Velikonoční

Na nebi se rozednívá,
sluníčko dříve vychází,
přináší s sebou i naději,
že letošní zima již odchází.
Štěbetání ptáčků i zpěv
po krajině se rozléhá
a každý z těch libých tónů
až do lidských domů doléhá.
Probouzí se stromy i
květiny,
celá, celičká příroda,
že patří sem i
VELIKONOCE,
to jistě není náhoda.
V SOBĚSLAVI MÁME
STOLETOU OBČANKU
Paní Anna Jordáková, roz. Hudáková,
oslavila dne 1. 2. 2016 sté narozeniny.
Všechny gratulanty, včetně starosty města
Jindřicha Bláhy a poslance Jana Bartoška
vítala slovy: „Jsem moc ráda, jsem šťastná, že
jste přišli.“, a slova radosti a štěstí se spolu s
životním krédem víry v Boha často opakovala
během jejího milého povídání.
Celý příspěvek na str. 9

Přichází k nám vždy,
spolu s jarním sluníčkem,
když první, mladé lístečky
laškují s vlahým větříčkem.
A větřík nese s sebou zvěst,
krajina zní tou novinou,
že koledníci již opět vyšli
městem i každou dědinou.
Spěchají dům od domu
s pomlázkou a řehtačkami,
hospodyňky jim za koledy
košíčky plní kraslicemi.
Vyšlehají všechna děvčata,
aby zdravá stále byla
a po celý tento rok
neopustila je síla.
Vůně sladkých mazanců
rozlévá se domovy,
všichni jsou zváni
na velikonoční hody.
Pak poděkujeme za všechny
dary, i sluníčku za jeho záři
a těšit se můžeme již nyní
na příští VELIKONOCE
v kalendáři.
Hana Veselá

Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Mrázkova 700, 392 01 Soběslav
tel: 739 570 420, e-mail: info@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

Redakce Hlásky přeje svým čtenářům
krásné prožití Velikonoc

Z nabídky akcí doporučujeme
4. – 5. 3. Kreativ Soběslav, KDMS
6. 3.
Muslimové v Čechách, malý
sál KDMS, od 17 h
9. 3.
JAPOPO, recitace básní,
městská knihovna, od 17,30 h
11. 3.
Nový Zéland, diashow, čajovna
Rolnička, od 18 h
11. 3.
Moravské pašije, kostel
sv. Petra a Pavla, od 18 h
16. 3.
Petra Janů, koncert, KDMS,
od 19,30 h
17. 3.
Marka Míková, koncert,
čajovna Rolnička, od 19 h
18. 3. - 8. 4. Dobročinný bazárek
Rolničky, IS na náměstí
Republiky, 10 -17 h
19. 3.
VODOVOD, velký sál KDMS,
od 20 h
24. 3.
Kondomedie, divadelní
představení, KDMS
28. 3.
Lední revue, zimní stadion,
od 18 hod
30. 3.
Karpathos, Saria, Kasos,
Blatské muzeum, od 17 h
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE Z MĚSTA
Usnesení 2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 26. ledna 2016 od 14:00
hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 2/013/2016
Rada města se seznámila s připravovaným programem a předběžným rozpočtem Soběslavských
slavností 2016, zpracovanými ředitelem KDMS
Mgr. Petrem Valešem, které se uskuteční v sobotu
17. 9. 2016.
Usnesení č. 2/014/2016
Rada města projednala návrh protipovodňových
opatření na Mokerském a Svákovském potoce, zpracovaný firmou Sweco Hydroprojekt, a. s., odštěpný
závod České Budějovice. Rada města ukládá vedoucímu kanceláře tajemníka Ing. Bohumíru Ctiborovi
projednat návrh uvedených protipovodňových opatření s vlastníkem toku – Povodím Vltavy, s. p., České
Budějovice, s orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků.
Usnesení č. 2/015/2016
Rada města souhlasí s rekonstrukcí jižní strany náměstí Republiky v roce 2016 dle návrhu zpracovaného Ateliérem Kročák – Ing. arch. Jaromír Kročák,
České Budějovice. Připomínky vzešlé z jednání RM
budou zapracovány do finální projektové dokumentace.
Usnesení č. 2/016/2016
Rada města mění termín 8. zasedání Zastupitelstva
města Soběslavi z 6. 4. 2016 na 13. 4. 2016 od 18:00
hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi.
Usnesení č. 2/017/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1411/1
o výměře cca 75 m2 v k. ú. Soběslav manželům
Radkovi a Václavě Bryllovým, Soběslav, za cenu
200 Kč/m2.
Usnesení č. 2/018/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k mandátní smlouvě na správu majetku ve vlastnictví města
ze dne 5. 12. 2008 uzavřené mezi městem Soběslav
a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se zvyšuje
úplata za prováděné služby v kapitole čištění města,
údržby místních komunikací a veřejných prostranství
o 300 tis. Kč, s účinností od 1. 1. 2016.
Usnesení č. 2/019/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
mezi městem Soběslav jako budoucím oprávněným,
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jako budoucím investorem stavby, panem Bohumírem Ctiborem, Soběslav, a společností M belt,
s. r. o., Praha, jako budoucími povinnými, na umístění inženýrských sítí do pozemků p. č. 3726/1 a 1027/1
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví povinných.
Usnesení č. 2/020/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy
mezi městem Soběslav a investorem kanalizace společností K&K POKER, s. r. o., Bechyně, na bezúplatný převod kanalizace DN 250 mm v délce 58,50 m
na pozemcích p. č. 1170/1 a 3810/1 v k. ú. Soběslav
do majetku města.

Usnesení č. 2/021/2016

Usnesení č. 3/028/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 9
ke smlouvě o nájmu ze dne 2. 1. 2001 uzavřené mezi
městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o.,
z důvodu aktualizace přílohy č. 1 smlouvy o nájmu –
Seznam hmotného investičního majetku (tj. stavební
a strojní části kotelen), s účinností od 1. 1. 2016.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2015 předloženou vrchním strážníkem Městské policie Soběslav p. Miroslavem Drsem.

Usnesení č. 2/022/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 k mandátní smlouvě na správu nebytových prostor ve
vlastnictví města ze dne 21. 12. 2004 mezi městem
Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., z důvodu aktualizace přílohy č. 2 – Nebytové prostory
spravované Správou města Soběslav, s účinností
od 1. 1. 2016.
Usnesení č. 2/023/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na
poskytnutí daru pro potřeby Městské policie Soběslav
v roce 2016 mezi městem Soběslav a firmou R&P,
a. s., Veselí nad Lužnicí, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav,
na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Goliat František
Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 8 tis. Kč, firmou
Pharmed CZ, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
5 tis. Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar
v hodnotě 10 tis. Kč a firmou Autoservis Rada Petr,
s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč.
Usnesení č. 2/024/2016
Rada města souhlasí na návrh Ing. Ziny Petráskové,
ředitelky
Senior-domu
Soběslav,
s vyřazením aktivní antidekubitní matrace, pořizovací cena 47.833,50 Kč, rok pořízení 2004, z majetku
Senior-domu Soběslav.
Usnesení č. 2/025/2016
Rada města ukládá vedoucí odboru organizačního
a správy majetku paní Věře Hanzalové řešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pro propojení cesty mezi
Soběslaví a Klenovicemi pod Svákovem a přístup
k jezu na řece Lužnici.

Usnesení 3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 9. února 2016 od 14:00
hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 3/026/2016
Rada města se za přítomnosti Ing. arch. Jaromíra Kročáka – Ateliér Kročák, České Budějovice, seznámila
s finálním návrhem projektové dokumentace stavebních úprav včetně interiérů domu čp. 1/I na náměstí
Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 3/027/2016
a) Rada města souhlasí s rekonstrukcí jižní strany náměstí Republiky v Soběslavi dle návrhu zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem – Ateliér Kročák,
České Budějovice, a ukládá vedoucí odboru výstavby
a regionálního rozvoje Ing. Daně Hořické tento návrh
zveřejnit.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem Kročákem – Ateliér Kročák, České Budějovice, na zhotovení realizační projektové dokumentace „Revitalizace
jižní části náměstí Republiky v Soběslavi“ za cenu
120.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 3/029/2016
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení informačního střediska města za rok 2015 předloženou
pracovnicí MěÚ paní Irenou Klečatskou a dále hodnocení měsíčníku Soběslavská hláska za rok 2015
předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Marií Lustovou.
Usnesení č. 3/030/2016
Rada města souhlasí s konáním závodu v canicrossu
(běh člověka se psem) dne 9. 4. 2016 na Svákově na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví města, pořádaným p. Lukášem Doležalem, Soběslav.
Usnesení č. 3/031/2016
Rada města projednala žádost plk. Ing. Petra Hojsáka, ředitele Hasičského záchranného sboru JčK, ÚO
Tábor, o poskytnutí příspěvku na činnost profesionálních hasičů v roce 2016.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 125.000 Kč
Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje,
ÚO Tábor, na zakoupení defibrilátoru a na částečnou
úhradu pořízení hydraulické zvedací ruky na nákladní
vozidlo (speciální požární automobil) – nosič kontejnerů pro potřeby zásahů při povodňových stavech.
Usnesení č. 3/032/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce
„Plyn. příp. Soběslav, nám. Republiky 143“ na pozemku p. č. 3907/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 3/033/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění mezi městem Soběslav a obcemi Dírná, Klenovice, Sedlečko u
Soběslavě a Dráchov na zajištění výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
Městským úřadem v Soběslavi. Město Soběslav je
schopno svými orgány řádně zabezpečit výkon výše
uvedené agendy.
Usnesení č. 3/034/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Soběslav
a manželi Lucií Pokornou, Soběslav, a Romanem
Pokorným, Chabrovice, na uložení části nového
vodovodního řadu DN 110 budovaného v rámci výstavby ZTV pro RD Svákov – 2. etapa na pozemku
p. č. 2101/4 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
manželů Pokorných.
Usnesení č. 3/035/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele
akce „Chodníky Soběslav 2016“ v ulicích Luční, Bechyňská a Na Ohradě v Soběslavi, který se uskuteční
22. 2. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
členové:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Jan Pehe – člen ZM
Jiří Weber – MěÚ Soběslav – hlas poradní

Usnesení č. 3/037/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Chlebov – kanalizace a stabilizační
nádrže“, který se uskuteční 14. 3. 2016 v 13:00
hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
•

náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Zdeněk Vránek – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM

členové:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Zdeněk Vránek – člen ZM
Mgr. Michal Pánek – člen ZM

Usnesení č. 3/036/2016

Milan Mareš – Čevak, a. s.

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy ZŠ Komenského
Soběslav – oprava fasády západní, jižní a severní strany“ budovy školy, který se uskuteční
22. 2. 2016 v 13:30 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
• členové:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Jan Pehe – člen ZM
Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ
Jiří Weber – MěÚ Soběslav – hlas poradní
• náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Zdeněk Vránek – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
Mgr. Josef Novotný – zástupce ředitele ZŠ

Ing. Václav Fučík – Čevak, a. s.
•

náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha - starosta
Mgr. Petr Valeš - člen RM
Mgr. Pavel Lintner - člen ZM
Ing. Marie Staňková
Ing. Ivana Hniličková – OŽP MěÚ Soběslav

Usnesení č. 3/038/2016
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním
„Jarního jarmarku Rolničky“, který pořádá Diakonie
ČCE – středisko Rolnička Soběslav v sobotu 19. 3.
2016 od 8:30 hod. do 12:00 hod. na náměstí Republiky v Soběslavi.

Úřední den notáře

Fond rozvoje bydlení
města Soběslav
MěÚ Soběslav oznamuje, že
od 1. 3. 2016 do 3. 6. 2016
probíhá 2. kolo příjmu žádostí o půjčku.

MěÚ, nám. Republiky 59/I, II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 2. 3. a 23. 3. 2016 od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 10. února 2016 od
18:00 hodin v malém sále Kulturního domu
města Soběslavi
ZM 7/047/2016
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu předsedy
kontrolního výboru ZM p. Jaroslava Himpana.
ZM 7/048/2016
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny
poskytované neuvolněným členům zastupitelstva
města dle NV č. 352/2015 Sb., kterým se mění NV
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, v
následující výši:
člen RM – 2.036 Kč
člen ZM – 703 Kč
předseda výboru/komise – 1.663 Kč
člen výboru/komise – 1.471 Kč
s platností od 1. 3. 2016. Tyto odměny se nesčítají.
ZM 7/049/2016
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí
– Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb, podprogram 113 313 Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče, na nástavbu
budovy Senior-domu Soběslav dle předloženého
návrhu. Povinný podíl na financování nástavby
budovy Senior-domu Soběslav bude financován z
rozpočtu města.

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

Rekonstrukce náměstí v roce 2016
V letošním roce bude pokračovat rekonstrukce náměstí jeho jižní stranou (viz
situace).

straně náměstí vzniknou dvě odpočinkové plochy, jedna před bývalým hotelem
Slunce a druhá u kostela sv. Víta a domu čp. 1/I (bývalá knihovna).

Bude provedena nová zádlažba, materiál bude shodný jako na severní a
východní straně náměstí. Hlavní pochozí plocha bude z velkoformátové žulové
dlažby, vedlejší plochy budou z žulové mozaiky 5x5 cm.

Na jižní straně náměstí přibude také zeleň – 4 stromy, nové kolostavy,
lavičky, veřejné osvětlení včetně slavnostního osvětlení kostela sv. Víta. Pokud
se dohodneme s Jihočeským krajem na zúžení komunikace mezi domem
čp. 1/I a budovou MěÚ čp. 55/I, rozšíří se chodník vedle severní strany domu
čp. 1/I tak, aby se na náměstí dalo chodit kolem tohoto domu z Komenského
ulice. Rekonstrukce jižní strany náměstí proběhne v srpnu až říjnu, realizační
fi rma a cena prací vzejde z výběrového řízení.

V rámci rekonstrukce bude provedena nová kanalizace včetně přípojek
a napojení dešťových svodů. Vyměněny budou také vodovodní uzávěry.
Upravena bude autobusová zastávka s krytým přístřeškem pro cestující. Bude
zde 43 parkovacích míst vydlážděných žulovými kostkami 10x10 cm. Na jižní

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V SOBĚSLAVI - III. ETAPA, M 1:250

Ing. Jindřich Bláha, starosta města

více na www.musobeslav.cz
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SOBĚSLAV ZA ROK 2015
Strážníci Městské policie slouží v průběhu
pracovního týdne od 07:00 do 24:00 hodin.
V pátek a o víkendech jsou služby plánovány
více na noční hodiny, v pátek od 20:00 hodin,
v sobotu od 23:00 hodin, s koncem služby ve
03:00 hodiny.

Od pátečního odpoledne do neděle 22:00
hodin drží jeden ze strážníků pohotovost
na služebním mobilním telefonu pro řešení
vzniklých neodkladných situací. Město je
monitorováno dvanácti kamerami, instalovanými na jedenácti kamerových bodech.

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI
• ranní kontroly u přechodu pro chodce na křižovatce ulice Lužnická x I/3 - E55 ve
dnech školního vyučování
• zajištění pravidelných čtvrtečních trhů – kontrola dodržování tržního řádu
a úhrady poplatků za užívání veřejného prostranství a veřejného pořádku
• dohled nad zábory veřejného prostranství (lešení, stavební materiál...)
• kontrola úhrady poplatků za ostatní zábory (trvalá parkovací místa, reklamní
tabule, prodejní stánky)
• odchyt volně pobíhajících psů v katastru města, předání majiteli či umístění
v záchytném kotci MP, příp. odvoz do útulku v Táboře, kontrola úhrady poplatků ze
psů za daný rok
• kontroly dodržování dopravních předpisů, měření rychlosti vozidel radarem,
evidence a řešení zjištěných přestupků a následné předávání přestupků a správních
deliktů ke správnímu řízení
• kontroly neznámých a problémových osob (bezdomovci, osoby podezřelé
z užívání návykové látky, podezřelí prodejci...), instalování přenosného kamerového
systému v místech, kde je potřeba monitorovat pohyb těchto osob či jinou nežádoucí
činnost
• pochůzková činnost po městě s důrazem na jeho problémové lokality, okrajové
části a místa, kde se zdržuje mládež
• kontroly dodržování vyhlášek města (zákazu volného pohybu psů ve městě, zákazu
pití alkoholických nápojů v místech, pro která platí zákaz požívání, znečištění
veřejného prostranství aj.
• spolupráce se školami, školkami: besedy v rámci prevence sociálně patologických
jevů (šikana, užívání návykových látek, kriminalita, doprava), ukázky činnosti
a vybavení MP, exkurze dětí na služebně MP (prohlédnutí městského kamerového
dohlížecího systému)
• spolupráce s odbory městského úřadu: předávání podkladů pro vymáhání
neuhrazených poplatků ze psů a na místě nezaplacených pokut, pořizování
fotodokumentace poškozeného majetku, doručování písemností, odchyt zvířat,
asistence při jednáních s problémovými občany, při odstraňování vraků motorových
vozidel z veřejných komunikací, podněty pro obnovu dopravních značek, dopravních
značení a umísťování směrových tabulí, účast na případové konferenci sociálního
odboru
• spolupráce s Policií ČR: kontroly dodržování zákazu nalévání alkoholu
mladistvým a nezletilým, kontroly okrajových a chatových oblastí, kontrol
a předvádění osob, pátrání po osobách a vozidlech, účast jako nezávislá osoba
při ohledání místa trestného činu, domovní prohlídce nebo otevření bytu, řízení
dopravy při dopravních nehodách, měření rychlosti jízdy v katastru města, ukládání
a poskytování záznamů z městského kamerového dohlížecího systému
• spolupráce s organizacemi města: řízení dopravy při opravách komunikací
a úravách zeleně, hlášení závad na veřejném prostranství
• spolupráce s občany: příjem a řešení podnětů, připomínek a stížností
• řízení dopravy a kontrola dodržování veřejného pořádku při společenských akcích
konaných na veřejném prostranství – Soběslavské slavnosti, stavění máje, festival
dechových hudeb, sraz historických vozidel, cyklistické závody, mikulášské oslavy,
rozsvěcení vánočního stromečku, Rolničkování a další
• přebírání a evidence nálezů – následné předání nálezu majiteli či příslušnému
odboru městského úřadu
• zajištění fungování městského kamerového dohlížecího systému, zpracování
měsíčních zpráv o činnosti městské policie, které jsou pravidelně předkládány
vedení města

POKUTY NA MÍSTĚ NEZAPLACENÉ
V roce 2015 udělili strážníci MP Soběslav celkem 64 pokut na místě nezaplacených
v celkové částce 29 400,- Kč. Z toho bylo řádně zaplaceno 49 pokut v částce
22 600,- Kč. 15 pokut v celkové částce 6 800,- Kč nebylo v termínu uhrazeno. Tyto
pokuty byly předány k vymáhání finančnímu odboru Městského úřadu Soběslav.

Obsluha kamerového systému je zajištěna
městskou policií ve všední dny od 07:00 do
24:00 hodin. V noční době 00:00 – 07:00 a o
víkendech pracují kamery bez obsluhy MP dle
nastaveného programu nebo jsou obsluhovány
na pracovišti OO PČR Soběslav.

MOBILNÍ KAMERY
Mobilní kamery byly v roce 2015 instalovány celkem
v 8 případech. Kamery byly instalovány s cílem zachytit
pachatele poškozování majetku, krádeží, sprejerství,
narušování občanského soužití, porušování dopravních
předpisů a znečištění veřejného prostranství. Jedna
kamera je dlouhodobě instalována v průběhu provozu
veřejného koupaliště z důvodu poškozování a krádeží
jízdních kol. Ve služebním vozidle je nainstalována
kamera, zaznamenávající nepřetržitě průběh služby při
použití služebního vozidla.

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ
SYSTÉM
V roce 2015 byl provoz dispečinku MP zajištěn od
pondělí do pátku v době 07:00 do 24:00 hodin. Ke
konci roku 2015 bylo v provozu 12 kamer (10 otočných
a 2 pevné) na 11 kamerových bodech. V průběhu roku
2015 byla demontována kamera K13 – Špejchar z důvodu
rekonstrukce sportovní haly. Tato bude v průběhu roku
2016 instalována na jiné vhodné místo.

KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
Při komunikaci strážníků na hlídce (popř. na služebně),
s občany města nebo s hlídkami OO PČR je používána
trvalá telefonní stanice nebo mobilní telefon. Trvalé
spojení s vrchním strážníkem M. Drsem je zajištěno
pomocí druhého mobilního telefonu. Na služební mobilní
telefony jsou také napojeny alarmy objektů města.
Komunikace s občany přímo na služebně MP je zajištěna
prostřednictvím operátorky v pracovní dny od 07:00 do
24:00 hodin.

UHRAZENÉ POKUTY VYBRANÉ
V HOTOVOSTI NA POKUTOVÉ BLOKY
PŘESTUPEK

POČET POKUT/ČÁSTKA
V KČ

Přestupky v dopravě

178 800

Volné pobíhání psů

4 500

Přestupky proti majetku

1 200

Přestupky proti tabákovému
zákonu

2 900

Znečištění veřejného
prostranství

1 400

Znečištění veřejně
prospěšného zařízení

500

Rušení nočního klidu

200

Nedovolené vylepování
plakátů

600

Celkem za rok 2015

933/190 100

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Ke správnímu řízení v roce 2015 bylo předáno 63
přestupků, z toho 48 přestupků v dopravě a 15 přestupků
jiných.

ODCHYT VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH PSŮ
V roce 2015 bylo odchyceno celkem 28 psů. Z tohoto
počtu bylo 5 psů umístěno do útulku v Táboře na základě
smlouvy, kterou uzavřelo Město Soběslav s Technickými
službami Tábor. Dva psi byli do útulku předáni na základě
rozhodnutí OŽP Soběslav a finanční částky vynaložené
za jejich umístění budou vymáhány po majitelích psů.
Zbývající psi byli předáni majitelům, kteří se o ně
přihlásili nebo na základě místní znalosti strážníků.
pokračování na str. 5
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK

V roce 2015 došlo oproti minulým rokům k navýšení počtu
poškozování majetku sprejerstvím. Ve třech případech MP oznamovala
tuto trestnou činnost OO PČR Soběslav. V rámci prevence užívání
alkoholických nápojů, tabákových výrobků a návykových látek
mladistvými byl užíván certifikovaný přístroj na měření množství
alkoholu v dechu zn. Drager a jednorázové analyzátory na základní
druhy návykových látek. V průběhu roku byli předáni k dalšímu řešení
sociálním odborem 4 mladiství. Při kontrolách v nočních podnicích
PČR nebyl řešen žádný případ nalévání alkoholu mladistvému.
Zaměření strážníků bylo primárně na uživatele alkoholu v parcích a
na jiných veřejných místech. V rámci této činnosti bylo do správního
řízení MÚ Soběslav předáno 6 osob, které užívaly alkoholické nápoje
na místech zakázaných Obecně závaznou vyhláškou Města Soběslavi.
V letních měsících docházelo k narušování veřejného pořádku
především veřejným pohoršením ze strany bezdomovců. MP učinila
s dvojicí bezdomovců dohodu o jejich pohybu ve městě a v dalších
měsících roku již k nežádoucí činnosti nedocházelo.
V průběhu roku 2015 nedocházelo k většímu počtu narušování
veřejného pořádku, a to v rámci přestupkového zákona nebo
porušováním vyhlášek a nařízení města.

DOPRAVA

V průběhu roku 2015 došlo realizací parkoviště s omezenou dobou
stání na severní straně náměstí ke zlepšení možnosti zaparkování
motorového vozidla pro krátkodobé stání. Přetrvávajícím stavem
je, že přibližně 50% parkovacích míst v centru města je obsazeno
motorovými vozidly trvale. Rovněž přetrvává kritický stav
průjezdnosti komunikací v řadové zástavbě u hřbitova (ul. Česká,

Luční), u kina v ul. Kadlecova. Parkování na sídlištích je bez větších
problémů a počet míst se jeví dostatečný. Stále chybí ve městě nebo
v blízkosti města parkoviště pro nákladní vozidla, jejichž řidiči musí
vykonávat povinnou přestávku, nebo pro řidiče nákladních vozidel,
kteří mají trvalý pobyt v Soběslavi.

MAJETEK
Přestupková i trestná činnost majetkového charakteru ve městě
vykazuje pouze jednotlivé případy, nedochází k systematické nebo
dlouhodobé činnosti (vyjma sprejerství v roce 2015). Pachateli jsou
jednotlivci. Autokriminalita, krádeže v obchodech, podvody při
výměně peněz apod. jsou páchány převážně při průjezdu městem po
D3 a E55.
Statistika:
PŘESTUPEK

POČET

Přestupky řešené blokově

933

Přestupky řešené domluvou

1 635

Předvedené osoby / použití donuc.
prostř.

8/0

Poskytnutí první pomoci

1

Nálezy předané majitelům

26

Otevření bytu

1

Trestné činy předané PČR

10

Miroslav Drs,
vrchní strážník MP Soběslav

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU VÁM UMOŽNÍ SLUŽBA MINISTERSTVA VNITRA
Ztratili jste spojení s někým blízkým z rodiny nebo dávného přítele
či spolužáka? I nadále sice není možné, aby Vám úředníci ohlašoven
trvalých pobytů poskytli informace o adresách, které mají občané
uvedeny v centrálních registrech.
Možná právě proto je v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel, § 8b, podle kterého Ministerstvo vnitra ČR poskytuje službu
„zprostředkování kontaktu“. Informace o adrese Vám neposkytne
přímo ministerstvo, ale na základě Vaší písemné žádosti, zašle osobě,
kterou hledáte, Vaši žádost o zprostředkování kontaktu. Potom už bude
pouze na ní, jestli se Vám ozve a kontakt s Vámi naváže.
Žádost lze podat osobně, elektronicky či prostřednictvím datové
schránky na obecním úřadě s rozšířenou působností (MěÚ Soběslav
u Ing. Jany Kosové, tel. 381 508 119), na matričním úřadě (MěÚ
Soběslav u Kateřiny Křiklánové, DiS., tel. 381 508 112), na krajském
úřadě a na ministerstvu vnitra. Za zprostředkování kontaktu za každou
kontaktovanou osobu se platí správní poplatek 500 Kč.
Formulář žádosti o zprostředkování kontaktu je k dispozici na našem
úřadě a dále jej naleznete na webových stránkách MV ČR http://www.
mvcr.cz/, odkaz Služby pro veřejnost, Formuláře, Evidence obyvatel.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV
Kateřina Křiklánová, DiS., matrikářka

Vytvořilo ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Vážení občané, jelikož se blíží termín splatnosti poplatku za
„komunální odpad“, oslovili jsme Ing. Jiřího Mošničku, pracovníka
Městského úřadu Soběslav, který má tuto problematiku ve své
kompetenci, s následujícími dotazy:
Jakým způsobem je otázka platby za odpady v našem městě právně
ošetřena?
Poplatek za komunální odpad v Soběslavi je řešen Obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Kolik korun činí místní poplatek za komunální odpad v roce 2016 a do
kdy je splatný?
Poplatek činí 550 Kč na poplatníka. Na rok 2016 je splatný
k 31. 03. 2016. Pokud nebude poplatek zaplacen včas a ve správné výši,
může MěÚ navýšit částku až na trojnásobek.

Můžete blíže speciﬁkovat, na koho se poplatek vztahuje?
Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v Soběslavi trvalý
pobyt, dále cizinec, který na území ČR pobývá přechodně po dobu
delší než 3 měsíce a fyzická osoba, která má na území města Soběslavi
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a zároveň
vlastník nemá trvalý pobyt v Soběslavi.
Od poplatku je osvobozeno dítě do 1 roku věku a dále každé 4. a další
dítě u rodin s větším počtem dětí do 18 let.
Úlevu od poplatku má ten, kdo se minimálně 6 měsíců nezdržoval
na území města, a ten, komu není z technických důvodů svážen
odpad. O snížení či prominutí poplatku z důvodu pobytu mimo
Soběslav musí být písemně požádáno.
pokračování na str. 6
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Jak je to se známkami?

Kde a jakým způsobem mohou občané poplatek uhradit?

Při platbě za komunální odpad obdrží poplatník známku. Známka
musí být vylepena na popelnici na dobře viditelném místě. V případě
více popelnic u nemovitosti (více poplatníků), musí být známkou
označena každá popelová nádoba. Pokud popelnice nebudou řádně
označeny, budou majitelé vyzváni k odstranění nedostatku a to buď
k vylepení známky nebo k zaplacení poplatku za svoz komunálního
odpadu.

Poplatek je možno uhradit buď v hotovosti v kanceláři Správy města
Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/13, Soběslav III, 392 01 Soběslav u paní
Marie Kloučkové, a to v pondělí, úterý a čtvrtek 6.00 – 11.00 hodin
a 12.00 – 14.00 hodin, ve středu 6.00 – 11.00 hodin a 12.00 – 16.00
hodin a v pátek 6.00 – 11.00 hodin nebo na účet Města Soběslavi
č. ú. 781214150287/0100, s uvedením konstatního symbolu 0379, var.
symbolu 1340 a specifického symbolu, příp. jména a adresy všech
poplatníků.
Specifický symbol obdrží poplatníci u pí Kloučkové, tel. 381 477 214,
chataři a chalupáři jsou obesíláni složenkou, kde je SS již uveden.

Bližší informace můžete obdržet u Ing. Jiřího Mošničky, budova
Městského úřadu Soběslav na náměstí Republiky čp. 55, tel. 381 508 158,
e-mail: mosnicka@musobeslav.cz. Vyhláška č. 2/2012 je k nahlédnutí na
webových stránkách města Soběslavi www.musobeslav.cz.

Marie Lustová, redaktorka

LEGIONELLA PNEUMONPHILA „LEGIONÁŘSKÁ NEMOC“ A MOŽNÁ PREVENCE
Vzhledem k tomu, že se v závěru minulého
roku vyskytla v domě č.p. 502 na sídlišti Míru
bakterie legionella, vyvstává v návaznosti na
prováděná preventivní opatření spousta dotazů,
jak ze strany nájemníků, tak od občanů města .
Považujeme za potřebné podat o dané bakterii
a prevenci několik základních informací. Bakterie legionella se zkoumá již od roku 1976,
čítá 40 různých typů a přibližně 20 z těchto
bakterií je nebezpečných. Nachází se ve velmi
malém množství v zemi a dále pak ve vodě
z vodovodu. Legionella, jako každá bakterie,
potřebuje určité podmínky.
Zásadní je teplota vody. Ideální rozmezí teplot pro vývoj legionelly je 20-45°C a to tam,
kde se voda nepohybuje (stojatá voda, mrtvá
místa v potrubí). V růstu může bakterii zabránit silný proud vody v potrubí a při vyšších
teplotách než cca 72°C legionella nepřežívá.
Pokud je teplota vody nižší než 20°C, bakterie
se prakticky nerozmnožuje, ale může se ponořit do „spánku“, ve kterém přetrvá do té doby,
než se teplota vody opět zvýší. Legionella se
vyskytuje a množí ve vrstvách vodních úsad v
teplovodních potrubích, bojlerech a klimatizacích. K nákaze touto bakterií dochází téměř výhradně vdechnutím do plic, nebo velmi zřídka
požitím vysoce kontaminované vody. Největší
riziko nákazy, vdechnutím bakterií v kapénkách vody, rozptýlených ve vzduchu (mlha,pá-

ra), hrozí v uzavřených sprchových koutech, Pokud máte výřivku, čistěte ji pravidelně dezkoupelnách, bazénech, uměle zavlažovaných infekčními prostředky používanými pro čištění
sklenících a podobně.
bazénů. Provádějte periodické čištění a dezinfekci perlátorů a sprchových hlavic chlorovými
Ještě pár odpovědí na nejčastější dotazy:
přípravky. Zajistěte dostatečnou cirkulaci teplé
vody a vylučte mrtvé kouty potrubí.
Jaké jsou příznaky legionářské nemoci?
Inkubační doba je dva až deset dní. Onemocnění začíná bolestí hlavy, svalů a pocitem celkové
nevolnosti. V této fázi je těžké příznaky odlišit
od chřipky. Při zanedbání léčby dojde až k zápalu plic s horečkou nad 39°C.
Jak se legionářská nemoc léčí?
Toto onemocnění lze účinně léčit
okamžitým podáváním správných antibiotik.
Zotavení trvá několik týdnů.
Je nějaké riziko nákazy prostřednictvím kohoutku - např. při mytí nádobí?

Ve své podstatě se legionella může vyskytovat
všude tam, kde se připravuje teplá voda. Ať již
jsou to domy s centrálním zásobováním teplou vodou, ale i v rodinných domcích. Správa
města Soběslavi, s.r.o. z preventivních důvodů
provádí periodicky jedenkrát v měsíci vždy každého 1. v měsíci na sídlišti Družstevní a náměstí Republiky, a každého 3. v měsíci na sídlišti Svákov a Míru, termickou dezinfekci přehřátím vody v rozvodech na 70°C po dobu 24
hodin. Apelujeme proto na všechny nájemníky
v domech kam dodáváme teplou vodu, aby v
uvedené dny provedli proplach všech spotřebičů v bytech, ale i ve společných prostorách.

Pokud je teplota vody v ohřívači vody alespoň
60°C, nemusíte se ničeho bát. Legionellou se Proto na závěr - bakterie legionella by se nenakazí většinou jen člověk se silně oslabenou měla vyskytovat v zdraví ohrožujícím množimunitou.
ství tam, kde je teplota vody vyšší než 55°C
Co mohu udělat osobně, abych předešel in- a kontinuální odběr teplé vody. Z ohřívače je
dodávána teplá voda do rozvodů v 55 - 60°C, je
fekci s bakterií legionella?
proto třeba průběžně proplachovat spotřebiče,
Přijměte následující opatření. Poté co jste aby se zajistila obrátka vody a zamezilo se její
byl pryč na pár týdnů, vyčistěte přívod vody zkažení.
proplachováním sprchy pouze horkou vodou.
Správa města Soběslavi, s.r.o.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává nejpozději do tří
měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání
daňového přiznání za rok 2015 je do pátku 1. dubna 2016.
Jde-li o poplatníka, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává
a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců
po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc
udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím
základní tříměsíční lhůty.
V rámci zlepšování svých služeb finanční správa připravila pro letošní
rok opět celou řadu opatření, která vycházejí vstříc poplatníkům daně
z příjmů fyzických osob. V případě, že se daňoví poplatníci rozhodnou
podat daňové přiznání osobně na Finančním úřadě pro Jihočeský
kraj, územním pracovišti v Soběslavi, mohou využít rozšířené úřední
hodiny. územní pracoviště bude od 7. března 2016 do 18. března 2016
plně otevřeno pro veřejnost v úředních hodinách podatelny (pondělí a
středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin a v pátek
od 8:00 hodin do 14:00 hodin). Ve dnech 21. března 2016 až 1. dubna
2016 mohou poplatníci využít rozšířené úřední hodiny, Územní
pracoviště v Soběslavi bude otevřeno veřejnosti každý pracovní den
od 8:00 do 18:00 hodin. Připomínáme, že na územním pracovišti není
možné zaplatit daň v hotovosti. Platbu lze provést prostřednictvím

poštovní poukázky na pobočkách České pošty nebo bezhotovostně
prostřednictvím bankovního příkazu, případně prostřednictvím
internetového bankovnictví (účet č. 721-77627231/0710, variabilní
symbol - rodné číslo poplatníka).
Daňové přiznání (včetně příloh) lze také podat poštou nebo
elektronicky formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené
zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové
schránky, a to ve tvaru, struktuře a za podmínek zveřejněných v aplikaci
„elektronické podání pro finanční správu“, která je k dispozici na
internetových stránkách Finanční správy (www.daneelektronicky.cz).
Upozorňujeme, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku, nebo zákonem uloženou povinnost
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání daňového
přiznání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně, podepsanou uznávaným elektronickým
podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do
jeho datové schránky.
Více informací najdete na internetových stránkách finanční správy
(www.financnisprava.cz).
Finanční úřad
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁDNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU PODPORY OBNOVY KULTURNÍCH
PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 2016.
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 2016 vyhlašuje Město Soběslav, jako obec s rozšířenou
působností, 2. kolo pro předkládání žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu kulturních
památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a které
nejsou prohlášeny za národní kulturní památky, popř. na obnovu movité
kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo
varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále
na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o
restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Uzávěrka příjmů žádostí je 30. dubna.
Finanční alokace pro rok 2016: 463 000 Kč

Adresa pro doručení žádostí:
Městský úřad Soběslav
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování a památkové péče
náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Ctiborová
telefon: 381 508 153
e-mail: ctiborova@musobeslav.cz
Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu
Ministerstva kultury ČR stanovených pro program Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
jsou spolu s formulářem žádosti o poskytnutí příspěvku a seznamem
povinných příloh ke stažení na webových stránkách Ministerstva
kultury ČR www.mkcr.cz. Podrobné informace získáte též na uvedeném
kontaktu.

STŘÍPKY ZE SPOLEČENSKÉHO PLESU

Plesová sezona již pomalu končí a my se můžeme věnovat přípravám na Velikonoce, které
letos oslavíme už koncem března. Ráda bych však ještě zhodnotila Společenský ples, který
pořádá Město Soběslav spolu s akciovou společností Rašelina. Bez nadsázky se dá jistě
poznamenat, že tento společenský ples je vrcholem plesové sezony v Soběslavi. Po celá léta
drží organizátoři vysokou laťku plesu.
Slavnostní událost začala úderem osmé hodiny večerní, kdy se s přítomnými hosty pozdravil
starosta města Jindřich Bláha a předseda představenstva Rašelina a.s. Rostislav Staněk.
Bohatý program letos nabídl návštěvníkům nejprve předtančení v duchu latinskoamerických
tanců. Profesionální pár předvedl své umění v pěti okouzlujících tancích. Ochutnávku vín
opět uspořádala Vinotéka U Černého kocoura a zeleného stromu z Tábora. Letos s sebou sommelieři přivezli
výborná vína z vinařství Znovín Znojmo. U krbu opět hrála zde velmi oblíbená Cimbálová muzika z Milotic,
v průběhu večera atmosféru plesu okořenila Leona Machálková. Celý večer hrál k tanci skvělý budějovický
taneční orchestr Fordance Orchestra.
Postřehy večera: Troufnu si odhadnout, že nejoblíbenějším vínem letošního plesu bylo bílé víno značky Kerner
2013, výběr z hroznů. Během ochutnávky se vypilo skoro 100 litrů vína. Chlapci z Cimbálové muziky z Milotic na
sebe nechali hosty trochu čekat, ale vynahradili jim to tím, že hráli až to jedné hodiny ranní. Vyhladovělým hostům
přišlo vhod skvělé občerstvení zakončené výbornými „půlnočními“ řízečky. Kolem půlnoci se také losovalo deset
cen z tomboly, výherkyně hlavní ceny si odnesla vysavač.
Díky organizátorům za báječný ples a zábavu a v příštím roce se opět máme na co těšit.
Michaela Pimperová, členka redakční rady
Foto L. Tikal
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MORAVSKÉ PAŠIJE
Většina z vás zná Víťu Marčíka jako autora
originálního zpracování klasických pohádek. Vnáší
do nich osobní prožitek hrdinů – všichni víme, že Bajaja byl
hrdina a rek, ale koho z nás přitom napadne, že asi musel mít
ukrutný strach, když šel bojovat s drakem? A že právě v tom
je ta pravá odvaha, udělat další krok, i když víme, že může
být poslední. Hrdinové pohádek jsou nám u Víti Marčíka
mnohem bližší, protože jsou lidmi stejně jako my.

Vítání občánků

První
slavnostní
vítání
nových
soběslavských občánků v tomto roce
se konalo ve čtvrtek 11. února v obřadní síni
městského úřadu. Za hudebního doprovodu
žáků ZUŠ přivítal místostarosta města Mgr.
Vladimír Drachovský do života 9 dětí, z
toho 4 holčičky a 5 chlapečků. Všem dětem
a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a
rodinnou pohodu.
SMUTNÁ JE VZPOMÍNKA
NA DEN NAROZENÍ ,
VZPOMÍNKA NA TOHO,
KDO UŽ S NÁMI NENÍ...

Dne 14. 3. 2016 si připomínáme nedožité
72. narozeniny naší milované maminky,
manželky, babičky a prababičky paní
JANY KOPAČKOVÉ
ze Soběslavi.
S láskou vzpomíná
zarmoucená rodina

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Narození:
Pavel Boháč
Zuzana Karasová
Tina Kotlíková
Martin Vondra
Martin Blažejovský
Čeněk Mengler
Andrea Švecová

Nově narozeným občánkům přejeme šťastný
život.
Úmrtí:
František Volf
Lidmila Lukešová
Marta Rosová
Miloslava Macháčková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Ale nenechme se zmást. Teátr Víti Marčíka rozhodně není
jen pro malé děti – polovinu jeho repertoáru tvoří divadelní
hry. A právě s jednou z nich přijede v březnu do Soběslavi.
Moravské pašije (z latinského passio – utrpení) jsou zobrazením
velikonočního příběhu. Tradice lidových pašijových her sahá
až do středověku, skoro v každé obci byl před Velikonocemi
nějakým způsobem ztvárňován příběh utrpení Ježíše Krista.
Víťa Marčík na tento dávný zvyk navazuje, pokračuje v tradici
lidového vypravěčství. On sám se považuje mnohem víc
za vypravěče než za loutkáře. Vypravěč je v jeho představeních
minimálně stejně důležitý jako hlavní hrdina – dává ději
osobní marčíkovskou perspektivu, umí ho udělat aktuálním, lidským a blízkým. Loutky používá
ve svých pohádkách i v hrách, ale říká, že je ani vodit neumí. Loutky ani kulisy a rekvizity
nejsou zdaleka tak důležité jako příběh, jako to, co se děje. Víťa Marčík umí udělat z Ježíšova
utrpení příběh každého z nás a pro každého z nás. Zná lidské slabosti i silné stránky a má lidi rád.
Pokud se vám zdá velikonoční příběh moc smutný, obtížný, odtažitý nebo beznadějný, není lepší
možnost, jak ho uvidět ve světle naděje, o kterou jde především.
Moravské pašije zahraje Víťa Marčík v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi v pátek
11. března od 18 hodin. Na představení vás srdečně zve římskokatolická farnost Soběslav.
Za organizátory Martina Plátová

VELKÝ PÁTEK STÁTNÍM SVÁTKEM?
Francouzský vědec a křesťanský filozof
Bleise Pascal napsal: „Poznání Boha bez
poznání lidské bídy vzbuzuje pýchu. Poznání
lidské bídy bez poznání Boha přivádí
k zoufalství. Poznání Ježíše Krista vytváří
střední cestu, protože v něm nacházíme jak
Boha, tak naši bídu i velikost.“
Křesťané budou o velikonočních svátcích
znovu pozváni k rozjímání o sobě, svém lidství
a samotném Bohu na základě posledních
událostí ze života Ježíše Krista. Na Zelený
čtvrtek – Jeho poslední večeře s učedníky, na
Velký pátek – Ježíšovo odsouzení a smrt, na
Bílou sobotu – ticho Jeho hrobu a v neděli –
tajemství Jeho Vzkříšení nám zvěstují mocnou
Boží lásku k člověku. V těchto událostech
skutečně poznáváme pravdu o člověku, o jeho
lidství, kým má být. Velikonoční události tak
uzdravují člověka v jeho samotné existenci
– přinášejí spásu. Člověk je Bohem v Ježíši
Kristu, uzdravován ve svém lidství. Jeho
nesmyslné bloudění a smrtelné sobectví je
v Ježíšově oběti „vykoupeno“ Láskou.
Letos budeme v České republice více jak po
60 letech slavit Velký pátek jako státní svátek.
Naši zákonodárci v důvodové zprávě zákona
toto své rozhodnutí objasňují mimo jiné slovy:
„Je třeba vycházet i ze současné společenské
mezinárodní situace, kdy je potřeba jasně
podpořit naši křesťanskou identitu, která byla
důležitým zdrojem našich humanistických,
civilizačních a koneckonců i demokratických
tradic, oproti náporu jiných identit, které se

prosazují barbarským a necivilizovaným
způsobem.
Aniž bych chtěl vstupovat do polemiky
s politiky či diskutovat o vhodnosti Velkého
pátku jako státního svátku, nemohu se zbavit
dojmu, že ve většinově ateistickém Česku se
zatemňuje pravá podstata Velikonoc. Pokud
vyhlásíme Velký pátek státním svátkem
pod dojmem strachu z migrantů a islámu
s odvolávkou na křesťanské tradice, které
většinová společnost již dávno odmítla, zřejmě
se jedná jen o populistický krok. Pravým
smyslem Ježíšovy oběti na kříži totiž je,
abychom my lidé poznali a zakusili
bezpodmínečnou Boží lásku, zjevující pravdu
o člověku a Bohu. Pokud se zaštiťujeme
křesťanskými
tradicemi
a
odmítáme
pomoc potřebnému, uzavíráme-li se do své
pohodlnosti, pak jsme na hony vzdáleni
skutečným křesťanským tradicím. Nebudeli Velký pátek jako státní svátek jen dalším
volným dnem, kdy si odjedeme na své chaty
a zahrádky, ale necháme-li znovu dopadnout
golgotské drama i do svých životů, můžeme
objevit pravdu o sobě samých. Pravdu, kterou
nám ukazuje Ježíš Kristus svým křížem.
Vykupitelské dílo Ježíše Krista je univerzální
pro všechny lidi, není jen pro samozvance
a elitáře. Ježíš nás totiž na Velký pátek zve
k velkému vykročení – „exodu“ ze sebe
samých, svého strachu, malosti a předsudků
k větší Lásce. Přeji nám odvahu vykročit za
Ukřižovaným. Jan Hamberger, katolický farář
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V SOBĚSLAVI MÁME STOLETOU OBČANKU
Paní Anna Jordáková se narodila v rodině
Hudákových, ve vesničce Úhorná kousek
od Košic na východním Slovensku. Pochází
z deseti dětí, čtyři bratři jí v raném dětství
zemřeli. Život neměla jednoduchý. Jako druhé
nejstarší dítě musela již od sedmi let pomáhat
rodičům v lese. Ve dvaadvaceti letech
odešla z domova za prací do Čech. Nejprve
do Českých Budějovic, poté do pohraničí,
nakonec se usídlila s rodinou v Soběslavi. Zde
žije ráda a líbí se jí, jak je o město pečováno.
Živila se různými profesemi – pomáhala
v domácnosti, pekařinou, prací v cukrárně,
vykonávala činnosti v zemědělství, nezalekla
se ani „práce se železem na vrtačce
v soběslavské Ladovce“. I tato činnost ji
bavila a vydržela zde řadu let až do důchodu.

Během života trpívala nedostatkem a také,
jako katolička, politickým útlakem. Byla
dvakrát vdaná. Oba manželé jí zemřeli, nyní je
již devatenáct let vdova. Z prvního manželství
vychovala dvě děti. Má čtyři vnoučata a dvě
pravnoučata.

Co jí dělá největší radost? Jak nám řekla,
největší radost má z dobře vychovaných dětí.

Její celý život je víra v Boha a kostel. Milá
stařenka je i v tomto věku, stejně jako za
mlada, velice činorodá a hovorná. Má ráda
muziku, nejraději čardáš, legraci a hodně
lidí kolem sebe. Na otázku, jaký recept má
na dlouhověkost, odpověděla: „Nezávidět,
nepomlouvat, v životě se ničemu nepoddávat,
práci dělat vždy poctivě. A jídlo? „Jím jenom
málo. Mám ráda halušky – připomínají mi
dětství, kdy jsme jako děti s maminkou
každé ráno před jídlem společně poklekly

Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon:381 524 261, 381 524 264
kdmsseznam.cz, www.kdms.cz

Pravidelné akce:
Pondělí 17.00
Úterý
16.00
18.00
18.00
20.00
Středa 13.30
15.30
Čtvrtek 18.00
Pátek
18.00

a pomodlily se“. Také miluje chléb se slaninou,
kterou dostávala jako malá ke svačině.

Redakce Hlásky se připojuje ke gratulantům s přáním hodně zdraví, životního elánu
a všeho nejlepšího do dalších let!
Ing. Marie Lustová, redaktorka

Program březen 2016
Loutkaři
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci)
Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685)
Argentinské tango
Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa

Další program:
• Pátek - sobota

4.3. - 5.3. KREATIV

• Neděle

6.3.

• Pondělí

7.3.

• Čtvrtek

10.3.

• Pátek

11.3.

• Středa

16.3.

• Pátek

18.3.

• Sobota

9.3.

• Sobota
• Čtvrtek

MUSLIMOVÉ V ČECHÁCH, malý sál

17:00

ZLATÁ KULIČKA, loutkové divadlo

17:00

ASTRÁL

17:00

SPORTOVNÍ PLES

18:00

PETRA JANŮ – KONCERT

19:30

Loutkářský soubor Kašpárek
vstupné děti 10Kč, dospělí 20 Kč

hraje Happy Band, velký sál, vstupné 180 Kč
velký sál, vstupné 450 Kč

DĚTSKÁ BURZA, foyer KD

9 - 17:00

Zadáno – MO Český rybářský svaz

19:00

19.3.

VODOVOD, velký sál

19:00

24.3.

KONDOMEDIE, divadelní představení, velký sál,

velký sál

vstupné mimo předplatné 300 Kč

Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

Vstupné
dospělý 40 Kč, senioři 10 Kč,
děti a ZTP zdarma
WWW. KREATIVSOBĚSLAV.CZ
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KDMS DÁLE PŘIPRAVUJE
• Neděle 17. dubna

19.00 hod.

„ŠLÁGR“ KONCERTY
Malá muzika Nauše Pepíka
• Pondělí 25. dubna

19.00 hod.

4TET – IV. VERZE – KONCERT
Jiří Škorpík, David Uličník, Jiří Korn
a Dušan Kolár
• Středa 11. května

19.00 hod.

Čechovo prozatímně osvobozené divadlo
DÍVČÍ VÁLKA
Kultovní komedie F.R.Čecha!
• Neděle 29. května

15.00 hod.

Progres
Kapela z Čerenian!

březen 2016

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ V SOBĚSLAVSKÉ
KNIHOVNĚ
• Sny v Soběslavi – Sny máme všichni, ale každý se na ně díváme jinak. Někdo si
sny pamatuje, někdo si je vykládá pomocí snáře, jiný je během pěti minut zapomene.
Pro Víta Hrušku jsou sny hravou, kreativní technikou, jak lépe poznat sám sebe
a pracovat na svém osobnostním rozvoji.
Na společném setkání nám poradí, jak podpořit, aby se nám sny zdály, abychom
si je pamatovali či se případně probudili a zapsali si je. Ukáže nám, jak můžeme ovlivnit
hloubku a kvalitu spánku, a nabídne možnosti, jak dál se sny pracovat na kvalitě
osobního života.
Středa 2. března od 17 hodin.
Sobotní provoz – sobota 5. března od 9 do 12 hodin.
• JArní POdvečer POezie – recitace básní z pera Hany Veselé a Věry Hanzalové
za hudebního doprovodu Ivy Hovorkové.
Středa 9. března od 17,30 hodin.
• Trénování paměti – kurz se uskuteční v rámci NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI, vyhlášeného Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging,
jehož cílem je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje,
když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální
deterioraci a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Kurzy povede trenérka
Gabriela Sokolová Loskotová, počet účastníků je omezen.
Úterý 15. března od 9,30 hodin pro Klub dobrovolníků a od 17 hodin pro veřejnost.
• Každá žena může být krásnější - povídání s Petrou Jiráčkovou o tom, co je pro ženy
vhodné a čemu by se měly v líčení raději vyvarovat.
Připravena je i praktická ukázka líčení a odpovědi na dotazy zvídavých účastnic.
Čtvrtek 17. března od 17 hodin.
• Jak se žije v Senior-domě – výstava fotografií a výrobků klientů soběslavského
Senior-domu.
Po celý měsíc březen.
• Programy pro školy – se žáky 2. tříd si zahrajeme Modrou pohádku, pro 8. třídu
jsme připravili ve spolupráci s Centrem Globálního rozvojového vzdělávání NaZemi
interaktivní dílnu „Šaty dělají člověka…A kdo dělá šaty?“
• Noc s Andersenem – již pošesté čeká na přihlášené čtenáře - nocležníky pohádkový
program.
Pátek 1. dubna od 17 hodin.
Mgr. Alena Fremrová

ZŠ v soběslavské
knihovně

Paní Šárka Dušánková ze Soběslavi nám v lednu
v knihovně představila svou nově vydanou knihu
LAVA. Děkujeme a přejeme mnoho dalších nápadů.
a tvůrčích úspěchů.

V pátek 12. 2. jsme prožili v
knihovně města Soběslav pěkné
dopoledne. Byli jsme pozváni
na pohádku Modré království. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme se místo
jejího pouhého poslechu podíleli i na její
tvorbě.
Velmi nás to bavilo. Ve skupinkách
jsme vymýšleli různé názvy barevných
království, jejich erby, hymny, národní
jídla a tance. Vše jsme pak oblečeni v
příslušných barvách prezentovali před
královskou rodinou Modrého království.
A kdo z nás byl nejlepší? Všichni.
Spojili jsme své barvy dohromady a
vznikla duha. A tak by měla správná
pohádka pro všechny skončit. Dobrým
koncem. Chtěli bychom poděkovat paním
knihovnicím, že pro nás tak zábavné
dopoledne připravily.
Žáci II. B ze ZŠ Edvarda Beneše, Soběslav
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
BŘEZNOVÉ PŘEDNÁŠKOVÉ
VEČERY

Během března Vás do našich přednáškových prostor pozveme hned
čtyřikrát, a to jak v Rožmberském, tak ve Weisově domě. Protagonisty tří
z těchto večerů přitom budou pracovníci Husitského muzea v Táboře.
První veselská přednáška bude v pátek 11. 3. od 18:00
•

Duchovní toulky Táborskem (kříže, kaple a kapličky)
Mgr. Ludmila Mikulová z Husitského muzea v Táboře představí
drobnou sakrální architekturu v krajině našeho regionu. Řeč bude o tom, že
se na Táborsku nachází přes šest set dochovaných staveb duchovního
charakteru, kde, kdo a proč je postavil, o jejich typech, umístění či zasvěcení.
O týden později – v pátek 18. 3. od 18:00 nabídne Mgr. Ladislav Jandáček:
•

Střípky ze Šumavy

Budou následující: Od keltského Obřího hradu na Knížecí Pláně,
od Bakalova “hradu” na Modravě k Březníku, kde poslední paní hajnou byla
rodačka z Hamru. Co skončilo na dně Lipna. Šumavský obr Sepp Rankl
a mouřenecký farář Tomaschko – rázovité šumavské osobnosti. Šumavská
dramata v díle Karla Klostermanna. Vojenský újezd Boletice – zapovězený
šumavský ráj. O Šumavě trochu jinak než v turistických příručkách.
První ze soběslavských přednášek bude v úterý 22. 3. od 17:00 patřit
historicko-vlastivědnému cyklu „Staré a nové zvěsti“:
•

Nejnovější archeologické nálezy na Soběslavsku

Archeolog Husitského muzea v Táboře Mgr. František Janda a geodet
Jiří Šindelář shrnou stávající archeologické poznatky z několika posledních
let, kdy v Soběslavi probíhá záchranný archeologický výzkum. Současně
seznámí s nejnovějšími výsledky mezioborové spolupráce archeologů,
geologů, historiků a přírodovědců, kteří v součinnosti postupně zpracovávají
a analyzují vzorky získané při tomto výzkumu.
Ve středu 30. 3. v 17:00 nabídneme v rámci cyklu „Od Tábora až na konec
světa“ už čtvrtý díl putování po řeckých ostrovech:
•

Karpathos, Saria a Kasos - ostrovy hor, Kaplí a Lidových tradic

Vedoucí Blatského muzea RNDr. Daniel Abazid tentokrát představí
turisty ještě ne zcela objevený ostrov Karpathos, který nabízí nejen příjemné
pláže, ale především hory s turistickými stezkami, všudypřítomné kapličky
a horské vesnice, v nichž dosud zní drnkání na buzuki a při slavnostech
potkáte ženy a dívky v krásných krojích. Lodí zajedeme také na blízké
ostrovy Saria a Kasos.
Na muzejní večery Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

PŘIPRAVUJEME
SRDEČNĚ VÁS
ZVEME NA
CANICROSS
- ZÁVOD SE PSY
v okolí Svákova
Recitace básní

9. 4. 2016

z pera Hany Veselé a Věry Hanzalové
spojené s příjemným
již JArním POpovídáním
za hudebního doprovodu Ivy Hovorkové

pořádaný

***

Středa 9. března 2016 od 17,30 hodin
Městská knihovna Soběslav

Lukášem Doležalem
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DUHOVÉ OKÉNKO
Duhové karnevalové veselí
Karneval, to je pro většinu dětí nejoblíbenější
den školního roku. Školka se ten den promění
na kouzelnou říši plnou princezen, pirátů, různých
hrdinů, zvířátek a pohádkových postav. Do kostýmu
se na karneval samozřejmě převlečou i paní učitelky a může začít
ten pravý rej masek. Všichni společně tančí, děti plní různé úkoly,
barevné třídy se mezi sebou navštěvují a dovádí. Ten letošní karneval
se opět moc vyvedl a všichni jsme si ho moc užili. Děti si odnesly domů
omalovánky, sladkou odměnu a určitě i spoustu hezkých vzpomínek.
Děkujeme paním kuchařkám, které nám karnevalový den osladily
tradičními masopustními božími milostmi.

Celé Česko čte dětem
Už to bude více než rok, co se naše školka zapojila do projektu
Celé Česko čte dětem. Dětem čteme pravidelně každý den,
ať už při dopoledních činnostech, nebo při odpočinku po obědě.
V rámci projektu pořádáme ve školním roce vždy dva týdny čtení.
V loňském roce nám přišli číst prarodiče dětí a naše pozvání přijal
a přečíst nám přišel i pan starosta. Letos jsme se rozhodli rozšířit
dlouholetou spolupráci se Senior-domem.

Většinou se setkáváme v prostorách Senior-domu, kam děti
pravidelně chodí potěšit babičky a dědečky svým vystoupením
a odkud si vždy odnesou nějakou krásnou plyšovou hračku. Nyní jsme
zase na oplátku pozvali seniory k nám a oslovili je, zda by dětem mohli
přijít číst. Doufáme, že se jim u nás bude líbit a že společně strávíme
příjemné chvíle.
Kolektiv MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Těšíme se do školy
Každým rokem před zápisem do prvních tříd
děti navštěvují obě základní školy. Spolupráce
mateřské školy a základních škol je na velmi
dobré úrovni. Nebylo tomu jinak ani 26. ledna
2016, kdy se naši předškoláci vypravili do ZŠ. E. Beneše a naštívili
své kamarády v prvních třídách. Paní učitelky umožnily dětem zasednout do školních lavic a na malou chvíli se proměnit v prvňáčka
a plnit zadané úkoly. Děti poznávaly písmenka, číslice a nechyběla
ani pohádka o zvířátkách. Dostat první jedničku byl pro děti obrovský
zážitek. Kamarádi z první třídy nezaháleli a předvedli, co vše se od
září naučili. Hodiny mravenčí práce a velká míra trpělivosti učitelek
přináší výsledky. Velký obdiv a dík patří paním učitelkám z prvních
tříd, které věnují našim předškolákům velkou péči, jmenovitě
Mgr. N. Vančatové,M. Tomšové a M. Pecháčkové.
Spolupráce trvá i se základní školou Komenského. „Hurá jdeme zase
do školy!“, volaly děti a těšily se na další návštěvu u prvňáčků. S dětmi
jsme se vydali do školy v úterý 2. 2. 2016. Paní učitelky nás mile
přivítaly a připravily pro naše děti bohatý program. Ukázaly nám, jak
prvňáčci pracují na interaktivní tabuli a zapojily do vyučovací hodiny
i naše děti. Ani v této škole děti nezůstaly bez velké jedničky, protože
zadané úkoly od paních učitelek splnily bez chyby. Poděkování patří
paním učitelkám, magistrám J. Bártové, M. Zaviačičové a M. Kubů za
velkou míru trpělivosti, se kterou se věnovaly našim dětem. Kolektiv
mateřské školy se těší na další spolupráci.

Karnevalový rej
Všechny děti se těšily na karneval, který byl připraven na úterý
9. 2. 2016. Karnevalový rej a přehlídka masek začaly již od rána.
Šikovné maminky připravily pro své nejmenší nádherné masky. Tak
se naše školička na chvíli proměnila v kouzelnou pohádkovou říši až
oči přecházely. Víly, berušky, kovbojové, indiáni, princezny či vodnice
předvedli opravdový, veselý, karnevalový tanec. Není možné vyjmenovat všechny. Jak to dětem slušelo se můžete přesvědčit na fotografii.

Projekt „Děti do bruslí“
Vedení mateřské školy oslovil organizátor kurzů bruslení s názvem
„Děti do bruslí „ bývalý extraligový hokejista p. Zdeněk Ondřej. Tento
projekt naše mateřská škola podpořila a nabídla ho rodičům. Zájem
byl nad očekávání velký. Co se skrývá pod tímto projektem? Cílem je
poskytnout chlapcům a dívkám předškolního věku /od 4 let/ základy
správného bruslení na ploše zimního stadionu v Soběslavi pod vedením
nejméně tří kvalifikovaných trenérů v pětihodinových lekcích. První
hodina bruslení začala již ráno 10. 2. 2016. První „krůčky na ledě“
našich nejmenších byly odvážné. Jak se dětem líbilo? Úsměv na tváři
dětí a spokojenost rodičů mluví za své.
Kolektiv MŠ Nerudova

březen 2016
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OBKLOPENI, ZAVALENI
(úvaha)

Položili jste si někdy otázku, nachází-li se reklama mezi námi, nebo
my mezi reklamami?
Stačí být trošku všímavý a nějakou formu reklamy najdete úplně
kdekoli. A budete-li všímavější, objeví se ve vás pocit, že množství
reklam opravdu převyšuje počet lidí a že jsme jimi tak trochu zavaleni.
Nevěříte? Zkuste si představit svůj běžný den. Ráno vstanete a
zapnete si rádio. Dvě minuty posloucháte písničku, ale pak další čtyři
minuty běží reklama. Možná už jich pár umíte zpaměti. Některé bývají
zábavné, ale většina z nich vám už pravděpodobně leze krkem. A tak
rádio vypnete v domnění, že budete mít klid. Vydáte se na cestu do školy
či do práce. Jedete-li autem, postřehnete určitě několik výrazných
bilboardů, ve tmě zářících log známých ﬁrem nebo dokonce nasvícené

ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zápisy do základních škol zřizovaných městem Soběslav
probíhaly ve dnech 9. a 10. února 2016.
10. února jsem se zúčastnila zápisů dětí do prvních tříd na školách
ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše, udělala jsem rozhovory s řediteli
škol, učitelkami, dětmi i jejich rodiči a nyní přicházím s krátkým
ohlednutím za touto událostí.
V úterý byl již očekáván menší počet zájemců a na chodbách i
v učebnách byl větší klid. Obě soběslavské ZŠ se úspěšně snažily
v prostorách škol navodit příjemnou atmosféru. Třídy hrály všemi
barvami a na školních lavicích byly pro děti připraveny dárečky
v podobě upomínkových předmětů od dětí z vyšších tříd, sladkostí
a hraček.
Zápisy jsou bezpochyby pro děti i jejich rodiče významným
dnem. I tento rok byla ve vzduchu cítit určitá nervozita, která se
ovšem rozplynula u dětí i rodičů ihned po absolvování zápisu. Poté
se většině malých dětí dostalo sladké odměny. To, jak děti zápisy
prožívají, přirozeně ovlivňuje jejich povaha. Ta může zápis někdy
trochu zkomplikovat, obzvlášť, pokud jsou plaché do takové míry, že
nechtějí komunikovat. Všeobecně se ale děti do školy těší a na první
školní rok přicházejí ze školek již připraveny. Přesto i v tomto roce
obdržely školy mnoho žádostí o odklad povinné školní docházky.
V průběhu zápisu se u dětí sledovala jejich samostatnost,
matematické schopnosti (počty do 10), znalost barev, jejich výtvarné
dovednosti a schopnost orientace. Dětem se věnovala učitelka i
výchovná poradkyně.
Zajímala jsem se o to, podle čeho si rodiče vybírají školu, do které
děti přihlašují a zda respektují spádové obvody škol. Při volbě školy
se často uplatňuje tradice, kdy rodiče mají tendenci přihlašovat děti
na školu, ve které se sami vzdělávali nebo kde má budoucí prvňáček
sourozence nebo kamarády.
ZŠ Komenského nabízí dětem určité nadstandardní služby. Dle
slov ředitele školy Jana Holase si děti mohou od první třídy navolit
výuku anglického jazyka. Pro adaptaci mají některé hodiny půleny
a na druhém stupni si mohou zvolit volitelné předměty, které je baví.
Patří mezi ně například „seminář matematiky a českého jazyka“,
„základy digitální fotografie“ nebo předmět „šikovné ruce“, kde si
děti zkouší vybudovat zahradu. Zájmové kroužky nabízí také školní
družina, o kterou je na škole velký zájem.
V základní škole E. Beneše je trendem prvňáčky ničím
nezatěžovat, absolvují tedy všeobecné předměty. Jako koníček si
dle slov ředitele Vlastimila Říhy volí obvykle sport a zaměřují se na
rozvíjení manuálních a pracovních činností. Cizí jazyky zavádí od
druhého ročníku, povinně od třetího. Ředitel školy dále upozornil,
že děti mají často problémy s mluvením a výslovností. Z toho
důvodu cizí jazyky dříve nedoporučuje.
Atmosféru zápisů přiblíží následující fotografie.
Michaela Nováková

výlohy plné vkusně naaranžovaného zboží. Ano, i to je reklama. Při
cestě hromadnou dopravou to nebude jiné, spíš horší.
Ve škole či v práci jste obklopeni lidmi. Lidé nosí oblečení a na
tom oblečení bývá, zpravidla na nejlépe viditelných místech, značka.
Mimo toho se do vašeho zorného úhlu dostává řada drahých mobilních
telefonů, notebooků, kabelek, peněženek, kosmetických výrobků a
sladkých i slaných výrobků samozřejmě v nádherně zpracovaných
obalech. No kdo by po většině těch věcí okamžitě nezatoužil?
Odpoledne se možná zastavíte pro nějakou drobnost v supermarketu.
Buďte na pozoru, zde na vás zaútočí desítky tisíc reklam. A věřte, že
to není hyperbola, vlastně nadsázka. Podaří-li se vám dostat domů
bez přeplněné nákupní tašky, můžete si zatleskat - odolali jste opravdu
velkému tlaku.
A přátelé, to jste si ještě nezapnuli televizi.
Eliška Šlajsová 6. B Gymnázium Soběslav

Think Blue Cup - ﬂorbal pro 1. stupeň
22. listopadu 2015 se konal další ročník této soutěže. Turnaj probíhal
v nové hale v Soběslavi a děvčata z 5.A a 5.B (Klára Tučková, Jasmína
Gargulová, Lucie Petrášová, Nikola Smítková, Karolína Kupková,
Aneta Drunecká, Pavla Šedivá, Hana Kalabová, Karolína Sudová)
skončila na pěkném druhém místě a postoupila do krajské eliminace.
O dva měsíce později 22. ledna 2016 jela děvčata do Českých
Budějovic, kam postoupilo pět družstev z kraje. Náš tým to dotáhl
až do finále a hrálo
se o postup do Prahy.
Ten hráčky bohužel
nevybojovaly. Přesto
jim patří velký dík za
řádnou
reprezentaci
školy
a
napínavý
sportovní zážitek!
Mgr. Miluše Králová,
ZŠ. E .Beneše
Zápisy v MŠ Rolnička:
Mateřskou školu v Rolničce navštěvuje v letošním roce celkem osm
předškoláků, kteří se zúčastnili zápisu do základních škol pro školní rok
2016/ 2017. V ZŠ Rolnička absolvovaly zápis dvě děti - jedna holčička,
která od září začne chodit do ZŠ v Rolničce, a chlapeček, jehož rodiče
požádali o odklad školní docházky a zůstane tedy v naší MŠ ještě příští
rok. Do jiných základních škol byly zapsány tři děti a tři děti mají
odklad povinné školní docházky a zůstávají nadále v MŠ Rolnička.
Zápisy do základní školy praktické:
Do základní praktické školy nebylo v tomto roce zapsáno žádné dítě.

ZŠ KOMENSKÉHO
zapisované děti:
74
přijaté děti:
50
žádost o odklad: 24
počet prvních tříd: 2

ZŠ E.BENEŠE
zapisované děti:
62
přijaté děti:
50
žádost o odklad: 12
počet prvních tříd: 2
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
HračkoFest se vydařil
Více než dvě stovky z vás, náruživých hráčů si vyzkoušely 30. ledna
některou ze 150 deskových stolních her. Děkujeme vám, že jste si přišli
zahrát a vydrželi jste (ti nejzdatnější) hrát od rána až do večera! Menší děti
si vyzkoušely z naší půjčovny hračky, které vozí poradkyně do rodin dětí
s postižením.

Děkujeme Městu Soběslav za podporu, kulturnímu domu a veškerému personálu
za vstřícnost, třiceti dobrovolníkům za pomoc s organizací a dalším 10 za napečené
dobroty! Vyzkoušeli jsme si mnoho herních novinek a můžeme doporučit například
rychlou hru Cappuccino anebo rodinnou novinku Chňapni čuníka od vydavatele REXhry.
Fotky na www.hrackofest.cz.
• Vyzkoušejte paralympiádu
Přijďte si vyzkoušet se svými dětmi prokličkovat dráhu na vozíku, terapeutického pejska
vyčenichat piškot ve vaší kapse, předat vzkaz znakovou řečí či se zakrytýma očima provést
dráhou svého přítele. Projdete devíti úkoly, přiblížíte dětem život s menšími či většími
omezeními přirozenou formou, dozvíte a naučíte se něco nového. Při Jarmarku Rolničky
19. března se na vás těšíme na náměstí od 9 - 12 hodin. Akci podpořilo Město Soběslav. Více
na www.imy-sdruzeni.cz.
• Pomoc pro více jihočeských dětí
Deseti dětem s postižením v Jihočeském kraji a jejich rodinám pomáhá již více než rok
projekt Raná péče do více jihočeských rodin podpořený Nadací rozvoje občanské společnosti
z prostředků VELUX Foundations. Pomáháme tak již ve 40 rodinách dětí s postižením
namísto 30. Poskytujeme bezplatné služby tam, kde bychom dříve nemohli. Státní dotace
nebyly dostačující na rozšíření služeb, nové vzdělání pro naše odborníky či částečný úvazek
pro poradkyni.
• Dominik nemluví, jenom křičí
„ Náš Dominik má tzv. vývojovou dysfázii - nemluví, špatně rozumí, vyjadřuje se křikem.
Práce s ním je velice těžká, hlavně pro jeho silnou nespolupráci až odmítání. Za uplynulý
rok, co k nám poradkyně z Rané péče I MY dojíždí, se zlepšil ve spolupráci při aktivitách,
v sebeobsluze i grafomotorice,” říká maminka Dominika.
Vychovávat dítě s postižením je nelehké. Je to ale možné. Stovky rodin takto žijí, ale bez
pomoci je to extrémně náročné. Stojí však za to pomáhat, nám všem se tato péče vyplácí.
A to nejenom z finančního hlediska - především z toho lidského.
Děkujeme i Vám všem, kteří pomáháte s námi.
Klára Csirková, koordinátor I MY, o.p.s.

PROGRAM A AKCE RC SOBÍK - BŘEZEN 2016
Akce

Program
• PONDĚLÍ
17.00 - 18.00 TANEC 3 - 6let
• ÚTERÝ
9.00 - 9.30 POHYBOVÉ HRÁTKY
9.45 - 11.30 VOLNÁ HERNA
• STŘEDA
15.00 – 15.30 ŠIKOVNÉ RUČIČKY
15.00 – 17.00 VOLNÁ HERNA
• ČTVRTEK
9.00 - 9.30 PÍSNIČKA
9.45 - 11.30 VOLNÁ HERNA
• PÁTEK
9.00 - 9.30 ŠIKOVNÉ RUČIČKY
9.00 - 11.30 VOLNÁ HERNA

RC Sobík
pořádá
JARNÍ BURZU
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A POTŘEB
kdy
V PÁTEK 18. 3. 2016
kde
V KDMS V SOBĚSLAVI
v kolik
OD 9.00 h - 17.00 h
Informace pro prodávající:
Zboží si bude každý prodávat sám. Přinést můžete kojenecké, dětské a těhotenské oblečení a obuv (hračky, sportovní
potřeby pro děti, kočárky, autosedačky,
aj… po dohodě).
Poplatek za prodejní místo je 50 Kč.
Sraz pro prodávající je v 8,30 hodin
v KDMS.
Zájemci hlaste se na tel. 728 318 857,
777 933 219.

www.rc-sobik.webnode.cz

• 17.3. 8.00-12.00
VÝLET DO HOPSÁRIA V ČB
• 18.3. 9.00-17.00
JARNÍ BURZA v KDMS
• 19.3. 15.00-23.00
ANGELIKA - zájezd na muzikál

Všechny rezervace v RC Sobík
nebo na tel. 728 318 857, 777 933 219.
Spolek RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav,
FACEBOOK Spolek Rodičovské centrum

Sobík‘

ROLNIČKA
Marka Míková v čajovně Rolnička
Březnovým hostem na pravidelných koncertech
v Rolničce bude Marka Míková. Znáte ji asi hlavně
jako herečku a loutkářku ze sdružení Loutky v nemocnici, které už přes deset let přináší loutky, hry a písničky dětem pobývajícím v nemocnici a snaží se ulehčit a
projasnit jejich pobyt. Napsala také několik knih pro děti.
Marka Míková vystudovala loutkářství a pracovala v mnohých
loutkových divadlech. Do Soběslavi ale přijede především jako písničkářka, její druhé já je totiž dlouholetou součástí kdysi výhradně
dámské kapely Zuby nehty, na repertoáru se podílí výrazně autorsky.
Její písně jsou hodně imaginativní, fantazii se meze nekladou

Vytváří nové světy,
které fungují trochu
jinak. Lidé se mění ve
zvířata i věci a naopak.
Nemůžeme odhadovat,
co se stane, protože
naše pravidla v jiných
světech neplatí. Pokud
se chcete vydat na
procházku do jiných
sfér, přijďte na koncert Marky Míkové do čajovny Rolnička ve čtvrtek 17.
března v 19 hodin.
Martina Plátová

březen 2016
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ROLNIČKA DÁLE
PŘIPRAVUJE

INFORMACE Z DDM

V sobotu 19. 3. pořádáme od 9.00 do 11.00 hodin
další Tvořivou dílnu, tentokrát na téma Velikonoce.
Dílna je určena pro děti od 7 let. Zájemci si mohou
vyrobit vlastní originální velikonoční dekoraci.
Cena (materiál): 50 Kč, členové zájmových kroužků DDM 40 Kč .
Přihlásit se můžete nejpozději do 17. března v DDM nebo na tel.
381 522 013.
Ve čtvrtek 24. 3. (velikonoční prázdniny) zveme zájemce od 9.00
do 11.00 do keramické dílny, kde si mohou na hrnčířském kruhu
vytvořit vlastní nádobu. Dílna určena pro děti od 8 let.
Cena (materiál): 60 Kč, členové zájmových kroužků DDM 50 Kč.
Přihlášky předem, nejpozději do 22. března v DDM.
Jaroslava Kohoutová

SENIOR DŮM
Byli jste se podívat na naši vernisáž? Že ne? Nevadí – ještě to můžete napravit. Výstava potrvá do
konce března. Že nevíte, kde to je? Přece v městské
knihovně.
Po pěti letech jsme znovu uspořádali výstavu našich výrobků a fotek ze Senior-domu v Soběslavi, abychom se pochlubili jednak výrobky, které vyrábějí naše babičky pro potěšení dětí, ale i fotografiemi
z akcí, které se u nás pořádají. Chceme tak ukázat, že nejsme domovem
„na poslední cestě“, jak si někteří myslí, ale že je to mnohdy začátek
nového života.
Pro člověka, který k nám má nastoupit, je to velmi těžké. Je to krok
do neznáma. Doma žije sám, najednou má být na pokoji s někým, koho
nezná. Ale každý brzy zjistí, že je to příjemná změna, že najednou začíná znovu prožívat to, co už léta neznal. Má kolem sebe lidi, s kterými
si popovídá, když chce pracovat, jde do naší dílničky, může si zacvičit,
popřípadě má k sobě rehabilitačního pracovníka, sestřičky ho „opečovávají“, hlídají mu zdravíčko, a tak se nejednou stane, že se předejde
vážnému zdravotnímu problému.
A jídlo? To je u nás dobré a je ho dostatek, paní kuchařky nás rozmazlují. Nevěříte? Zeptejte se našich klientů – řeknou vám: „Kdybych
to věděl, šel bych sem dřív“. A já vám povím, nebojte se, u nás je dobře!
Mgr. Lada Haplová
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
OKÉNKO ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ

V brzké době tomu bude deset let, kdy v našem městě zahájila svou
činnost skupina Anonymních alkoholiků. V té době byla Soběslav
sedmnáctým městem v České republice, kde se začali scházet alkoholici,
kteří jako společenství mužů a žen spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti,
sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním
k uzdravení se z alkoholismu. Jediným požadavkem členství v AA
je touha přestat pít. Členové AA neplatí žádné povinné příspěvky nebo
poplatky za členství. Jsme soběstační díky vlastním dobrovolným
příspěvkům.
Anonymní alkoholici nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví,
politickou organizací ani s jakoukoliv jinou institucí. Nepřejí se zaplést
se do jakékoliv rozepře, nepodporují žádné vnější programy, ani žádným
jiným programům neodporují. Naším hlavním cílem je zůstat střízliví a
pomáhat dalším alkoholikům střízlivosti dosahovat. Soběslavská skupina
se schází na svých „mítincích“ pravidelně každé úterý v KDMS od 18.00
hodin, kromě vánočních a letních prázdnin.
To pak pořádáme naše setkání střídavě u členů, většinou ale jezdíme
na návštěvu do jiných skupin. Těch je dnes už k šedesáti v republice.
Anonymní alkoholici mají své pravidelné celostátní sjezdy, poslední
byl na Hluboké, letošní bude hostit Velehrad. Většina z nás jezdí i na
slovenské sjezdy.
Pokud bych se měl zmínit o zahraničních aktivitách, osobně jsem
navštívil mítinky v Polsku, Rakousku, na Slovensku, světová setkání pak
v kanadském Torontu v r. 2005 a loni v Atlantě, v americkém státě Georgia.
Tam jsem prožil nejkrásnější a nejsilnější pocit, když jsem přinášel
na stadion s více než padesáti tisíci střízlivými alkoholiky a alkoholičkami
krásnou červenomodrobílou vlajku České republiky. Z Čech nás bylo
patnáct. Tyto akce už jsou docela nákladnou záležitostí, do koruny jsem
si je financoval sám díky tomu, že již delší dobu nepiji, naopak jsem
schopen si přivydělat. Za dobu střízlivosti většina z nás udělala obrovský
pokrok nejen v otázkách hmotných, ale i vztahových, drtivé většině
se zlepšilo zdraví, vrátila se jim vážnost a kredit na pracovištích

.

Je třeba ale přiznat, že AA není bohužel pro všechny a pokud
si někdo myslí, že přijde a nebude nikdy pít, tak to nefunguje. Přestat
pít nestačí. To jsme si vyzkoušeli všichni mnohokrát, desetkrát i stokrát
jsme museli zase tvrdě padnout na samotné dno, dokud jsme si nepřiznali
bezmocnost vůči svému alkoholismu. Do té doby, než jsme pochopili
a přijali za své, že sami to nedokážeme. V AA jsme dostali program,
jak nejen střízlivosti dosáhnout, ale hlavně, jak si ji udržet. My říkáme,
že je to jednoduchý program pro složité lidi. Rozepisovat ze zde o něm
je zbytečné a dlouhé. Lze jej najít, ostatně i další informace o AA na:
www.anonymnialkoholici.cz.
V tomto programu se mj. v několika z dvanácti kroků hovoří o Bohu;
to protože vznikl okolo roku 1940 v silně věřící Americe. Ovšem za Boha
si může člověk dosadit cokoli jiného, třeba energii, což byl a je i můj
případ, protože já jsem stále ateista a myslím si, že většina členů také. O
zmíněných dvanácti krocích také říkáme, že to nejsou rozhodně kroky
do nebe, ale každopádně z pekla ven. Tolerance k víře je jedna
z vlastností, které se držíme při předávání našich zkušeností.
V žádném případě bych nechtěl, aby tento článek byl považován za
nábor nebo prosazování skupiny či jednotlivce. AA nestojí o bombastickou
reklamu v médiích, spoléhá spíše na přitažlivost programu, nicméně
i naši zakladatelé v USA v r. 1935 využívali tisk i rozhlas v přiměřené
míře za předpokladu dodržení anonymity. Ta je ostatně dodržována i na
setkáních. Někdy třeba rok nevíme, jak se kdo jmenuje příjmením, čím je
atd. My to prostě vědět nepotřebujeme, další alkoholik je nám prospěšný
svým sdílením a zpětnou vazbou. Nováček je pro nás vždycky vítaný,
neboť právě on nám přináší zprávy "z pekla", kde my jsme také byli,
ale je dobré si vše připomenout. Do skupin někde docházejí i gambleři
a toxikomani.
Veřejnost nás někdy považuje za sektu, církev, tajně (anonymně) pijící
ochlasty. Nic takového. Jsme normální lidé, jen alkoholici, kteří si svou
nemoc a bezmocnost bojovat s alkoholem přiznali, pomáhají si a snaží se
to předávat dál. Proto třeba jezdíme do léčeben a do škol, chceme, aby
i studenti věděli, že to může postihnout i někoho z nich. Třeba právě oni
mají alkoholismus doma " v přímém přenosu" od rodičů nebo sourozenců,
chceme , aby poznali, že alkoholik nemusí nutně být bezdomovec u Tesca
s krabicovým vínem v ruce. My zkrátka nejsme špatní lidé, kteří se chtějí
stát lepšími, jsme nemocní lidé, kteří se chtějí uzdravit. O alkoholicích je
natočeno i mnoho filmů, např. o našich zakladatelích "Kde láska nestačí"
a zejména velmi krásný film (skrytě o AA) "Když muž miluje ženu"
o alkoholičce. (Meg Ryanová). Také film "Let".
Pokud máte, vážení čtenáři, problém s alkoholem, možná můžeme
pomoci. Čekáme na vás. Na nás také někdo čekal a pomohl. 3. března
2016 na stanici Č. rozhlas Č. Budějovice po čtrnácté hodině proběhne
beseda za účasti členů AA.
Bohuslav S.

Z ČINNOSTI SOBĚSLAVSKÝCH HASIČŮ
Události PS Soběslav 6. 1. 2016 – 12. 2. 2016:
19. 1.
21. 1.
24. 1.
27. 1.
27. 1.
29. 1.
30. 1.
30. 1.
1. 2.
2. 2.
11. 2.
12. 2.

Spolupráce s Policií ČR při pátraní po zraněné 		
osobě v kolejišti u Veselí n/L.
Odstranění následků dopravní nehody dvou 		
osobních automobilů u obce Dynín. Při nehodě 		
byly čtyři osoby zraněny.
Odstranění následků dopravní nehody osobního 		
automobilu u obce Frahelž. Při nehodě byla jedna
osoba zraněna.
Monitoring úniku plynu před rodinným domem 		
ve Veselí n/L.
Asistence při transportu pacienta do sanitního 		
vozu ve Veselí n/L.
Odstranění následků dopravní nehody dvou 		
osobních automobilů u obce Myslkovice.
Odstranění následků dopravní nehody osobního 		
automobilu u obce Debrník.
Otevření bytu v Soběslavi, Kadlecova ulice.
Odstranění následků dopravní nehody osobního 		
automobilu ve Veselí n/L.
Požár lesní hrabanky u obce Vlastiboř.
Otevření bytu v obci Řípec.
Čerpání vody ze zatopených prostor rodinného 		
domu v Soběslavi.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
• V době od 28. - 30. 01 .2016 se NP vloupal do dřevěné boudy
u chaty v oblasti zv. Na Pilátě, kterou následně prohledal, ale nic
zde neodcizil. Majiteli způsobil škodu ve výši 400 Kč.
• V době od 26. - 27. 01. 2016 NP postříkal barvou zásobník
krmiv na hrázi Nového rybníka, čímž způsobil Rybářství
Třeboň škodu ve výši 16.000 Kč.
• Dne 10. 01. 2016 bylo oznámeno PČR, že NP bez poškození
zámků odcizil ze dvora domu v obci Třebějice funkční
malotraktor výrobní značky TZ-4K, červené barvy, čímž
způsobil poškozenému odhadovanou škodu 50.000 Kč.
Následně tento malotraktor v měsících listopad - prosinec 2015
prodal v okolí města Soběslav. V případě informací o prodeji
kontaktujte PČR Soběslav.
• NP dne 27. 01. 2016 zpronevěřil zapůjčené bourací kladivo
zn. Makita, které zpeněžil v bazaru v Soběslavi, čímž způsobil
poškozenému škodu ve výši 8.000 Kč.
OO Policie Soběslav

OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH CHOVATELŮ
V lednu začaly našim členům nejenom radosti v podobě
vystavování svých zvířat, ale starosti s přípravou nové
chovatelské sezony, kdy se doplňují poslední jedinci do plných
chovných stavů. Přesto 11 členů aktivně reprezentovalo naši
organizaci a obeslalo dvě výstavy.
15. – 17. ledna 2016 proběhla při středočeské výstavě v Lysé
nad Labem speciálka holubů plemene Brněnských voláčů. Přítel
Kaňka vystavil hned tři barevné rázy – izabely, černé rovné
a černé tygry, kterým byla udělena čestná cena.
Deset členů se vydalo 30. – 31. ledna 2016 do nedaleké
Frahelže, kde králíky vystavoval přítel Suda; přítel Pokorný;
přítelkyně Kašparová a přítel Radosta, který obdržel čestnou
cenu za plemeno dalmatinský strakáč černý rex.
pokračování na str. 17
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pokračování ze str. 16.
Expozici drůbeže obeslal přítel Vránek
a přítel Macháček s čestnou cenou na zdrobnělé
holanďanky černé barvy a konečně chovatelé
holubů, kde se tradičně potvrdila kvalita našich
chovů. Vystavovala přítelkyně Kupková, přítel
Pokorný, přítel Autrata – čestná cena za Postavové
rejdiče, přítel Pícha – čestná cena za Moravské
voláče a přítel Turek obdržel čestnou cenu
za Rumunské holokrčky.
Všem členům děkujeme za reprezentaci
a gratulujeme za krásná hodnocení jejich chovů.
Zveme naše spoluobčany na pravidelné
nedělní trhy, a to 6. března 2016 od 7 hodin
k příjemnému nákupu drobného zvířectva,
zahrádkářských, chovatelských potřeb, krmiv
a k posezení u dobrého občerstvení. Samozřejmostí
je výkup exotického ptactva a výkup králičích
kožek. Po zimní přestávce budou opět v prodeji
první sazenice a jarní truhlíkové květiny.
Dále pokračuje prodej domácích uzenářských
výrobků, které je možno nejen ochutnat, ale
i nakoupit.
Martin Nechutný, ZO ČSCH Soběslav

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Pozvánka na výroční členskou schůzi
V sobotu 19. března se v kulturním domě
v Soběslavi koná od 9 hodin výroční
členská schůze ČRS MO Soběslav s tímto
programem.
1) Zahájení, volba komisí

Nabízíme možnost nákupu a prodeje:
•
•
•
•
•
•
•

drobného zvířectva všeho druhu
farmářských produktů
krmiv, chovatelských potřeb,
přenosek
výkup kožek, kůží
výkup exotického ptactva
prodej zahrádkářských výpěstků,
výrobků a pomůcek
prodej sadby

www.zocschsobeslav.webnode.cz

2) Výroční zpráva o činnosti za rok
2015
3) Výsledek hospodaření za rok 2015
4) Rozpočet na rok 2016
5) Zpráva dozorčí komise
6) Pravidla pro lov ušlechtilých ryb
7) Vystoupení hostů, diskuze
8) Závěr
Všichni členové MO ČRS Soběslav jsou
srdečně zváni.
Mgr. Petr Lintner - předseda

MOTOR JIKOV PROPAGUJE TECHNICKÉ PROFESE V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
Před televizní kamerou se opět ocitli učni výcvikového střediska
MOTOR JIKOV v Českých Budějovicích. Jihočeská hospodářská
komora totiž připravila unikátní projekt na podporu popularizace
techniky především v očích rodičů. V sérii motivačních reportáží
představili učni a zaměstnanci MOTORU JIKOV profese mechanik –
seřizovač a konstruktér.
Cílem projektu je ukázat přímo v provozech jihočeských firem, že
technické profese jsou perspektivním povoláním a rodiče se nemusí
bát dávat na technické učební obory své děti s tím, že se jedná
o neatraktivní práci.

Celý projekt má za cíl formou krátkých motivačních reportáží ukázat,
jak široké a perspektivní uplatnění technické vzdělání poskytuje.
„Záměrem je zajímavou formou představit jednotlivé profese, přiblížit
možnosti uplatnění a představit střední školy, na kterých je možné
studovat obory vedoucí k těmto profesím v rámci kraje. Předpokládám,
že i tyto konkrétní informace a ukázky z reálného prostředí jak firem,
tak škol pomohou rodičům a žákům při rozhodování o výběru střední
školy a budoucího uplatnění na trhu práce,“ informovala Hana Šímová,
vedoucí Odboru školství mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje.
Mgr. Marek Prášil, Motor Jikov

„Absolventi oboru mechanik – seřizovač mají v naší společnosti
šanci na kariérní růst, který jim umožní pracovat například jako
technologové, konstruktéři nebo programátoři,“ zdůraznila ředitelka
pro personalistiku MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová. Její
slova potvrzuje i absolvent oboru Jan Míka, který prošel praxí
ve výcvikovém středisku společnosti. Zaměstnancem společnosti je
přes jeden rok a už „povýšil“ na konstruktéra. „Po roce práce u CNC
obráběcího centra jsem přešel na pozici konstruktéra jednoúčelových
strojů,“ vysvětlil Jan Míka.
Sérii motivačních reportáží připravila Jihočeská hospodářská
komora spolu s Jihočeskou televizí za finanční podpory Jihočeského
kraje. „Velkou měrou, finanční i realizační, se na tvorbě podílí také
zaměstnavatelé, bez jejichž podpory by tato aktivita nevznikla,“
doplnila Alice Gregová, koordinátorka projektu za Jihočeskou
hospodářskou komoru. MOTOR JIKOV Group a.s. je jednou ze
společností, která projekt finančně podpořily.

Před televizní kamerou se ocitli například učni Vyšší odborné školy, Střední
průmyslové školy automobilní a technické ve výcvikovém středisku MOTOR
JIKOV GROUP.

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY A DOMÁCÍHO NÁSILÍ
MÁ ČÍSLO 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje
diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu,
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí
domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc,
rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při
pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať
už fyzického, psychického, ekonomického či sociálního, stalkingu,
nebezpečných výhrůžek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou

a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů,
kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a
informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost
prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční
podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)
nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách:
www.linka-pomoci.cz .
Miroslav Feher, Bílý kruh bezpečí
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
OKÉNKO PRO ŘIDIČE

Pravidla silničního provozu jsou neustále v pohybu a známé rčení „Neznalost zákona neomlouvá“
zde platí dvojnásob.
Ať jsme řidiči tzv. amatéři nebo profesionálové, základní zákon č. 361/2000 sb. o provozu
na pozemních komunikacích (pravidla sil. provozu) platí plošně pro všechny kategorie řidičů (včetně
chodců) ve stejném znění.
Pro rok 2016 tento zákon doznal opět několik důležitých změn, respektive přesněji s platností
od 20. 2. 2016.
1. změna: Odebrání osvědčení o registraci vozidla (§ 6b)
Policista (nikoliv však strážník nebo celník) bude moci odebrat osvědčení o registraci vozidla (tzv.
malý technický průkaz), zjistí-li se na vozidle nebezpečná závada. Jde o závady, které vzhledem
ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí.
Osvědčení o registraci vrátí provozovateli vozidla registr vozidel poté, co provozovatel předloží
protokol o technické prohlídce, ze kterého je jasné, že závady byly odstraněny.
Otázkou je, zda policisté jsou schopni nebezpečné závady na místě kontroly nebo na místě nehody
objektivně zjistit.
2. změna: Povinnosti řidiče (§ 5)
Zákon upravil i povinnosti řidiče, že řidič nesmí „řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza
nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran“ nebo „na němž nebo
na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích“.
Řidiči a provozovatelé nákladních aut, zejména kamionů, poukazují na to, jak obtížné a hodně
nebezpečné může být odstraňování ledu z vysokého vozidla či nákladu.
3. změna: Chodci (§ 53)
Chodci jsou povinni podle novely tohoto zákona při pohybu mimo obec za snížené viditelnosti
nosit prvky z retroreflexního materiálu. V zákoně je to formulováno takto: „Pohybuje-li se chodec
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.”
Chodci by sami měli mít zájem, aby je bylo za snížené viditelnosti vidět. Je tedy otázkou, zda
je nutné takovéto povinnosti stanovovat zákonem. Na druhé straně je dobré pro motoristy, že si
chodců takto dříve všimnou a stačí se jim vyhnout. Není ovšem jasné, co všechno se za retroreflexní
materiál bude vydávat, jak velké by ty „prvky“ měly být, ani kde by se měly na postavě chodce
nacházet.
Doporučuje se, aby chodci používali retroreflexní pásky na noze ve výši kotníku nebo na ruce
na zápěstí, a to na straně ke středu vozovky a aby tyto pásky byly viditelné zepředu i zezadu. Dále
je třeba upozornit, že snížená viditelnost není jen tma, ale i svítání a soumrak, mlha, husté sněžení
nebo déšť apod.
Za nerespektování předmětného ustanovení hrozí pokuta v blokovém řízení do 2 000 Kč.
To byl výčet těch nejdůležitějších změn zákona 361/2000sb. o provozu na pozemních komunikacích ,
platných od 20. 2. 2016.
Aktuální informace můžete sledovat i na našich webových stránkách: www.autoskola-sluka.cz
v sekci „ zákony a vyhlášky“.
Informace čerpány z Autoklubu ČR a sbírky zákonů ČR.
Petr Sluka, AMŠ
http://www.autoskola-sluka.cz

Dovolujeme si Vás pozvat
na vernisáž díla
obrazy, grafiky, pastely, akvarely, kresby
Václav MEZERA, Dirigent kresby
Jiří ŠČERBAKOV, Nástupní plošina
Slavnostní večer pěveckým vystoupením
okrášlí Karlína Bubleová Berková
Sobota dne 5. března v 18:00 hod.
Obrazárna Špejchar Želeč

březen 2016
Jihočeský klub sběratelů
v Táboře z.s. srdečně zve
na
VELKÉ JARNÍ
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
v sobotu dne 19. března
od 7:30 do 10:30
klubovna Domu armády ČR,
Kyjevská ulice, Tábor

TJ VLASTIBOŘ
POŘÁDÁ
v sobotu 5. 3.
v kulturním domě Vlastiboř
taneční zábavu
se skupinou Parkán.
Začátek ve 21 hod.

Spolek Přátelé obce Zálší a
Klečaty Vás srdečně zve na :

TRADIČNÍ BABSKÉ
HODY
Zálší dne 4. 3. 2016 od 20:00
Předtančení:
mažoretky ze ZŠ Blatské sídliště Veselí
nad Lužnicí ve 22hodin

Hartmanické překvapení:
půlnoční vystoupení fanklubu
Blaťácké pětky
K tanci a poslechu hraje
Blaťácká pětka.

březen 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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TOULAVA
Žlutý kabát, červená čepice, torna přes rameno
a v ruce hůl, léta opečovávaný kus dřeva, který
je mu výtečným společníkem na cestách,
v slunečních dnech i nečase, v zimě i za teplých letních večerů.
Tak nějak si můžeme představovat krajánka, muže, který se toulá
krajinou od mlýna k mlýnu, bere kdejakou práci a hlavně nosí sebou
vždy vrchovatou nůši historek a dobré nálady. Že takoví krajánci už
nejsou? Možná budete překvapeni, když se s některým z nich potkáte
tady doma v Soběslavi. Třeba ho překvapíte na břehu Lužnice, nebo ho
uvidíte rozhlížet se z kostelní věže. Krajánek je totiž postavou, která
reprezentuje turistickou oblast Toulava, od Tábora až k nám..., jejíž
součástí je i Soběslav.
Ale co je to ta Toulava? Jde o turistickou oblast, jejímž centrem
je město Tábor a táhne se na jih k Soběslavi, na sever až k Sedlčanům,
na západ k Milevsku a na východ k Mladé Vožici. Vznikla ve skupině
nadšenců, ke které jsem měl tu čest se brzy přidat. Cítili jsme, že mezi
Prahou a turisty vyhledávanými oblastmi jižních Čechy, je krásný
kraj, kterým lidé většinou jenom projedou na své cestě dál na jih. Což
je škoda. Máme tady v okolí mnoho krásného, řeku Lužnici, malebné
hradní zřiceniny, hluboké lesy, historická města jako Tábor, Soběslav
a Bechyně a víc na severu i kopce s tajemnými stezkami a zapadlými
vesnicemi, kde se jakoby zastavil čas před sto lety. Vždyť i rožmberská
Soběslav ukrývá řadu ojedinělých památek jako je věž Hláska
propojená s knihovnou, zbytky hradeb nebo oba kostely na náměstí.
Především kostel sv. Víta je odborníky pokládán za architektonický
klenot. A když si vyšlápnete k Lužnici a vyškrábete se na Svákov
na novou rozhlednu nebo se vydáte dál na Blata, jako kdybyste
vklouzli do pohádky.
S tímto vědomím vznikla Toulava. Stalo se přitom něco, alespoň
v této zemi, neobvyklého. Novou turistickou oblast nenarýsoval žádný
úředník někde v Praze nebo v Budějovicích, ale vznikla spontánně
z iniciativy obcí, místních akčních skupin a podnikatelů v cestovním
ruchu, kteří si uvědomili, že když potáhnou za jeden provaz, bude
to výhodné pro všechny. Že majitel vedlejší hospody nemusí být nutně
konkurent, ale partner, a že když se lidem odjinud ukáže, jak je u nás
krásně, turisté se tu zdrží a to bude ekonomický přínos i pro obce a z celé
oblasti to dělá lepší místo k životu. Na tomto principu vznikla třeba
zážitková turistická karta Toulavka, která sdružuje 52 turistických
cílů a podnikatelů, kteří zdarma každému, kdo ji má, poskytují různé
bonusy a posílají si turisty navzájem. Navíc s ní můžete vyhrát další
ceny za sbírání razítek. Jedno takové místo je i v Soběslavi, Se slevou
s ní můžete navštívit Rožmberský dům. Kartičku přitom jednoduše
získáte třeba v soběslavském nebo táborském infocentru.
Toulava od svého vzniku ušla kus cesty. Do letošního roku vstupuje
s prodlouženým názvem Toulava, od Tábora až k nám... Trochu
romantický název Toulava byl vytvořen, aby spojil rozmanité území

od Soběslavi až po Sedlčany, kterému historický název chyběl.
Ne každý si ale pod ním umí něco představit. Když se ale řekne
od Tábora až k nám, každému hned dojde, kde se přibližně nachází.
Navíc to znamená: Turisto, nezůstávej jenom tam, rozhlédni
se po okolí a vyraž třeba až k nám do Soběslavi.
Co je ale nejdůležitější, Toulava se letos stala oficiální turistickou
oblastí Jihočeského kraje podle nové koncepce cestovního ruchu.
Z nápadu několika lidí, kteří svou práci pro Toulavu dělali zadarmo po
večerech, se tak najednou stala krajem uznávaná turistická destinace.
A to, co tady v Toulavě v cestovním ruchu vznikne, kraj vezme
a „prodá“ dál.
Toulavu ale i nadále spojuje především touha spolupracovat, něco
společně dokázat a láska k rodnému kraji. Pro letošní i další roky
si proto zvolila motto: Kraj dobré nálady. Jeho nositelem je právě
postava krajánka, který bude navštěvovat slavnosti, zvát na další
akce v celé Toulavě, i ty soběslavské, vyhlásí soutěž o nejlepší fotku,
do které se můžete zapojit i vy, a rozdávat bude (nejen) dobrou náladu.
Vždyť můžeme ukázat, že nemáme jen pěknou přírodu a památky,
ale že to u nás žije a je tu stále co dělat. A já jsem proto jako odchovanec
místního gymnázia rád, že i Soběslav je toho všeho součástí a že do
toho jdeme společně a můžeme něco udělat pro náš kraj a město.
Kdo by se chtěl jakkoli zapojit, je samozřejmě vítán.
Jan Sochor, ředitel Toulava o.p.s
Více info na www.toulava.cz a www.facebook.com/Toulava.cz/,
kontakt: info@toulava.cz

PROGRAM - KULTURNÍ DŮM VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Sobota 5. březen 				
20:00
ATMO MUSIC + SEBASTIAN
Liberecký hudební projekt ATMO music a popový zpěvák, kytarista a
textař Sebastian Navrátil.
Neděle 6. březen					
15:00
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
Filmový klub. Roztáhněte křídla a vydejte se na pohádkový let plný
humoru a nadhledu z ptačí perspektivy.
Úterý
8. březen					
20:00
DOBRÝ PROTI SEVERÁKU – Daniel Glattauer
Scénické čtení z projektu Listování s Lukášem Hejlíkem, Pavlem
Oubramem a Věrou Hollou. V projektu LiStOVáNí nejde pouze o čtení
oblíbených pasáží, jde o divadelní představení s rekvizitami, kostýmy,
hudbou, začátkem a koncem.
Čtvrtek 10. březen 				
20:00
GANGSTER KA (Filmový klub)
Filmový klub. Gangster Ka zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do šestimiliardového tunelu.

Středa 16. března 				
19:30
Slawomir Mrožek - SMLOUVA
Divadelní představení. Bravurní tragikomedie o muži, jenž si sám
najme vlastního vraha. Hrají Miroslav Etzler a Karel Zima. Režie: Petr
Kracik.
Čtvrtek 17. března 				
DRUHÁ MÍZA, Filmový klub. V hlavní roli Al Pacino.

20:00

Pátek
18. března 				
SPOLEKTIV Koncert folkové skupiny.

20:00

Neděle 20. března 				
15:00
ZVONILKA A PIRÁTI (Filmový klub)
Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je
ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku.
Čtvrtek 31. března 				
20:00
VRÁSKY Z LÁSKY (Filmový klub)
Bývalý učitel Ota se rozhodne, že je ta správná doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi dávno velmi ovlivnil jeho život. A je to právě
tohle důležité setkání, které oba utvrdí v poznání, že nejhorší, co může
člověk udělat, je všechno vzdát!
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PLÁN AKCÍ - PLANÁ NAD LUŽNICÍ

• Úterý 1. 3.
Večer pod lampou s Františkem Šestákem o jeho cestě na kole po
legendární Route 66 – od 18 hodin v městské knihovně.
• Čtvrtek 3. 3.
Podvečer nejen pro seniory v restauraci Maxim – s Karlem Biškem a
skupinou Kamila od 16 hodin.
• Úterý 8. 3.
Pečující podvečer s Petrou Steinerovou a přírodní kosmetikou od 18
hodin v městské knihovně.
• Čtvrtek 10. 3.
Povídání Klubu Plánských Dam s intuitivní malířkou M. Reitingerovou k
výstavě jejích obrazů – v obřadní síni radnice od 18 hodin.
• Čtvrtek 10. 3.
Luštitelský čtvrtek na faře a společné odhalení tajemství plánského Frankensteina – od 17 hodin.
• Úterý 15. 3.
Písničkové Froťánky - Pochod svatořehořské armády v 16 hodin z farské
zahrady.
• Středa 16. 3.
Léčivé zvuky tibetských mís – večer s Klubem Plánských Dam od 18
hodin v obřadní síni radnice.
• Sobota 19. 3.
Pochod z Plané do Plané – trasa a čas odchodu budou včas zveřejněny.
• Úterý 22. 3.
Jarní černá hodinka s knihomily a antistresovými omalovánkami pro
dospělé v městské knihovně od 18 hodin.
• Neděle 27. 3.
Ples města v Sokolovně v Plané nad Lužnicí od 19.30 – hraje Keramička a
Big Papa.
• Pondělí 28. 3.
Velikonoční koncert v kostele svatého Václava od 17 hod. Habus, suliusa
incles vicaeliae etia notat, qui factuiu vid reo consus hen aucero, eo ute ex

16. ročník Off-road fichtel day
Off-road fichtel day pořádaný v Soběslavi má pořád svoji prioritu.
Byl na počátku vzniku těchto dnes už populárních závodů a jede
se vždy jako první závod padesátek v novém roce. Pořadatelem této
zajímavé akce je už několik let AMK Soběslav a tento rok navíc
ve spolupráci s VCC Soběslav.
Pro tento rok došlo k posunutí termínu závodu o 2 týdny, neboť
zima k nám přichází v posledních letech o něco déle. A bylo vidět ,
že se to podařilo. Již 16. ročník Off-road fichtel day se po delší době
nesl ve znamení kvalitních zimních podmínek, a tak byly zapomenuty
předchozí ročníky jedoucí se vesměs na blátě. Terén byl řádně promrzlý
a s dostatečnou dávkou sněhové pokrývky, což slibovalo i atraktivní
divácké zážitky.
Kategorie Klasik a Sport jsou už v klání fichtl nutnou záležitostí. Po
ukončení přejímky se na startovní listině objevilo 102 jmen závodníků
ze všech koutů republiky. 69 jezdců obsadilo třídu Klasik a 33 borců
bylo zařazeno do kategorie Sport. Před polednem se odjely krátké
rozjížďky ve formě volného tréninku a půl hodiny po poledni byl
odmávnut hodinový závod třídy Klasik. 69 borců úprkem vyrazilo
ke svým strojům, start ve stylu Le Mans, a zanedlouho celé startovní
pole pohltila trať. Pevný terén , ale místy už dost kluzký povrch,
nedovoloval tak vysoké rychlosti, přesto i tak cílová rovinka se
skokanským můstkem byla svědkem zajímavých kreací jednotlivých
závodníků a divácke oko si tak přišlo na své. Zajímavé bylo sledovat,
že úmrtnost strojů z předchozích let závodů má velmi klesající tendenci
a připravenost jezdců je také na kvalitní úrovni. Prostě se již jedná
o poloprofesionální záležitost a většina týmů a jezdců to tak již bere.
I v kategorii Klasik se sváděly boje až do posledních chvilek závodu
a diváci určitě zažili jednu hodinu velmi zajímavé podívané podpořené
poměrně vydatným sněžením.
Jezdci kategorie Sport měli trať už zahřátou a 33 nadržených
sporťáků opustilo startovní rošt ve stejném stylu tak jako jejich
kolegové klasici, ve stylu startu Le Mans. „Sporťáci“ jeli jak
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DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
Úterý
8.3.
		
Středa 9.3.
		
Čtvrtek 19.3.
		
Pondělí 14.3.
		
		
Úterý
15.3.
		
Středa 16.3.
		
		
Čtvrtek 17.3.
		
Neděle 20.3.
		
		
Úterý
22.3.
		
Středa 23.3.
		
Čtvrtek 24.3.
		

18:00 malý sál
STOPAŘŮV PRŮVODCE GALAXIÍ/
18:00 malý sál
PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO
19:00 velký sál
K-PAX, SVĚT PODLE PROTA
19.00 velký sál
PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ aneb 		
POZOR, ZLÝ PES!
19:00 velký sál
THE LOSER(S)					
19:00 velký sál
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
s Eliškou Balzerovou
19:00 velký sál
KURTIZÁNA
14:30 velký sál
NA SALAŠI ZASE STRAŠÍ
(představení pro děti)
19:00 velký sál
JAKUB SMOLÍK/ koncert
19:00 malý sál
POSEZENÍ S JANEM BURIANEM
19:00 malý sál
TÁBORANKA/ koncert

Úterý 29.3.
		
Čtvrtek 31.3.
		

19:00 malý sál
NEZMAŘI
Barevný čtvrtek anebo od Tábora až na konec
světa

Více informací o představeních naleznete na webových stránkách
http://www.divadlotabor.cz/
z partesu a cílová vlajka odmávla první místo Milanu Kosovi z Divišova
(Mototeam Divišov), druhý v pořadí projel cílem Pavel Vondrák
z Cerekvičky a třetí prolétl cílovou rovinkou Zdeněk Neuwirt z Dačic.
V kategorii Klasik si vítězný průjezd cílovkou vychutnal Tomáš Busta
z Pavlova, jako druhý proťal cílovou čáru Jan Vávra z Nemětic a třetí
místo na stupních vítězů doplnil Tomáš Malý ze Štěpkova. Nechybělo
vyhlášení nejmladšího a nejstaršího účastníka, každoroční prasečina
roku našla též svého majitele a jako perlička na závěr byla vyhlášena
„První dáma“ Off-road fichtel day Iveta Sládková (Motosport Chýnov).
Jako každý rok se jezdci a jejich týmy předvedli v tom nejlepším světle
a ukázali divákům maximum. Návrat zimních podmínek také určitě
přispěl k bezvadné závodní i divácké atmosféře. Fichtlům a jejich
jezdcům zdar!
Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na www.fichtl.karvanky.cz
Děkujeme všem, kteří se na úspěšném průběhu této akce jakkoliv
podíleli a těšíme se na 17. ročník!
Za AMK Soběslav Petr Sluka
Děkujeme všem sponzorům.

Soběslavskému

HOKEJ

krasobruslení

Spartak vydřel účast v play off

se daří

HC Tábor B – OLH Spartak Soběslav
5:6 SN, 3:0, 1:2, 1:3
První třetinu byli domácí jasně lepším týmem a po našich chybách a využité přesilovce vedli 3:0 po
1. siréně. Spartak potřeboval za každou cenu bodovat, pokud chtěl pomýšlet na čtvrtfinále play off .
Od druhé třetiny se začal obraz hry měnit. V jejím úvodu jsme sice nedokázali gólově vyjádřit dva
samostatné nájezdy na Šelepu, ale v následné přesilovce propálil vše Lukáš Karpíšek a snížil na 3:1.
Branky a asistence:
1. Mařík (Ježek, Hubáček),7. Ošmyk, 12. Drda
( Kratochvíl, Pechánek), 28. Mařík (Ježek,
Hubáček), 60. Mařík (R. Pechánek) – 24. L.
Karpíšek (Žákovský), 33. Smrž (Žákovský,
Hák), 47. Vild (Smrž), 49. Jansa (Žákovský),
50. Smrž (Hák, Žákovský), rozhodující nájezd
Žákovský.

Vyloučení: 12:10, navíc Ošmyk (TAB) 5 minut
+ do konce, využití 2:3, v oslabení 0:0
Sestava: Dvořák – Vild, Smíšek, Sládek, L.
Karpíšek, Jansa, M. Karpíšek – Hák, Žákovský,
Smrž, Morong, Máca, Píha, Chalupský, M.
Kučera, Petržílka, Rybák.

Spartak zlomil Strakonice v závěrečném dějství
OLH Spartak Soběslav – HC Strakonice
6:3, 1:1, 2:1, 3:1
Nepříliš pohledný hokej byl k vidění v souboji domácího Spartaku s hosty ze Strakonic.
Soběslavským hokejistům zachovala šanci na boj o osmičku play off pouze výhra za 3 body, a to
ještě musel Spartak doufat ve ztrátu Tábora na ledě Vimperku.
Branky a asistence: 19. Máca (L. Karpíšek),
23. Rybák (Hák), 27. Schejbal (Petržílka), 49.
Smrž (Žákovský, Hák), 52. Máca (Sládek, Morong), 60. Máca (Sládek) – 14. Hora (Kašpar),
31. Nikodém (Čadek), 60. Nikodém (Gross,
Hora).
Vyloučení: 4:8, navíc Jansa (SOB) 10 minut,

L. Bednařík, D. Kovář, Kašpar (STR) do konce
utkání, využití: 2:1, v oslabení: 0:0
Sestava: Křiklán – Vild, Smíšek, L. Karpíšek,
Sládek, Rybák, Jansa – Hák, Žákovský, Smrž,
Morong, Máca, Píha, Petržílka, Schejbal.
Kučera

FOTBAL
ROZPIS ZÁPASŮ DUBEN 2016
15.

So

2.4.

Soběslav

Prachatice

10,00

Žáci

19.

So

2.4.

Soběslav

Dražice

16,30

Muži „A“

15.

Ne

3.4.

N. Bystřice

Soběslav

10.00

Dorost

Lom

Soběslav B

Prachatice

12.

Muži „B“

20.

So

9.4.

Soběslav

16,30

Muži „A“

16.

Ne

10.4. Český Krumlov

Soběslav

10,00

Žáci

16.

Ne

10.4. Soběslav

Chýnov

10,00

Dorost

13.

Soběslav B

Řepeč -Opařany

Muži „B“

17.

So

16.4. Soběslav

Vimperk

10,00

Žáci

17.

So

16.4. Planá

Soběslav

10.00

Dorost

21.

So

16.4. Soběslav

Olešník

17,00

Muži „A“

14.

Borotín

Soběslav B

Muži „B“

18.

So

23.4. Třeboň

Soběslav

10.00

Žáci

22.

So

23.4. Katovice

Soběslav

17,00

Muži „A“

18.

Ne

24.4. Sepekov

Soběslav

10,00

Dorost

So

30.4. Veselí n.L.

15.
23.
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Soběslav B

Tučapy
Soběslav

Muži „B“
17,00

Muži „A“

Rozlosování okresních soutěží ještě neproběhlo, takže termíny zápasů „B“ mužstva nejsou známy.
Další zprávy a rozpisy utkání na www. fksobeslav.cz.
Maršík František

V úvodu bychom všechny příznivce a
fanoušky krasobruslení rádi pozvali na
naši tradiční jarní LEDNÍ REVUE, která se bude konat o Velikonočním pondělí 28. 03. 2016 od 18:00 na ZS Soběslav.
Můžete se těšit na volné jízdy našich
nejlepších krasobruslařek a samozřejmě nemůže chybět ani pohádka na
ledu. Ptáte se jaká? To se, prosím, nechte překvapit. Jen prozradíme, že celá
lední revue bude laděna do krásných
Svěrákových písní.
Naše krasobruslařky a krasobruslaře
čeká nejen toto náročné vystoupení, ale
každý trénink pilně trénují jednak na
pohárové závody Českého krasobruslařského svazu, tak i na závody mezioddílové, kterých se může zúčastnit
opravdu každý krasobruslař. Na mezioddílových závodech ve Veselí na Lužnicí, které se konaly dne 7. února 2016,
jsme vybojovali pro náš klub opravdu
krásná umístění. Nelinka Herynková,
kat. přípravka A, získala na svých úplně prvních závodech 2. místo, Nikolka Jindrová, kat. nováčci mladší, 5.
místo, Naomi Bláhová, kat. nejmladší
žactvo, 2. místo, Anežka Novotná, kat.
nejmladší žactvo, 4. místo, Dominika
Pavlíková, kat. mladší žactvo, 1. místo,
Barbora Říhová, kat. adult, 2. místo.
Výborný výkon podaly i další závodnice, které náš klub reprezentovaly. Jen o
den dříve dosáhla výborného úspěchu
na pohárových závodech ČKS a v Ledči nad Sázavou
Naomi Bláhová, která v silné konkurenci získala za svoji bezchybnou jízdu
2. místo. Naomi bude vyhodnocena za
její přístup ke krasobruslení a úspešnou
reprezentaci klubu při vyhlášení nejlepších sportovců na sportovním plese v
Soběslavi jako nejlepší krasobruslařka.
Další víkend na pohárových závodech
v Kralupech nad Vltavou dosáhla na
bronzový stupínek již podruhé v této
sezoně Nikolka Jindrová.
Právě Nikolku můžete vidět na přiložené fotografii, která byla pořízena při
lednovém oddílovém focení
profesionální
fotografkou Veronikou.
Všem závodnicím děkujeme za skvělou
reprezentaci
klubu i našeho
města.
KK Soběslav

Veřejné bruslení
Neděle13. 3. a 20. 3. vždy 14.00 – 15.45
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Zprávy FK Rašelina Soběslav

Po třech odehraných přátelských zápasech
odjíždíme na soustředění do Borovan, kde v
rámci soustředění sehrajeme modelové utkání a přátelský zápas s FC Velešín. Po návratu
ještě poslední víkend v únoru se zúčastníme
turnaje v Kamenici nad Lipou za účasti TJ
Centropen Dačice, TJ Slovan Kamenice nad
Lipou, SK Telč.
TJ Jiskra Třeboň - FK Rašelina Soběslav - 2:3 (1:0)
Branky: 7. Maxa, 88. Maxa, 51. a 79. Dvořák, 75. Mazouch T.
Rozhodčí: Chlaň
Sestava: Kuník (45. Hnilička) – Maršík (70.
Hromada L.), Podráský, Boháč, Hromada
M. – Mazouch T. (45. Doležal), Mazouch

M., Žalda, Peltán – Šmídmajer (70. Dvořák),
Polišenský K.
FK Rašelina Soběslav - TJ Tatran
Lomnice nad Lužnicí 8:1 (3:1)
Branky: 64., 70. a 78. Šmídmajer, 30. a 82.
Dvořák, 17. Doležal, 20. Hromada M., 80.
Žalda, 37. Mikuláštík
Rozhodčí: Krajník st.
Sestava:
I. Poločas Hnilička – Polišenský J. Maršík,
Chotovinský, Hromada M. Mazouch T., Mazouch M., Žalda, Doležal , Polišenský K.,
Dvořák
II. poločas Kuník – Pazdera, Boháč, Chotovinský, Hromada M. – Mazouch T. Mazouch
M., Žalda, Hromada L. – Polišenský K.,
Šmídmajer

FK Rašelina Soběslav - TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 9:1 (4:0)
Branky: 1., 33., 36. a 68 Dvořák, 40., 52. a
66. Polišenský K., 50. Doležal,
78. Mazouch M, 75. Karták
Rozhodčí: Pípal
Sestava:
I. Poločas Kuník – Chotovinský, Podráský,
Boháč, Hromada M. Doležal, Mazouch M.,
Žalda, Peltán, Polišenský K., Dvořák
II. poločas: Hnilička - Polišenský J., Podráský, Maršík, Hromada L., Novotný-Hanzal,
Mazouch M., Žalda, Pazdera, Polišenský K.,
Dvořák
Maršík František

INZERCE
Koupě:
• Koupím obrazy českých a jihočeských malířů, staré mince a
bankovky, vojenské a myslivecké předměty šavle, tesáky, helmy,
odznaky, uniformy a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré věci –
hodiny, sklo, nábytek…. Tel. 722 777 672.
• Koupím jehňata masného plemene. Tel. 602 443 482.
Prodej:
• Prodám cirkulárku. Tel. 604 855 114

Ostatní:
• Scháním pronájem garáže v Soběslavi. Tel. 736 101 909
• Pronajmu byt 1 + 1 v Soběslavi blízko nádraží. Tel. 777 236 729
• Daruji ovčí hnůj. Tel. 778 495 154
• PŘIVÝDĚLEK - hledám 2 spolehlivé brigádníky na dohodu do
výkrmu kachen v Čerazi na přistýlání slámy. Dobré platové podmínky,
časová flexibilita. Informace na tel. 602 443 482.
• Kdo opraví MULTICAR M 25 - nabídněte. Tel. 602 443 482.
• Hledám zedníka na opravu venkovních omítek kravína v březnu
2016. Tel. 602 443 482.

Konzultant zdravé výživy
a alternativní medicíny
Miroslav Němec bude
v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti
pekárně/
v sobotu 5. 3 2016 od 9 hodin.

Výkup kožek
Pondělí 7. března 2016 u KD
Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 hod.

březen 2016
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Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

T A X

Dana

777 866 416

& Venca

775 332 813

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

Soběslav

Václav 777 866 474

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání
zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169
Českomoravská stavební
spořitelna
Na těchto základech múžete stavět
• Stavební spoření

• Půjčky na bydlení
• Hypotéky úrok od 1,89%
• Penzijní připojištění
• Životní pojištění

Jiří Studený - Soběslav
Volejte - 731 414 659

I
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NOVINKA – SmartSun lampy do solárií
SOBĚSLAV proti české poště.
SmartSun - to je jedinečná kombinace červeného,
kolagenového světla a jemné krásy opalování
UV světlem dle EU normy.Výsledkem je sametový
pocit na kůži a přirozeně opálená pleť.
Tato technologie byla dlouhodobě zkoušena
a vylepšována až do současné podoby.
1 minuta 9 Kč, 1 ks žeton 27.- Kč

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových
plemen typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří
14- 19 týdnů.Cena 149-180 Kč / ks .
Prodej se uskuteční: 10. března 2016
Soběslav – u vlak. nádraží – 17.50 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle
poptávky.
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601 576 270,606 550 204,728 605 840

březen 2016
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Restaurace PALUBA

nově: k dispozici salónek pro 50 osob.
možnost pořádání:
- školních srazů
- rodinných oslav
- svateb
- školení
- společenských akcí
www.stravovanikosnerovi.cz
mob. 602 479 680, 606 962 774

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

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších velikostí,
společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz

Květiny Jiřinka
Nově otevřeno
Nabízíme kompletní květinový servis
ulice Petra Voka v Soběslavi
tel.: 777 760 064
e-mail: kvetiny@jirinarezacova.cz

Otta OŠMERA
žaluzie – textilní roletky
sítě na okna a dveře
ottaosmera@seznam.cz, tel. 734 460 066

26
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Restaurace PALUBA
Soběslav
zve

v sobotu 19. 3. 2016 na

JOSEFOVSKOU ZÁBAVU
s kapelou
A PROČ NE
a grilovanými specialitami.
začátek ve 20:00 hod.
vstupné 60 Kč
rezervace mob. 602 479 680

Přijme řidiče skupiny C+E
s praxí, na návěs s posuvnou
podlahou pro převoz vedlejších
pilařských produktů.
Bližší informace na tel:
725 543 835 nebo email: kubik@
od-simak.cz

březen 2016
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Naše stavebniny
jsou tu pro Vás

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

- tvárnice Ytong
- omítkové směsi
- fasádní systém Baumit
- EKO komíny
- zámková dlažba Best
- sádrokartony

cihly Pichler, Heluz
polystyreny
vaty Knauf, Schwenk
kari sítě, roxory
KB BLOCK

Rozšířená prodejna

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 Luž., Hlinice 76
Prodejna: Soběslav – Květinka na hřbitově
Přizpůsobíme svůj čas vašemu!
Schůzky jsou nezávazné.

VOLEJTE: 731 164 363

Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny, silikony, penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU
lišty, ochranné pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné,
folie, kolečka, vědra, kalvasy.

Po – Pá
So

7.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.00 hod.

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

VÝKUP PAPÍRU, ŽELEZA
A BAREVNÝCH KOVU
Provozovna Soběslav
Na Pískách 443/2

Prodejna a vzorkovna TEPO - LD, Sídliště Svákov 699/III, Soběslav
Tel.: 380 427 222, mobil: 724 511 921, 777 794 461
e-mail: tepo-ld@volny.cz, www.tepold.cz

AKCE BŘEZEN
Výkup papíru Karton 1,-Kč/kg
směsný papír 1,50 Kč/kg

OTEVŘENO
PONDĚLÍ – PÁTEK 7 - 15:30 hod
SOBOTA 7 - 12:00 hod

NOVĚ

VÝROBKY OD FIRMY

Kontakt: sobeslav@fast-kovosrot
Tel. 777 271 522

www.fast-kovosrot.cz

Např.: MECH-STOP
ČISTÁ FASÁDA
TEKUTÁ KOTVA a další

Zaměření a cenová kalkulace předem

Veškeré u nás zakoupené podlahy vám také položíme

28

březen 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

ČESKÉ BUDĚJOVICE

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Stovky různých druhů osiv za nejlepší ceny

vyrobeno
ve Finsku

3x3m

50 l

Macešky

Viola
mix barev a druhů, ∅ kv. 9 cm

12,--

Trávníkové hnojivo
s účinkem proti mechu
10 kg, vystačí na cca 285 m2

2 v 1:

výměnné válce
vertikutátor/
provzdušňovač

STĚNA 28 mm

69,-

VČETNĚ PODLAHY
SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

Zahradnický substrát
balení 50 l

Elektrický kultivátor
GARDOL GEMI 1200, 1200 W,
šířka záběru 45 cm, 6 radliček,
max. pracovní hloubka 23 cm,
záruka 5 let

3.790,-10 kg

198,-

2.190,--

29.990,--

Elektrický vertikutátor
HVL E 1200-31, 1200 W šířka záběru 31 cm,
prořezávací nože/ pružiny 8/42, nastavení
hloubky řezu 3 stupně, sběrný koš 28 l,
záruka 5 let

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm,
materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem

České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 4. 3. do 31. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 15. 3., pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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