třídy
· HC Lužnice - HC Příbram
1 : 7 (0:1; 0:5; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Šrubař
(Křiklánová)
Přes tuto prohru musím vyzdvihnout celé
mužstvo za obětavost a odhodlání bojovat s tak
silným soupeřem až do konce.
(JH)
6. třídy
· HC České Budějovice - HC Lužnice
8 : 4 (3:0; 2:3; 3:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang,
Lang (Hanák), Hanák, Hanák
Domácí tým nás dnes trochu zaskočil dobře
připravenou taktikou. Výbornou hrou v obraně

bude Spartak Soběslav reprezentovat ve finále
3.- 4. května 2014 v Praze - Žižkov.
Seniorka Alena Dudová nám dělala radost
každý rok. Letos sice přijela bez medaile, obsadila čtvrtou příčku výkonem 498 kuželek, ale postup do semifinále jí neutekl. To se hrálo opět ve
Strakonicích. Výkonem 535 kuželek obsadila osmou postupovou příčku. Spartak bude ve finále
reprezentovat 3. - 4. května ve Vrchlabí. Oběma
ženám přejeme ve finále hodně úspěchů.
Mistrovství Jihočeského kraje si také zahrál
nejmladší hráč Spartaku Jan Štefan. V Českých
Velenicích výkonem 535 kuželek obsadil osmé
místo. Všem třem blahopřejeme za vzornou reprezentaci oddílu.
Pavel Němec
odolával našim útokům a vyrážel do rychlých protiútoků, které nekompromisně trestal. Od nás se
dnes i trochu odvrátilo štěstíčko, když jsme nastřelili hned několik tyček a neproměnili spoustu vyložených šancí.
Vladimír Máca (VM)
7. třídy
· HC Lužnice - HC Příbram
19 : 4 (6:2; 5:2; 8:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma,
Melichar (Kratochvíl), Pauš (Ludvík,
Lang), Lang (Komma), Houdek (Komma,
Bernat), Kratochvíl, Houdek (Bernat), Bernat (Houdek), Ludvík (Novák T., Pauš),
Lang, Houdek (Kratochvíl), Šťastný (Ludvík), Melichar (Kratochvíl), Lang, Komma
(Houdek, Čížek), Kratochvíl, Pánek (Kratochvíl), Bernat (Komma), Kratochvíl (Lang)
Tento zápas si kluci užili, soupeře zcela přehráli a s chutí si zastříleli. V brance podal spolehlivý výkon David Plecer. Pozitivní je, že se
dnes dokázaly prosadit všechny tři pětky. (DC)
8. třídy
· HC České Budějovice - HC Lužnice
12 : 1 (6:0; 2:1; 4:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Novák T.
(Pauš)
Vstoupili jsme špatně do utkání a domácí nás
v 1. třetině jasně přehráli. Nakonec je pro nás
výsledek přijatelný.
Milan Dančišin (MD)

Šesťáci a osmáci se utkali s táborkými
Kohouty 26. 02. 2014
Středa přinesla vložené kolo 6. a 8. tříd. HC
Lužnice se představila doma proti Kohoutům
z Tábora.
6. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
13 : 1 (3:0; 6:0; 4:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Hanák), Slabý (Máca), Hanák, Šrubař, Mička
(Lang), Lang (Hanák), Lang (Slabý), Lang
(Dančišin), Lang (Hanák), Kovaříček (Hanák), Kovaříček (Dančišin), Zíka (Hanák),
Hanák
Od začátku zápasu naši hráči soupeře přebruslovali, ale méně se nutili do koncovky. Po
první třetině tak na světelné tabuli svítil náskok
pouze tří branek. Po zjednodušení koncovky a
zvýšení důrazu před soupeřovou brankou bylo o
průběhu zápasu rozhodnuto.
(VM)
8. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
1 : 12 (0:4; 1:2; 0:6)
Branky a asistence HC Lužnice: Záviš (Melichar)
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VELIKONOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH
KUŽELNA SPARTAKU
SOBĚSLAV
Dne 5. 4. 2014 se uskuteční turnaj v kuželkách. Dospělí na 40 hodů, děti na 20 hodů.
Začátek v 10.00, konec v 18.00 hodin. Ceny
pro první tři v každé kategorii. Čistou sálovou obuv s sebou.

Hokej 2. třídy únor/březen 2014
V sobotu 22. 2. 2014 sehrály naše týmy poslední mistrovské utkání sezony na ledě HC České Budějovice.
V úvodním zápase jsme zaslouženě vyhráli s
HC Slavoj Český Krumlov. V následujícím zápase nestačili naši hráči na aktivněji hrající
týmy Českých Budějovic.
Výsledky našeho „A“ týmu:
· OLH Spartak Soběslav – HC Slavoj Český
Krumlov 10:5
Vstřelené branky za náš tým: Bouška M. (2),
Petrásek D. (2), Holota T. (2), Lang M. (2),
Pěček M. a Mařešová V.
· HC České Budějovice – OLH Spartak Soběslav 18:8
Vstřelené branky za náš tým: Lang M. (4),
Pěček M. (2), Holota T., Petrásek D.
Výsledky našeho „B“ týmu:
· OLH Spartak Soběslav – HC Slavoj Český
Krumlov 17:4
Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (8),
Janoušek M. (3), Hanzal D. (2), Tuček J.
(2), Máca M., Panský D.
· HC České Budějovice – OLH Spartak Soběslav 17:5
Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (3),
Tuček J., Čermák K.
Zbyněk Vlna
Slušně jsme odehráli jen 2. třetinu, porazil
nás vlastně jen jeden hráč soupeře - Dominik
Šedivý.
(MD)

Naše týmy se utkaly o víkendu
s Budějkami a Zbraslaví 01. 03. 2014

Páťáci a sedmáci měli v sobotu za soupeře
tým HC České Budějovice, šestky a osmičky
vyrazily v neděli do Prahy na Nikolajku, kde na
ně čekal Slavoj Zbraslav.
5. třídy
· HC České Budějovice - HC Lužnice
5 : 4 (0:1; 3:1; 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanzal
(Kovaříček), Šrubař (Vaněk), Šrubař, Fuciman
Velmi vyrovnaný a napínavý duel až do konce, který byl ale šťastnější pro Budějovice. Smutek mezi naše kluky přineslo poslední vhazování
před naší brankou, když domácí kapitán Březina
zvýšil na 5:4. Na hodinách svítil čas 59:34. (JH)
6. třídy
· HC Slavoj Zbraslav - HC Lužnice
0 : 12 (0:8; 0:2; 0:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang 4x,
Hanák 4x, Slabý 3x, Máca
pokračování na str. 28
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Hokej žáci - dokončení ze str. 27
Kluci v úvodu utkání nic nepodcenili a do
soupeře se zakousli jak lvi. Avšak prvních deset
minut se nám nedařilo, i přes obrovskou střeleckou převahu, překonat domácího brankáře. Co
se nedařilo v úvodních minutách, to se povedlo
v druhé části první třetiny, kdy se s góly roztrhl
pytel.
(VM)
7. třídy
· HC České Budějovice - HC Lužnice
3 : 4 (0:2; 1:0; 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Houdek), Čížek, Houdek, Bernat
Parádní utkání sehráli naši sedmáci na hlavní
ploše Budvar arény. Ve 47. minutě jsme zásluhou Filipa Houdka vyrovnali na 3:3. Začínalo se
od nuly, my se soustředili dále na bezchybnou
obranu, domácí se hnali do útoku. Tomáš Bernat ale vystihl budějovickou chybu v rozehrávce a svůj sólový nájezd zakončil bezchybným
blafákem. Poslal nás do vedení 3:4, které již
naši udrželi. Všem hráčům v čele s naší gólmankou patří velký dík za přístup k utkání a velkou
bojovnost.
(DC)
8. třídy
· HC Slavoj Zbraslav - HC Lužnice
15 : 0 (3:0; 10:0; 2:0)
Předvedená hra neodpovídá výsledku - ten je
až příliš krutý, v polovině zápasu nám došly
síly, které v současném náročném programu
rychle ubývají.
(MD)

Šesťáci hráli v Písku, osmáci doma
s Vajgarem 05. 03. 2014

Další porci utkání ukrojili z nabitého programu hokejisté 6. a 8. tříd.
6. třídy
· IHC Písek - HC Lužnice
4 : 12 (2:5; 0:3; 2:4). Branky a asistence HC
Lužnice: Hanák 6x, Lang 4x, Máca, Gargula
V zápase jsme se ujali vedení střelou Kryštofa Garguly od modré čáry. I přes náš stupňující
se tlak soupeř dvakrát udeřil a otočil skóre. Od
této chvíle si však vzalo slovo naše duo sniperů
Hanák-Lang a nepřipustilo v tomto zápase žádné zaváhání. Dobrý zápas odehráli i ostatní hráči, kterým však v koncovce chyběl větší klid a
důraz.
(VM)
8. třídy
· HC Lužnice - KLH Vajgar J. Hradec
2 : 13 (0:4; 1:5; 1:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek 2x
V 1. třetině jsme ztratili vedení 1-0 čtyřmi
góly při našich přesilovkách, bohužel výkon a
nasazení našich hráčů tentokrát bylo pro nás
zklamáním. Přílišný respekt k soupeři nás dnes
připravil o lepší výsledek.
(MD)

Dvoukolo 5. a 7. tříd - Medvědi
a Kohouti 08. 03. 2014

Víkendové dvoukolo 5. a 7. tříd odehráli naši
hokejisté proti krumlovským Medvědům, kteří
přijeli do Prefa arény v sobotu, neděle pak představovala výjezd do Tábora.
5. třídy
· HC Lužnice - HC Slavoj Český Krumlov
2 : 15 (0:5; 0:3; 2:7)
Branky a asistence HC Lužnice: Vaněk
(Petrásek A.), Petrásek F.
Soupeř přijel v silné sestavě nabyté ročníkem 2002 a tomu také odpovídal průběh celého

zápasu. Krumlovským hráčům jsme nestačili
kombinačně ani bruslařsky.
(JH)
7. třídy
· HC Lužnice - HC Slavoj Český Krumlov
10 : 8 (2:3; 1:1; 7:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek,
Bernat (Ludvík), Himpan (Lang), Bernat,
Houdek (Čížek), Komma, Bernat (Lang),
Lang (Bernat), Komma (Ludvík), Čížek
(Bernat)
O svém vítězství rozhodli naši hráči až ve 3.
třetině, kdy dokázali vstřelit houževnatému soupeři hned sedm branek. Dnešní vítězství se rozhodně nerodilo jednoduše, o to je zisk dvou
bodů cennější.
(DC)
5. třídy
· HC Tábor - HC Lužnice
10 : 0 (3:0; 4:0; 3:0)
Tábor měl být pro nás vyrovnaným soupeřem v případě, že by naši kluci zabrali jako v zápase s Budějovicemi. Bohužel nás Táboráci
přebruslili a nastříleli nám rovnou desítku. Na
výkonnosti se snad podepsala i únava ze zápasu
z předchozího dne.
(JH)
7. třídy
· HC Tábor - HC Lužnice
5 : 8 (2:5; 2:1; 1:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Bernat), Lang (Novák T.), Houdek (Lang),
Lang (Bernat), Bernat (Komma), Houdek
(Lang), Houdek (Lang), Lang
Úvod utkání nám vyšel excelentně. Do 8.
minuty jsme si vypracovali čtyřbrankový náskok, který se pak ukázal být rozhodujícím. Pokud bychom dokázali odehrát celý zápas
v maximálním nasazení, bylo by naše vítězství
rozhodně výraznější a nemuseli bychom se strachovat o výsledek.
(DC)

duben 2014
Žákovská liga pokračovala u Otavy
a doma s Vajgarem 12. 03. 2014

Další vložené kolo měla na programu žákovská liga 6. a 8. tříd, naše týmy vyrazily tentokrát
do Písku. Ve čtvrtek pak šesťáci předehrávali
utkání s Vajgarem.
6. třídy
· IHC Písek - HC Lužnice 7 : 14 (1:5; 2:5; 4:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang 7x,
Hanák 5x, Slabý, Mička
Po dvou třetinách nic nenasvědčovalo nějakému dramatu, ale kluci nastoupili do závěrečného dějství s pocitem, že již nemusí bránit. Toto
jim soupeř rychle vysvětlil a třemi rychlými góly
snížil stav. Po vynuceném time-outu se hra vrátila do předešlých kolejí a zápas tak skončil naším
zaslouženým vítězstvím.
(VM)
8. třídy
· IHC Písek - HC Lužnice
1 : 1 (1:1; 0:0; 0:0). Branky a asistence HC
Lužnice: Kratochvíl (Čada)
Domácí byli pro nás rovnocenným soupeřem, škoda jen, že se nám v závěru nepodařilo
proměnit pár slibných šancí - k prvnímu vítězství bylo opravdu blízko.
(MD)
6. třídy
· HC Lužnice - KLH Vajgar Jindř. Hradec
10 : 1 (3:0; 4:0; 3:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák,
Máca, Pojar (Máca, Zíka), Lang (Hanák),
Lang (Zíka), Lang (Hanák), Lang (Hanák),
Hanák (Dančišin, Lang), Hanák (Lang),
Hanák (Lang)
Výhra v dnešním zápase nám mohla s předstihem zaručit minimálně druhé místo v konečné tabulce žákovské ligy. Pochvalu zaslouží
celé mužstvo od Tomáše Kobery v brance, až po
posledního hráče v poli.
(VM)

duben 2014
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Již 15 let
jsme tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

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

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra
hnědá a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15 - 20 týdnů. Cena 149 - 185,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!

PRODEJ SE USKUTEČNÍ

V sobotu 5. dubna 2014
Soběslav – vlakové nádraží u bývalé restaurace
v 9.00 hod. a v 9.55 hod.
Ve středu 23. dubna 2014
Soběslav – vlakové nádraží u bývalé restaurace – 17.50 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena 20 - 30 Kč/ks
Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

KDO INZERUJE
TEN PROSPERUJE
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
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Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím byt v Soběslavi 2+1, v přízemí nebo
v domě s výtahem. Kontakt: 731 890 819
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859

Prodej

· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám chalupu v Klenovicích čp. 42. 2x péřová deka, 5x polštář, 1x olejový radiátor,
motokultivátor Briggs Stratton + nářadí, stojanový rozbrus, klec na prase kovová, mlátička Wichterle a Kovařík a.s., vodácký svěrák,
kolébka (nová), nabíječ NB 22A (zánovní).
Tel. 773 279 276
· Prodám sousedící parcely v Roudné-Janov,
2
každá o výměře 1922 m . Přípojky na hranici
pozemku. Cena dohodou. RK nevolat.Více
informací na tel. čísle 775 908 906.
· Prodám řadový rodinný dům v Soběslavi, ul.
Bezděkova. Sklep, dílna, skladové prostory
pro tuhá paliva, zahrádka. Možnost komerčního využití. Tel. 604 186 115
· Prodám vodoměrnou šachtu GEO 1200,
nová a traverzy 5,5 m x 16 cm (šíře) 4 ks a
2,8 m x 24 cm (šíře) 4 ks. Dohoda jistá.
Tel. 607 058 288
· Prodám nový nepoužitý fasádní polystyren
2
2
2
4 cm – 350 m , 5 cm – 135 m , 8 cm – 96 m ,
2
10 cm – 380 m . Levně. Tel. 737 335 096
· Prodám chatu se zahradou v katastru Klenovice. Po celkové rekonstrukci.
Tel. 607 180 830

Ostatní

· Wüstenrot – Kocourková Pavla – spoření,
pojištění, hypotéky. Tel. 602 258 450, mail:
pavla.kocourkova@obchod.wuestenrot.cz
· Rizikové kácení stromů. Foto Facebook:Tree
climbing. Tel. 728 970 057
· Pronajmu byt 1+1 na náměstí v Soběslavi.
Tel. 775 506 572
· Pronajmu byt 3+0 na náměstí v Soběslavi.
Tel. 381 522 076
· Pronajmu kancelář na náměstí v Soběslavi.
2
(Plocha 29 m ). Tel. 381 522 076
· Nebankovní půjčka od 4 – 50.000 Kč.
Tel. 731 529 925, 605 032 243
· Opravy a servis mopedů, motocyklů. G. o.
motorů, renovace. Prodej náhradních dílů.
Telefon: 721 445 918,
e-mail: moped-díly@seznam.cz
· Pronajmu 1+1 v Soběslavi u pošty 5500
Kč/m se vším. Tel. 603 442 474
· Pronajmu byt 2+1 v klidné lokalitě u Nového
rybníka. Tel. 720 330 219
· Stříhání, trimování a kosmetická úprava psů
(mytí, vytrhávání chloupků z uší, stříhání
drápků), Tučapy 238. Tel. 605 287 444
· Sháním pronájem bytu 2+1, 3+0, 3+1 v Soběslavi. Tel. 728 185 885
· Vyměním byt 3+1 v OV-U Zastávky za menší byt nebo garsonku ve Veselí n. Lužnicí
nebo v Soběslavi. Tel. 720 236 726
· Pronajmu byt 3+1 U Zastávky ve Veselí nad
Lužnicí. Tel. 720 236 726
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

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

MONIKA

Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

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

www.pujcovna-monika.cz
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
Sempra Mažice s.r.o.,
www.jahodnik.cz, tel. 381 580 038,
728 005 374, 602 387 843

nabízí k prodeji
jahodníkovou sadbu
v 10 odrůdách.
Dále nabízíme okrasné
dřeviny (túje, borovice
blatka, borovice kleč atd.)

Zdeněk Vondruška

P I L A

v

S T S

Nabízí latě, hranoly, krovy a palivo

S o b ě s l a v

Tel. 720 520 851

Vykupujeme kulatinu
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Jarní kurz
hubnutí
Milé dámy, zveme Vás na další kurz hubnutí.
Ve skupině a s podporou jde vše snáze.
Pomůžeme vám dostat tělo i mysl do „pohody“
a zbavit se přebytečných kil.
Užijte si každou neděli s psycholožkou
Janou Říčařovou a cvičitelkou Irenou Mrázovou
Začínáme 6. dubna 2014 od 17:00 do 19:00 hodin.
v Soběslavi – Dům dětí a mládeže (Domeček)

nnn

Kurzy mají celkem 11 lekcí, cena kurzu je 2900 Kč.
tel.: 606 610 898
Kontakt: jana.ricarova@quick.cz

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

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

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

trojúhelníky, mísy

· Výroba stupnic, parapetů
· Prodej grilovacích kamenů

Provozovna:
Veselí nad Lužnicí, Hlinice 76
Prodejna Soběslav – Květinka na hřbitově
Přizpůsobíme svůj čas Vašemu! Schůzky jsou nezávazné.
VOLEJTE: 731 164 363

Dodáváme a montujeme automatické kotle
na uhlí a pelety značek:
BUDERUS, DAKON, VIADRUS, OPOP, BENEKOV
Vysoká účinnost
Osvědčená technologie

Bezporuchový chod
V provedení ocel i litina

Ing. Tomáš Slavík
Mob: +420 603 572 515
WWW.TOPITLEVNE.CZ

l TEPELNÁ ČERPADLA l SOLÁRNÍ KOLEKTORY
l AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ A PELETY
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