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cena 10,- Kč

dobové
autentické
filmové
záběry

KINO SOBĚSLAV
6. 5. od 18.30
Pietní akt k uctění památky padlých vojáků se bude
konat na místním hřbitově 7. 5. od 13.00.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 31. března 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 11/093/2015

a) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing.
Radku Bryllovi zajistit vypsání koncesního
řízení dle koncesního zákona na výběr provozovatele vodohospodářského majetku města.
b) Do ukončení koncesního řízení bude prodloužena provozovatelská smlouva se
stávajícím provozovatelem vodohospodářského majetku města – společností Čevak,
a. s., České Budějovice.

 Usnesení č. 11/094/2015

Rada města ukládá realizovat usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 18. března 2015.

 Usnesení č. 11/095/2015

Rada města souhlasí se snížením kapacity
v Mateřské škole Soběslav, Nerudova 278,
od 1. 9. 2015 ze současných 150 dětí na 140
dětí v mateřské škole a ze současných 160
stravovaných na 140 stravovaných dětí ve
školní jídelně.

 Usnesení č. 11/096/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodávku a montáž aeračních elementů na ČOV Soběslav, které se uskutečnilo dne 23. 3. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
ENVI-PUR, s. r. o., Praha, za cenu 474.586
Kč, na druhém místě se umístila firma
FORTEX-AGS, a. s., Šumperk, za cenu
492.600 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 Usnesení č. 11/097/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na výběr dodavatele akce „Záchrana

Usnesení 12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 14. dubna 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 12/106/2015

a) Rada města se na místě samém seznámila
se stavem rekonstrukce domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing.
Radku Bryllovi zajistit vypsání výběrového
řízení na zhotovitele projektové dokumentace kompletní rekonstrukce domu čp. 1/I.

 Usnesení č. 12/107/2015

Rada města se seznámila s návrhem studie
zjednosměrnění ulice Horní příkopy v Soběslavi předloženým místostarostou města Mgr.
Vladimírem Drachovským.
Případné zjednosměrnění ulice Horní příkopy bude řešeno v souvislosti se zavedením regulovaného parkování v centru města.

 Usnesení č. 12/108/2015

Rada města souhlasí na návrh ředitelky MŠ
Nerudova ul. Bc. Evy Kuklové se zakoupením nové myčky nádobí a elektrického konvektomatu Rational do majetku mateřské

gotického hradu v Soběslavi – stavební úpravy a sanace části západního hradního křídla“,
které se uskutečnilo dne 26. 3. 2015 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
725.055 Kč, na druhém místě se umístila firma Jihostav Soběslav, s. r. o., Soběslav, za
cenu 765.965 Kč. Ceny jsou uvedeny bez
DPH.

 Usnesení č. 11/098/2015

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 14.000 Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2015 na částečnou úhradu
nákladů spojených s pořádáním koncertu
k 80. výročí úmrtí hudebního skladatele Otakara Ostrčila, který se uskuteční v neděli
20. 9. 2015 od 18:00 hod. ve Společenském
centru Soběslavska (kino). Pořadatelem koncertu je Blatské muzeum v Soběslavi společně s městem Soběslav. Během koncertu zazní
Smyčcový kvartet H dur Otakara Ostrčila
v podání Zemlinského kvarteta, Praha.

 Usnesení č. 11/099/2015

Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o
nájmu nemovitosti ze dne 28. 6. 2007 uzavřené mezi městem Soběslav a paní Miroslavou
Ondřejovou, Soběslav, na pronájem části pozemku p. č. 2181/2 v k. ú. Soběslav (před restaurací Máj v Soběslavi) dohodou k 31. 3.
2015.

 Usnesení č. 11/100/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze
dne 28. 2. 2011 uzavřené mezi městem Soběslav a společností Vodafone Czech Republic, a. s., Praha, kterým se řeší umístění dvou
nezávislých tras pro vedení optického kabelu
na části nemovitosti na náměstí Republiky
čp. 109, Soběslav I, a dále prodloužení doby
nájmu do 1. 4. 2025.

školy na základě výsledku výběrového řízení
organizovaného školou. Myčka bude zakoupena od společnosti IN-Gastro, s. r. o., Tábor,
za cenu 192.438,40 Kč včetně DPH a elektrický konvektomat od stejné firmy za cenu
278.170,60 Kč. Obě zařízení budou zakoupena z investičního fondu mateřské školy.

 Usnesení č. 12/109/2015

a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o zahájení stavebních prací na akci
„Přístavba a stavební úpravy sportovní haly
Soběslav“.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a stavebně inženýrskou kanceláří Otakar Slezák, Tábor, na
zajištění koordinace BOZP na staveništi akce
„Přístavba a stavební úpravy sportovní haly
Soběslav“ za cenu 41.800 Kč + DPH.

 Usnesení č. 12/110/2015

Rada města souhlasí na návrh sociálně zdravotní komise, která se konala dne 8. 4. 2015,
s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou následujícími uživateli:
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 Usnesení č. 11/101/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a p. Janem Váchou, Borkovice, na zhotovení 1 ks vrat a 2 ks
dveří včetně nátěru a montáže v objektu
domu čp. 152/I (Rožmberský dům) v ulici
Petra Voka v Soběslavi za cenu 65.450 Kč.

 Usnesení č. 11/102/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke
smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Soběslav a p. Petrem Brabcem, Hořice na Šumavě,
kterým se posunuje termín zhotovení modelu
historického centra města Soběslavi z 31. 5.
2015 do 30. 6. 2015.

 Usnesení č. 11/103/2015

Rada města souhlasí s žádostí ředitele KDMS
Mgr. Petra Valeše o převod DDM – 2 ks stolního fotbalu (inv. č. 27/09/20 a 28/09/20)
z majetku Kulturního domu města Soběslavi
(Společenského centra Soběslavska) do majetku ZŠ Komenského ul., Soběslav.

 Usnesení č. 11/104/2015

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+1 v čp. 145/10 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Marii Bartáčkové,
s přenecháním městského bytu velikosti 1+1
v čp. 103 na náměstí Republiky v Soběslavi
do nájmu Marii Pojmonové, s přenecháním
městského bytu velikosti 1+1 v čp. 95/40 na
náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu
Václavě Kalibové a s přenecháním městského bytu velikosti 2+1 v čp. 373/45 v ulici Na
Ohradě v Soběslavi do nájmu Martinu Kalinovi.

 Usnesení č. 11/105/2015

Rada města bere na vědomí rezignaci p.
Zdeňka Vránka na funkci člena Rady města
Soběslavi k 1. 4. 2015.

paní Blažena Beránková, Soběslav; paní
Lidmila Boháčová, Skopytce; paní Vlasta
Kadlecová, Soběslav; manželé Kubů, Tříklasovice.

 Usnesení č. 12/111/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na propachtování rybníků a vodních
ploch v k. ú. Soběslav (Nový, Starý) a v k. ú.
Skalice nad Lužnicí (Nový, Písecký a Lapač), které se konalo dne 8. 4. 2015 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Rybářství Třeboň, a. s. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu 5 let, tj. do 31. 12. 2020,
s možností prodloužení o dalších 5 let.

 Usnesení č. 12/112/2015

Rada města zřizuje Sportovní komisi rady
města v následujícím složení:
Předseda: Mgr. Milan Dančišin – člen ZM
Členové: Mgr. Pavel Lintner – člen ZM, Mgr.
Michal Pánek – člen ZM, Jaroslav Himpan –
člen ZM, Marek Nývlt, Soběslav, Martin Krejča, Soběslav
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70 let od ukončení
2. světové války
V letošním roce si připomeneme 70 let od
ukončení bojů 2. světové války. V Soběslavi se
žádné významné střety mezi německou armádou a spojeneckými vojsky nekonaly. Německá
ozbrojená posádka, která sídlila ve městě, opustila Soběslav, stejně jako německé civilní obyvatelstvo, před příjezdem Rudé armády. Její
příjezd se uskutečnil 10. května 1945 v ranních
hodinách a byla soběslavskými občany, spolky
a místní samosprávou vřele přijata. Rudá armáda přivezla do Soběslavi větší množství zraněných vojáků, kteří na svá zranění následně
umírali. Mezi nimi i podplukovník Sergej Semenovič Kosousov, jehož pohřeb se konal 12. 5.
1945 se všemi vojenskými poctami a s průvodem městem. Podplukovník Kosousov, další
vojáci Rudé armády i ostatní oběti války jsou
pohřbeni na soběslavském hřbitově.
Květnové události roku 1945 v Soběslavi, ke
kterým se vracíme na několika fotografiích, jsou
podrobně popsány v knihách Mgr. Petra Lintnera Pohledy soběslavské.
Pietní akt k uctění památky padlých z 2. světové války a připomenutí 70. výročí od jejího
ukončení, na nějž zveme všechny občany města,
si připomeneme ve čtvrtek 7. května 2015 od
13:00 hod. na hřbitově za hudebního doprovodu
Soběslavského žesťového kvarteta, Pěveckého
sboru při ZUŠ Soběslav a žáků ZŠ Komenského.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Kalendář akcí r. 2015
Informační středisko města Soběslavi vydalo v dubnu kalendář kulturních, společenských
a sportovních akcí v roce 2015 v Soběslavi a
okolí.
K dispozici je bezplatně na Městském úřadu
Soběslav, v kulturním domě, kině, muzeu, knihovně a také ke stažení na www.musobeslav.cz.
Děkujeme všem, kteří s námi na zveřejnění
svých akcí spolupracovali.
-jk-

Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že do 22. 5. 2015 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2011. Formulář žádosti si můžete vyzvednout na MěÚ, odboru organizačním a správy majetku, nám. Republiky 59/I,
u Ireny Klečatské, II. patro, č. dv. 305.
Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na stránkách www.musobeslav.cz.
poř. č. účel půjčky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

max. lhůta splatnosti

úrok

horní hranice půjčky

půdní nástavba při vzniku 1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na l byt
půdní vestavba při vzniku 1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na 1 byt
zateplení obvodového pláště
5 let
3%
do 80.000 Kč
domu staršího 10 let
vybudování WC, koupelny nebo
4 roky
3%
do 50.000 Kč na l byt
sprchového koutu a jejich rekonstrukce
zrušení septiku
3 roky
3%
do 20.000 Kč
rekonstrukce stávajícího
4 roky
3%
do 60.000 Kč
otopného systému přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární,
tepelnými čerpadly
opravy střech domů nejméně
5 let
3%
do 80.000 Kč
v rozsahu výměny střeš. krytiny
výměna oken
5 let
3%
do 80.000 Kč

K žádosti je třeba přiložit:
· doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 3 měsíců)
· souhlas spoluvlastníků se stavebními úpravami
· u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku
· čestné prohlášení ručitele
· čestné prohlášení žadatele
· stavební povolení nebo ohlášení stavby v návaznosti na vyjádření SÚ
· příslušnou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu akce v návaznosti na vyjádření SÚ
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Zavedení řízeného parkování v centru odloženo
Na posledním zasedání Zastupitelstva města Soběslavi bylo jedním z hlavních bodů jednání
“Zavedení řízeného parkování v centru města”. Účast veřejnosti na tomto jednání byla nezvykle vysoká, což je jasnou známkou toho, že toto téma se bezprostředně týká nejen mnoha občanů našeho
města, ale například i lidí, kteří zde pracují.
Předložená analýza dopravy v centru města zpracovaná externí firmou obsahovala návrh na zavedení placeného parkování na náměstí Republiky, u KDMS a u polikliniky, a to v pracovní dny od
7 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Cena za hodinu měla být 10 Kč s tím, že nejnižší možná
sazba by byla 5 Kč za 30 minut. Předložená studie nepočítala se zavedením rezidentních karet pro
občany s trvalým pobytem ve zmíněných lokalitách, pro ně měla sloužit záchytná parkoviště u nádraží, u letního koupaliště a u zimního stadionu.
Právě toto se stalo hlavním terčem kritiky především z řad přítomných občanů. Kromě toho bylo
vzneseno množství dalších připomínek k předloženému návrhu, např. zavést celý systém až po
kompletním dokončení rekonstrukce náměstí, zpracovat analýzu počtu občanů bydlících v centru
města a počtu jejich automobilů nebo problematika střetu zájmů firmy, která zpracovávala předloženou studii, protože se zároveň jedná o provozovatele/prodejce parkovacích automatů.
Výsledkem tohoto jednání bylo odložení rozhodnutí o zavedení regulovaného parkování na příští zasedání zastupitelstva města, kde by měla být předložena nová nezávislá studie, která zohlední
připomínky občanů i členů zastupitelstva města a která bude doplněna o další statistické údaje,
možnosti rezidenčních stání, odstavných parkovišť atd. Více informací k této problematice je možné najít v zápise z jednání ZM nebo v kompletním audiozáznamu z toho zasedání (oboje dostupné
na www.musobeslav.cz v sekci Městský úřad - Dokumenty - Usnesení zastupitelstva města; čas
v audiozáznamu 1:36:30).
Ing. Iveta Matějů

NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU V 1. ČTVRTLETÍ 2015
V 1. čtvrtletí 2015 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu podílu nezaměstnaných
osob (z hodnoty 7,5% ve 4. čtvrtletí 2014) na 7%. K 31. 3. 2015 bylo v evidenci ÚP 622 nezaměstnaných, z toho bylo 306 žen, což je 49,2% z celkového počtu uchazečů a 34,6% uchazečů je starší 50
let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 43,25%. V evidenci delší než 6 měsíců je více než polovina uchazečů (57,7%). V rámci mikroregionů okresu Tábor má Soběslavsko
čtvrtý nejnižší podíl počtu nezaměstnaných osob – nejvyšší podíl nezaměstnaných osob je na Veselsku (7,7%). Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na Mladovožicku (5,7%). K 31. 3. 2015
nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 140 volných pracovních míst.
Počet obyvatel
ve věku
15-64 let

Podíl nezaměstnaných osob
k 31. 3. 2014 v %

Počet
uchazečů

Budislav

252

8,27

15

15

5,95

Dírná

264

6,37

20

20

7,58

Dráchov

156

9,38

11

10

6,41

Hlavatce

245

9,16

16

16

6,53

Chotěmice

79

12,00

9

9

11,39

Katov

50

6,00

3

3

6,00

Klenovice

402

7,20

25

23

5,72

Komárov

78

17,50

5

5

6,41

Mezná

61

18,33

9

9

14,75

Myslkovice

252

9,16

22

22

8,73

Přehořov

238

8,90

14

14

5,88

Roudná

363

8,40

27

27

7,44

Sedlečko u Sob.

91

9,09

4

4

4,40

Skalice

330

6,71

24

24

7,27

Soběslav

4679

8,85

334

330

7,05

Název obce

Počet
dosažitel.
uchazečů

Podíl nezaměstnaných osob
k 31. 3. 2015 v %

Třebějice

43

9,30

2

2

4,65

Tučapy

515

10,06

39

37

7,18

Vesce

193

9,74

14

14

7,25

Vlastiboř

203

9,48

17

17

8,37

Zvěrotice

266

7,14

12

12

4,51

Mikroregion
Soběslavsko

8760

8,83

622

613

7,00

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku je v obci Mezná (14,75%), nejnižší podíl nezaměstnaných osob
na Soběslavsku je naopak v obci Sedlečko u Soběslavě (4,4%). Dírná a Skalice jsou obce, u kterých
došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti. V obci Katov zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné úrovni, u ostatních obcí došlo k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková, vedoucí kontaktního pracoviště
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Občanské průkazy před
skončením platnosti
V letošním roce probíhá výměna občanských
průkazů vydaných v roce 2005 s koncem platnosti v roce 2015. Lhůta pro podání žádosti o
výměnu občanského průkazu je 60 dní před
skončením jeho platnosti. Fotografii i žádost o
vydání občanského průkazu pořídíte přímo na
pracovišti občanských průkazů při podání žádosti o nový občanský průkaz. Výměna dokladu
je zdarma.

Motorová vozidla
Důležitým termínem pro vlastníky motorových vozidel ve statutu tzv. „polopřevodu“ je
1. červenec 2015. K tomuto datu zaniknou ze
zákona všechna vozidla, jejichž polopřevod nebyl dokončen. Jedná se o nevratný proces, zaniklé vozidlo již nebude možné dodatečně
zaevidovat. Aby nedošlo po tomto datu ke zbytečným nepříjemnostem, stačí zkontrolovat doklady od vozidla, zda jste v nich uvedeni jako
vlastníci motorového vozidla. Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně
zapsán vlastník vozidla a vozidlo není v polopřevodu. Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz.
K dokončení polopřevodu je nutné předložit:
 technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla,
 protokol o evidenční kontrole vozidla – ne
starší 14 dnů,
 doklad o pojištění vozidla – zelená karta,
 doklad o platné technické prohlídce,
 v případě, že se nezúčastníte osobně, předložíte plnou moc s úředně ověřeným podpisem,
 občanský průkaz.
V zájmu plynulého odbavení a co nejkratší
čekací lhůty nenechávejte dokončení registrace
vozidla na poslední týdny měsíce června.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV

Seriál k novému
občanskému zákoníku
Práva kupujícího z vadného
plnění a záruka za vady
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při
převzetí nemá vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (typicky
při převzetí věci), byť se projeví až později.
Jestliže je dodáním vadné věci kupní smlouva porušena podstatným způsobem, má kupující
právo na odstranění vady dodáním nové věci
bez vady, chybějící věci nebo opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení
od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od
smlouvy ani požadovat dodání nové věci,
nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
nebo použil-li kupující věc ještě před objevením
pokračování na str. 5

květen 2015

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Seriál k novému občanskému zákoníku
dokončení ze str. 4
vady. Volbu mezi těmito právy z vadného plnění má kupující, musí ji však oznámit prodávajícímu včas, jinak kupujícímu přísluší práva jako
při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné
plnění nepodstatným porušením smlouvy, má
kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Kromě zákonných práv kupujícího z vadného plnění může prodávající udělit kupujícímu
další práva tím, že mu poskytne záruku za jakost, kterou se prodávající zavazuje, že věc
bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo
doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.
Je-li prodávajícím podnikatel, platí, že
projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Objeví-li se vada v této době, nemusí
kupující v případě sporu prokazovat, že výrobek
byl vadný již při jeho koupi. Právo na dodání

nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v
případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc
řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Složitější je výklad ustanovení občanského
zákoníku, které stanoví, že kupující je oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Zatímco jedna část odborné veřejnosti
pokládá toto ustanovení za zachování dvouleté
zákonné záruční doby, druhá část tuto dobu chápe jako nejzazší lhůtu pro reklamaci, s tím, že
pouze v době prvních šesti měsíců se předpokládá existence vady v době převzetí, zatímco
v době následující do uplynutí dvou let musí kupující existenci vady při převzetí věci prokázat.
Až soudní praxe rozhodne, který z výše uvedených výkladů je správný.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát působící na MěÚ Soběslav

Služby péče o tělo - na co si dát pozor?
Stříhání a barvení vlasů u kadeřníka, kosmetické zákroky, masáže, manikúra. Profesionální
služby péče o tělo si čas od času dopřeje většina
z nás. Nebývá to právě levná záležitost, nezřídka se však stane, že nejsme s výsledkem spokojeni. Jak si pohlídat, abychom dostali za své
peníze skutečně to, co jsme si objednali? Na co
máme ve vztahu s poskytovateli těchto služeb
právo a jak minimalizovat případné zklamání?
Za návštěvu dobrého salonu zaplatí zákazník
částku v řádu stovek i tisíců korun. Vyšší ceny
těchto služeb z nich dělají jistou formu luxusu.
O to více je třeba dohlédnout na kvalitu. Lidé
většinou vědí, jak si počínat při reklamaci spotřebního zboží či připáleného jídla v restauraci,
ale už tápají v případech, kdy se jedná o kadeřnické, kosmetické či jiné služby péče o tělo.
Více než jinde tu platí, že výhrady vůči poskytovaným službám je potřeba vznést co nejdříve, ideálně hned v průběhu nebo po skončení
služby.
I když si necháme jen ostříhat vlasy nebo
svěříme svoji šíji do rukou maséra, uzavíráme
smlouvu. Je důležité si tuto skutečnost uvědomovat. Jde sice o zcela neformální proces vyjednávání obsahu vztahu mezi námi a
poskytovatelem služby, jednoduše kdo, co,
komu, kdy a za kolik, přesto je třeba mít na paměti, že tomu tak je, protože pozdější výhrady k
podobě účesu či příliš krátké masáži musí mít
oporu v počáteční úmluvě.
Jak tedy postupovat při využívání služeb
péče o tělo? Na začátku návštěvy je třeba se
dobře domluvit a vysvětlit své představy. Pokud
máme jako zákazníci nějaký nevhodný požadavek, měl by nás na to poskytovatel služby na základě své odbornosti upozornit. Budeme-li na
výkonu služby dále trvat, neseme si riziko sami.

Každý zákazník má právo reklamovat službu, která neodpovídá jeho požadavkům.
Nejsme-li spokojeni, je třeba reagovat již v průběhu zákroku. Pokud se výsledek přesto rozchází s našimi představami, můžeme žádat zjednání
nápravy. Není-li možné nedostatky odstranit,
nezbývá, než požadovat slevu z ceny. Výhrady
je třeba uplatnit před zaplacením provedených
prací. Setkáváme se s případy, kdy například
spotřebitelka zaplatí vysokou částku za prodloužení vlasů. Přestože nebyla spokojena, na
nepřirozený vzhled si stěžovala až po několika
dnech. Při zamítnutí reklamace je pak situace
spotřebitelky dosti složitá. Pokud by chtěla
uznání reklamace vymáhat, nezbylo by, než vše
řešit soudní cestou a pomocí soudního znalce.
Výlohy na znalecký posudek a soudní řízení
však budou stát další nemalé peníze.
Zákazník může také v průběhu zákroku využít svého zákonného práva odstoupit od
smlouvy o dílo, kterou v nepsané formě s poskytovatelem služby uzavírá. V takovém případě
je povinností klienta zaplatit již vykonané práce. Pokud došlo ke škodě na klientově zdraví či
majetku (například vypadávání vlasů či zabarvený oděv v případě kadeřnických služeb), má
nárok na finanční kompenzaci.
Nejúčinnější obranou každého zákazníka
proti neodborně či nedostatečně provedené
službě však zůstává vyhledání jiného poskytovatele. Pokud nás zklame osobní přístup konkrétního pracovníka, nemůže to být bohužel
předmětem reklamace. Pravidlo jít jinam zde
platí dvojnásob.
Lukáš Zelený
vedoucí právního oddělení dTestu
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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

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 6.5. a 20.5. od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375

Zima v technických
službách
Letošní zima byla velmi mírná a to se projevilo i v činnosti technických služeb. Dvacet devět dní vyjížděla zametací a posypová technika
a probíhala i ruční zimní údržba. Celkem bylo
použito 50 tun inertního posypového materiálu a
8,75 tun soli. Udržovaly se hlavně komunikace,
chodníky, schody, přechody, dojezdy, mosty a
další kritická místa ve městě. Zvláštní péče byla
věnována i obci Nedvědice, kde jsou v zimě komunikace obtížně sjízdné. Vzhledem k mírné
zimě vznikla úspora inertního posypu a soli. Na
skladě zůstává 30 tun inertního materiálu, který
bude využit na opravu cest a 8 tun soli, kterou
využijeme v příštím roce.
Zaměstnanci se věnovali činnostem, na které
je méně času během hlavní sezony.
Byly to zejména:
· Opravy a údržba techniky a příprava na novou sezonu (vozidla, čističe, sekačky, křovinořezy atd.).
· Opravy cest, stok, úpravy zeleně, dřevin atd.
· Vyřezání a likvidace náletových dřevin v „Předních paloucích“ (u bývalé uhelné kotelny) za
účelem vybudování inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domků.
· Renovace a instalace dalších kontejnerů na
tříděný odpad. V současné době jsou renovované všechny kontejnery na tříděný odpad.
· Úklidy komunikací a chodníků. Dne 2. 3. poprvé vyjel na strojní čištění zametací vůz Holder a stále se provádí i ruční odklízení zbytků
inertního posypového materiálu.
· Zvláštní péče byla věnována hřbitovu (likvidace opuštěných hrobů, údržba živých plotů a
další). Připravujeme se na odstranění přerostlých a proschlých tují v urnovém háji po pravé i levé straně kaple, včetně frézování pařezů
a následného osázení novými rostlinami.
Snažíme se těmito pracemi přispět ke zvelebení našeho města, což je vlastně hlavním posláním technických služeb.
Děkujeme zároveň všem občanům Soběslavi, kteří nám opět pomohli s odklízením sněhu,
přestože ho v letošním roce nebylo moc.
Správa města Soběslavi
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Anna Skálová
Miloslav Zeman
Dominik Novák
Matyáš Ludvík Bílý
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Jindřich Vondra
Marie Mařanová
Josef Mařík
Miroslav Chlaň
Blažena Králová
Stanislav Svoboda
Zdeňka Žahourová
Antonie Uhlířová
Ondřej Krátoška
Pavel Čáp
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Poděkování
Děkuji touto cestou celému kolektivu Senior domu v Soběslavi za dobrou péči a starostlivost o mého tatínka pana Jindřicha
Vondru. Patří jim velký dík. Dana Bláhová

V životě se loučíme mnohokrát,
s maminkou jenom jednou.
Kdybychom si oči vyplakali,
její se už neohlédnou.
Dne 14. 5. 2015 uplyne 15 let, co nás navždy opustila naše drahá maminka a babička paní Marie KOCOURKOVÁ.
S láskou stále vzpomínají syn Jan a dcery
Marie a Anna s rodinami.

V noci, když slunce zemi
opustilo, Tvé srdce se
navždy zastavilo. Odešel
jsi od nás noční tmou,
odešel jsi s bolestí svou.
Dne 1. 5. uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Vlastimil Červenka ze Soběslavi.
S láskou a zármutkem vzpomíná rodina

Vítání nových občánků
Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu
ve čtvrtek 19. března. Do života bylo uvítáno 9 dětí, z toho 1 holčička a 8 chlapečků. Všem dětem a
jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Vladimír Cibulka
Dne 4. 3. 2015
uplynulo již 20 let,
kdy nás opustila naše
milovaná maminka
Božena Doležalová
a dne 15. 5. 2015 uplyne
13 let, kdy nás opustil
náš drahý tatínek
František Doležal.
Na obětavé rodiče s láskou
vzpomínají dcera Božena
a syn František s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Nikdy nezapomeneme na
toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na
toho, který nám moc schází.
Dne 21. května 2015 tomu
budou 3 roky, co nás beze
slova rozloučení náhle opustila manželka,
maminka, babička a prababička paní
JANA KOPAČKOVÁ ze Soběslavi.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina

Dne 8. 5. uplynou 4 roky,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Jirous. Kdo jste
ho znali, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka Věra, synové
Jan s rodinou a Martin.

Dne 16. 4. 2015 uplynulo
15 smutných let, kdy nás
opustila naše sestra a teta
paní Anežka Křesinová
ze Soběslavi.
Stále vzpomíná bratr
Václav s Marií, sestry Jana a Růža s rodinami.

Dne 30. 5. 2015 uplynou 2 smutné roky,
co nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan
Jan Liška.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami

Se Semafórem na aktuální téma - KDY A JAK MLUVIT S DĚTMI O SEXU II. díl
V raném školním období, od 5 do 8 let, je
důležité, aby se učení dětí o sexualitě stalo specifičtější. Doporučenými tématy jsou: správné názvy částí těla, rozdíly a společné rysy mezi
dívkami a chlapci, základy o početí a těhotenství,
rysy dobrého vztahu, zabránění sexuálnímu zneužití a vypovídání o něm.
Pubescenti 8 - 11 let, se zapojují do společenského dění, začínají se zabývat tím, co si o
nich myslí jejich přátelé, a zajímají se o své tělo.
Je velmi důležité, abyste svému dítěti naslouchali a dovolili mu projevit všechny druhy pocitů. Nepředstírejte, že tato témata neexistují.
Povzbuďte své dítě v tom, aby se soustředilo

spíš na své silné stránky a rozvíjelo je, než aby
uvízlo na detailech svého fyzického vzhledu.
Dítě potřebuje zlepšit vnímání svého těla tím, že
je naučíte, jak se upravovat, cvičit a vybírat si oblečení, které mu sluší. Kromě posilování sebeúcty je potřeba mluvit o změnách, které jejich tělo
podstoupí v době dospívání. Dívky by měly vědět
o menstruaci a chlapci o noční poluci; zažít tuto
zkušenost bez předchozí znalosti může být velmi
traumatické. Další témata, o kterých můžete mluvit: podrobnější informace o početí a těhotenství,
rodinná komunikace o sexualitě, sexuální zdrženlivost, sexuálně přenosné choroby a masturbace.

Adolescenti, 12 - 18 let, je důležité, aby
mělo vaše dítě více soukromí a větší míru nezávislosti. Toto období se také vyznačuje pocity
extrémní citlivosti k tělu. Vaše dítě může být
opět svým tělem znepokojené, pamatujte tedy
na to, abyste jeho starostem naslouchali. Posilujte pocity svého dítěte tím, že mu vysvětlíte,
že všechno to, co cítí, je součástí toho, že vyrůstá. Témata, o kterých by měl adolescent vědět
více: vztahy, láska, intimita; to, jak mohou drogy
a alkohol nepříznivě ovlivnit rozhodování; pohlavní styk; antikoncepce a porod; kondomy a
prevence chorob.
Eva Nováková, metodik prevence Semafór o.s.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – květen 2015
Pravidelné akce:

LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR
KAŠPÁREK
(ze zákulisí)

Loutkářský soubor Kašpárek funguje v kulturním domě jako pokračovatel souboru Ladováček již mnoho let. Jak takový loutkářský
spolek funguje? Jak vlastně vzniká představení
pro naše nejmenší? Kolik lidí se na vzniku divadelního „minikusu“ podílí? Co všechno musí
osazenstvo souboru umět? Kdo v loutkářském
souboru může pracovat?
Soubor se skládá z „mluvičů“ a „vodičů“.
Obojí jsou amatéři, lidé pracující v různorodých
profesích, které prostě jen baví hraní pohádek
pro děti. Ve svém volném čase se scházejí vždy
v úterý večer a několik týdnů tvoří představení –
vodičům pomáhá inspicient, který koriguje nástupy jednotlivých loutek, střídání, směr odchodu apod. Všichni vodiči jsou na rampě a loutky
vodí shora. Mluviči jsou v úrovni jeviště.
K mluvení využívají text a přitom sledují „svoji“ loutku, aby slovo a pohyb byly v souladu. To
vše sleduje režisér, přesněji řečeno režisérka,
která jediná vlastně vidí výsledek hraní. Jelikož
nám chybí technik, musí režisérka zvládat ještě
provázení představení hudbou a osvětlování. Ke
hrám využíváme loutky a dekorace, které jsou
v kulturním domě k dispozici. Pracovníci Národa nám vycházejí vstříc ve všem podstatném, co
k hraní loutkového divadla potřebujeme. Nám i
divákům zpříjemnili pobyt v prostorách jeviště i
hlediště odvlhčením prostor, novou výmalbou a
vybavením divadla. Také zajišťují technické
pomůcky jako osvětlovací a zvukovou techniku,
mikrofony, plakáty na představení …
Po nazkoušení pohádky zrealizujeme představení pro děti. Víme, že dítě je velký kritik.
Snažíme se vždy o perfektní výkon, ne vždy se
nám však podaří děti zaujmout. Některý divák je
dvouletý, jinému je šest, každý vnímá pohádku
jinak. Jednou stranou jsme velice potěšeni, když
na představení přijde hodně diváků, druhou stranou je nám líto, že ti, kteří jsou ohleduplní a hra
je zaujme, někdy ani neslyší, o čem si postavičky na jevišti povídají. Uvítali bychom, kdyby
dospělí už od mala děti vedli k základům společenského chování. V přestávce dáváme dětem
prostor k uvolnění, zazpíváme si, často se rozdává dětem dobrota. Odměnou za naši snahu je
nám potlesk. Otevřené dveře do zákulisí dětem
přiblíží postavičky, pohlazení loutky těm nejmenším přinese další příjemný zážitek. Těm
starším školákům, kteří přijdou většinou se sourozencem, nabízíme, aby si to s námi přišli zkusit. Vodění loutek je pro „dospěláky“, ale
mluviče může dělat i dítko školou povinné. Sta-

· Úterý

DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci) ....................................................... 16.00
Loutkářský soubor KAŠPÁREK ...................................................................... 18.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .................................... 18.00
ARGENTINSKÉ TANGO .............................................................................. 18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“ .......................................... 20.00

· Středa

SENIOR KLUB................................................................................................ 13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ....................................................... 15.30

· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Kloss (kontakt 602 143 866)............................................. 18.00
· Pátek

SOBĚSLAVSKÁ CHASA............................................................................... 18.00

Další program:
· Středa
· Čtvrtek

6. 5. KONCERT k 70. výročí ukončení II. sv. války.................................17.00
hraje Swing Band, Soběslav - náměstí
7. 5. VÝROČNÍ SCHŮZE Svazu tělesně postižených v ČR, malý sál .......13.30

· Úterý

12. 5. HUDBA ŠKOLÁM (Profesionální sdružení umělců) ...............9.00 a 10.00
Filmová a muzikálová hudba a Fenomén jménem Semafor, výchovné
koncerty pro 1. a 2. stupeň ZŠ Komenského, velký sál, vstupné 50 Kč

· Středa

13. 5. HUDBA ŠKOLÁM (Profesionální sdružení umělců) ...............9.00 a 10.00
Filmová a muzikálová hudba a Fenomén jménem Semafor, výchovné
koncerty pro 1. a 2. stupeň ZŠ E. Beneše, velký sál, vstupné 50 Kč

· Středa

13. 5. Zadáno MUZEUM SOBĚSLAV – přednáška, malý sál ......................17.00

· Čtvrtek 14. 5.

ASTRÁL, klubovna 1. patro .................................................................17.00

· Pátek

15. 5. TROJKONCERT - PESHATA, HODNĚ PODNĚ, THE NEEDS .....20.00
velký sál, vstupné 120 Kč

· Sobota

16. 5. ABITURIENTI, malý sál .....................................................................15.00

· Úterý

19. 5. Wild Sticks – BUBENICKÁ SHOW, velký sál ..................................19.00
vstupné dospělí 150 Kč, děti a studenti 100 Kč

· Středa

27. 5. VESELÁ TROJKA Pavla Kršky – KONCERT, velký sál ...............19.30
vstupné předprodej 170 Kč, na místě 200 Kč

· Sobota 30. 5. ABITURIENTI, malý sál .....................................................................18.00
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

čí umět hezky číst a správně vyslovovat. Našemu nejmladšímu členovi je teprve osm let! Raději nebudu prozrazovat, kolik roků je
nejstaršímu … Jak do role mluvičů, tak do role
vodičů bychom potřebovali posily. Je nás 6 plus
6 (někdy více, někdy méně), což je pro hraní
některých pohádek málo.
Máte chuť vyzkoušet si hraní loutkového divadla? Chtěli byste nám pomoci s osvětlováním
a ozvučením? Neváhejte a ozvěte se. Budeme
moc rádi! S potěšením uvítáme i někoho s dobrým nápadem na nové krátké pohádky, které by
děti zaujaly. A kdyby se našel někdo se zkušenostmi s loutkovým divadlem, mohl by si vyzkoušet i roli režiséra, neboť naši režisérku
čekají brzo mateřské povinnosti. Další novou
pohádku budeme zkoušet pravděpodobně od
září, budeme se těšit na další nové členy
loutkářského souboru. Se svými případnými
dotazy se obracejte na J. Palasovou.
Hezké pohádkové dny přeje
Loutkářský soubor Kašpárek

Taneční kurzy
povedou opět manželé Alena
a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu
5. září od 18 hodin. – končíme Věnečkem
5. prosince 2015.
Kurzovné je 1 300 Kč. (10 x sobota od 18 – 21
hod., Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček
18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot)
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete
během měsíce června na www.kdms.cz.
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný).
Přihlášení si mohou od května zajít do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově,
nebo můžete zaplatit i na účet KD Soběslav
č. 19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září.
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Z kalendáře akcí pro Vás
na květen vybíráme:
· 1.5. – 30.9. Blatské muzeum Soběslav –

·

·
·
·
·

·
·

·

·

·
·

·

·

Rožmberský dům – dvě stálé expozice
Příroda Táborska a Soběslav – město pětilisté růže, otevřeno 9-12 a 12.30-17 h denně kromě pondělí
1.5. – 6.6. Nebe, peklo, ráj - 11. výstava
tvorby dětí i dospělých z keramických
kroužků a kurzů soběslavské pobočky
DDM Tábor - Rožmberský dům
7.5. Pietní akt k výročí ukončení 2. sv.
války na městském hřbitově od 13 h
13.5. Odpoledne pro ženy - pořádá
Sobík - restaurace Klenovice od 17 h
15.5. PESHATA, HODNĚ PODNĚ,
THE NEEDS – koncert v KDMS od 20 h
17.5. Jdou dudáci, hrajou a zpívají
– setkání dudáků z jižních Čech a Vysočiny - Rožmberský dům – zahrada od 18 h
17.5. FESTŽÁK – festival žákovských
filmů Soběslav – v kině od 10 h
20.5. Bambiriáda – přehlídka volnočasových aktivit dětí a mládeže – park u DDM
od 13.30 h
23.5. Den dětí - na letišti od 10 h prohlídka letecké techniky. Soutěže pro děti,
ukázky vojenské techniky, modeláři, kynologové, hasiči, seskok parašutistů, vyhlídkové lety, další atrakce od 11 h.
Občerstvení zajištěno
23.5. Rybářské závody – děti a mládež
nad jezem Na Brousku (u sádek ČRS)
7-12 h
27.5. VESELÁ TROJKA Pavla Kršky –
koncert v KDMS od 19.30 h
29.5. Noc kostelů – otevřeny všechny
kostely v Soběslavi s doprovodným
programem od 17 do 24 h
29.5. Rolničkování 2015 – oslava Dne
dětí plná her a soutěží na plovárně od 17 h,
zakončená průvodem a ohňostrojem na
náměstí Republiky
30.5. Šumava Cup – závody dráhových
modelů – autodráha v DDM od 9.30 h

ZPRÁVY Z KNIHOVNY:
VÝSTAVY
Také v květnu si můžete prohlédnout výstavu Mateřské školy Duha Soběslav „SVĚT
RUKAMA DUHÁČKŮ“. Děkujeme za krásnou a tentokrát i inspirativní výstavu.

PŘEDNÁŠKA - Napříč Indií
Poutavé vyprávění MUDr. Michaely Klos
z cest po Indii není jen vyprávěním obyčejného
turisty, ale je protknuto duchovními prožitky a
zajímavými postřehy - setkání s duchovními
lidmi, návštěva ašrámu a další zajímavosti.
Čtvrtek 21. května od 17 hodin.

květen 2015

Studentky knihovnictví z Tábora si pro děti tentokrát připravily detektivní příběh. Po večeři
přišly na řadu také naše hry. Starší děti se učily
prstovou abecedu a mladší hrály pohádkovou
Pevnost Boyard. Samozřejmě nesměla chybět
ani stezka odvahy strašidelným podzemím hradu. Na konci se děti podepsaly na listinu a šly si
vyzvednout sladkou odměnu.
Myslíme si, že se tato akce povedla a dětem se
líbila. Kateřina Přibylová a Tereza Rathouská

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová – úterý
12. a 26. května (tel. 732 867 571).
Alena Fremrová

NOCOVÁNÍ MEZI REGÁLY
Již popáté se letos konala v naší městské knihovně Noc s Andersenem. Děti zde přespávaly
z 27. na 28. března. Sešli jsme se v půl páté a připravili si náš provizorní nocleh mezi regály.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZONA
STARTUJE 1. 5.
Již tradičně jste od začátku května zváni
k prohlídce našich stálých expozic a výstav.
Stejně jako loni budou až do 30. 9. (denně kromě pondělí, od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do
17:00) přístupné expoziční a výstavní prostory
Rožmberského domu v Soběslavi a Weisova
domu ve Veselí n. L., zatímco Smrčkův dům na
soběslavském náměstí zůstává z důvodu rekonstrukce uzavřený. Rožmberský dům nabízí k pro-

hlídce hned dvě expozice – největší přírodovědnou expozici v jižních Čechách nazvanou
Příroda Táborska a loni otevřenou uměleckohistorickou expozici Soběslav – město pětilisté
růže věnovanou slavnému období rožmberské
vlády nad městem i zdejšímu druhému životu Rožmberků. Ve Veselí n. L. pak můžete zhlédnout Pamětní síň Karla Weise a expozici Z pokladů muzea
představující sbírkové předměty, které dokumentují život ve městě v 16. – 19. století. Samostatný sál
je věnován národopisu soběslavsko-veselských
Blat. Schodiště ve Weisově domu nově zdobí kovaný lustr z konce 19. století, který pochází z jídelny zámku v Jistebnici. Před vystavením prošel
několikaletým náročným restaurováním ve Vyšší
odborné škole restaurátorské v Písku.

NEBE, PEKLO, RÁJ
Pamatujete si z dětství na papírovou skládačku Nebe, peklo, ráj? Jak jde tento název spojit
pokračování na str. 9

květen 2015
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Blatské muzeum - dokončení ze str. 8
s tématem výstavy keramiky, se přijďte podívat
do Rožmberského domu v Soběslavi. Už 11. výstava keramiky, kterou vytvořily děti i dospělí
v kroužcích a kurzech soběslavské pobočky
DDM Tábor vedených Janou Povondrovou,
bude k vidění od 1. 5. do 6. 6. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 30. 4. od 17:30 hodin. Uvidíte
opravdové keramické peklo, nebe a hlavně ráj!

MODRÁ JE DOBRÁ
Každoroční výstava prací žáků Základní
umělecké školy ve Veselí n. L. konaná ve Weisově domě se letos zaměří převážně na kresbu a
grafiku s dominantní modrou barvou, která
symbolizuje zimní období. Barevnost se však
následně promění do svěží jarní zelené. Na výstavě nebude chybět ani malba a keramická
tvorba, doplněná fotografickou dokumentací.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 5. 5. od
16:00 hodin, na výstavu se však můžete přijít
podívat kdykoli od 1. 5. do 31. 5.

KONEC VÁLKY
V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Tak zní název přednášky, která zakončí
5. ročník historicko-vlastivědného cyklu „Staré
a nové zvěsti“. Je naším přínosem k oslavám
70. výročí osvobození od fašismu.
Historik Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Mgr. Leoš Nikrmajer bude vyprávět
o konci války v jižních Čechách se zaměřením
na období od počátku roku 1945 až do květnového osvobození sovětskou a americkou armádou. Zabývat se bude politickou, hospodářskou
a společenskou situací s připomenutím některých důležitých aspektů, které náš region bez-

NOC KOSTELŮ 2015
Pátek 29. května
Proč zajít večer do kostela?
Už potřetí budeme mít všichni v Soběslavi
možnost navštívit ve večerních a nočních hodinách kostely. Všechny čtyři kostely. A trochu
přemýšlím, proč vlastně? Proč by někdo chodil
do kostela a navíc v noci? Protože to tak dělají
lidé v Rakousku, Německu, Anglii, v České republice a kdovíkde ještě? Protože někteří z nás
v kostele vlastně nikdy nebyli? Protože je to tam
hezké, tiché, zajímavé? Prostě proto, že svobodně můžu? Protože tam budou zajímavé kulturní,
duchovní a vzdělávací programy? Protože je to
příležitost, kdy se domluví křesťané různých denominací a s různým přístupem k Bohu a ke
zbožnosti? Klidně z jednoho z těchto důvodů,
klidně ze všech a klidně ještě kvůli něčemu úplně jinému. Jen Vás prostě chceme pozvat, k
ničemu nenutit, s nikým se nehádat. Jen Vás
všechny moc rádi uvidíme. Tak prosím přijďte.
Za realizační tým
Richard Dračka, evangelický farář v Soběslavi

Program:
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
· 17:30 – 18:00 Ekumenická bohoslužba

NK 2015 tradičně zahájí společná bohoslužba,
na závěr slovo starosty Ing. Jindřicha Bláhy

Z osvobození Soběslavi
prostředně zasáhly, ať už se jedná například o
transporty smrti, bombardování Českých Budějovic a Českých Velenic či příliv německých
uprchlíků z východu. Důležitá část bude samozřejmě věnována vlastnímu průběhu květnových
událostí ve vybraných jihočeských lokalitách
včetně Soběslavi a Tábora. Přednášku doprovodí
prezentace dobových fotografií a dokumentů.

iniciátora loňské i letošní akce, zahraje známé
jihočeské písně okolo 15 dalších dudáků.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM

V neděli 17. 5. od 18:00 hodin jste srdečně
zváni do zahrady Rožmberského domu v Soběslavi na koncert dudáků z jižních Čech a Vysočiny nazvaný Jdou dudáci, hrajou a zpívají.
Chceme navázat na loňský úspěšný folklorní
večer pořádaný k 30. výročí založení soběslavského souboru Jitra. Kromě Vojtěcha Trubače,

Již potřinácté Vás zveme na výpravy do přírody, které pořádá Blatské muzeum ve spolupráci s dalšími partnery v regionu. Aktuální
program najdete v letácích, které jsou k dispozici v muzeu nebo na internetových stránkách
www.blatskemuzeum.cz v oddíle Exkurze.
Z květnových akcí vybíráme Vítání ptačího
zpěvu v Plané nad Lužnicí v neděli 3. 5. Na
programu je vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, letos navíc také prohlídka nové naučné stezky.
Exkurzi vedou Ing. Josef Jahelka, Ing. František
Vališ a Ing. Stanislav Vyhnal. Sraz je v ulici
V Hlinách (u železničního přejezdu směrem na
Strkov) v 8:00 hodin. Doporučujeme vzít si s sebou dalekohled.
Na všechny muzejní akce Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

· 18:30 – 19:15 Koncert žáků ZUŠ Soběslav

· 22:30 – 23:30 Noční čtení pro každého

Přednáška proběhne ve středu 13. 5. od
17:00 hodin, mimořádně v malém sále Kulturního domu města Soběslavi.

DUDÁCKÝ VEČER

Zahrají mladí soběslavští muzikanti
· 19:30 – 20:00 Kostel – liturgický prostor
Co a proč v kostele najdete, vám ukáže a vysvětlí P. Jan Hamberger
· 20:30 – 21:30 Architektura kostela sv. Petra a
Pavla očima PhDr. Romana Lavičky Ph.D.
z NPÚ
Aneb proč je fasáda křivá a okna červená
· 23:45 – 00:00
Společné zakončení Noci kostelů

VĚŽ KOSTELA
SV. PETRA A PAVLA
· 17:15 Soběslavské zvony

Pozvánka na Noc kostelů
· 18:00 Trubači – zahájení NK
· 00:00 Soběslavské zvony

KOSTEL SV. VÍTA
· 18:00 – 18:45 Mgr. Petr Šťovíček: Jan Hus

Přednáška o životě a díle Jana Husa, husovské tradici a vztahu Jana Husa k regionálním
dějinám.
· 19:30 – 20:00 Prohlídka barokních varhan
s RNDr. Tomášem Růžičkou
· 20:30 – 21:30 I dilettanti: Sacrum convivium
Duchovní hostina s přáteli – Schüetz, Hassler, Monteverdi a další

Přineste si svoji oblíbenou knížku a přečtěte
kousek ostatním. Překvapí někdo vlastním
textem?

KOSTEL SV. MARKA
· 18:30 – 19:30 Koncert Ondřeje Kříže

Jazzová improvizace

· 20:00 – 20:45 Marie Kršková

Promítání dokumentu ČT a čtení z knihy blatské autorky

· 22:00 – 23:00 Focení v liturgickém prostoru

Přijďte se podělit o své zkušenosti s focením

EVANGELICKÝ KOSTEL
· 18:30 – 19:15 Prohlídka varhan

s RNDr. Tomášem Růžičkou

· 19:30 – 20:00 Zmizelí sousedé

Představení projektu studentů gymnázia Soběslav doprovodí zpěvem židovských písní
žáci ZUŠ Soběslav a pěvecký sbor Anonym
Voice

· 20:30 – 21:30 Noc jako den svítí, temnota je

jako světlo
Světlo a tma z pohledu dnešní kosmologie přednáší Ing. Martin Kákona

· 22:00 – 22:45

Drak&Roses: Proroctví Jonášovo
Loutkové představení nejen pro děti

10

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

květen 2015

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

POZVÁNKA DO KINA V KVĚTNU 2015
Živelná komedie „JE PROSTĚ BÁJEČNÁ“ plná zmatků a dobře mířených facek. Nebudeme si nic nalhávat, Isabel je lehká holka. Nejstarší profesí
se snaží našetřit, aby se mohla stát herečkou, ostatně jako každý v New Yorku. Jakmile ale opravdu vstoupí na Broadway, spustí lavinu bláznivých situací a zábavy… Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší
v komedii „ŽIVOT JE ŽIVOT“ milostné a životní eskapády svých tří dcer,
ale především svoje vlastní… Pokračování rozezpívané komedie „LADÍME 2“
začíná ve velmi pikantním okamžiku. Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na
výjimky) a jsou královnami zpívání, takže ve svých vystoupeních nepoužívají
hudební nástroje. Celá Amerika jim leží u nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly prezidentu Obamovi k narozeninám… „DIVOKÁ DVOJKA“ Reese
Witherspoon hraje v této akční komedii vzornou a snaživou policistku, jejíž
svěří do ochrany klíčového svědka v soudním procesu s vlivným mafiánským
bossem. Svědek je vlastně ona - sexy manželka místního drogového dealera… Alice Howlandová v dramatu „POŘÁD JSEM TO JÁ“ je šťastně vdaná
matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná
zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou
tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi
byla, je děsivé, dojemné i inspirující… Thriller „DÍTĚ ČÍSLO 44“ vznikl
podle stejnojmenného a cenami ověnčeného bestselleru. Lev Děmidov je válečný hrdina, jeho svědomitá práce pro sovětskou tajnou policii mu zajistila
postavení, dobré bydlení pro sebe i pro rodiče a krásnou ženu. Nikdo si ale nemůže být ničím jistý, Děmidov odmítne udat svou ženu a je státní mocí ze dne
na den degradován a poslán do vyhnanství… Ve filmu „EX MACHINA“
dva muži a dívka tvoří součást velmi neobvyklého vztahového trojúhelníku,
který se vytvořil v laboratorním komplexu skrytém v srdci aljašské divočiny.
Bizarnost jejich soužití podtrhává fakt, že ta dívka je robot… Snímek
„AVENGERS: AGE OF ULTRON,” který je výpravným pokračováním
největšího super-hrdinského filmu všech dob. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší
hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného
Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí… „ŠÍLENÝ
MAX“, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný
způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu
prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle… V animovaném filmu „PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ“ je Pírko ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí sílou. Je hubený, opelichaný a žije sám v hnízdě,
ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem
ptačích kamarádů!...
Vážení diváci, připravujeme autentický krátkometrážní, filmový snímek o
osvobození z druhé světové války, který byl pořízen v květnových dnech roku
1945 v Soběslavi. Bude promítán 6. 5. v 18.30 hodin. V případě velkého zájmu diváků budou projekce opakovány.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.
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ZE SOBĚSLAVSKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Duhové okénko
Pohádkový týden,
pohádková noc, čtení
s pohádkovou babičkou
Pohádkový týden je v naší
mateřské škole už tradicí, zatímco v loňském roce nás celým týdnem provázely barvy, letos byl v hlavní roli Večerníček.
A tak děti skládaly večerníčkové čepice, cvičily
s nimi, vyprávěli jsme si příběhy z Večerníčku,
sehráli jsme scénku z Pohádek z mechu a kapradí o Křemílkovi a Vochomůrkovi. K pohádkovému týdnu také letos patřila pohádková noc
předškoláků. Ti mohli strávit dobrodružnou noc
ve školce. Pomáhali princovi při záchraně princezny a plnili různé úkoly, které byly důležité
pro osvobození zakleté Šípkové Růženky. Poté
společně povečeřeli a uložili se ke spánku. Na
„spaní“ ve školce určitě jen tak nezapomenou.
Novinkou letošního pohádkového týdne bylo
spojení tohoto projektu s celorepublikovým projektem Celé Česko čte dětem. Při pohádkovém
týdnu jsme si pozvali do jednotlivých tříd babičky dětí, aby nám přišly přečíst oblíbené pohádky
jejich vnoučátek. Děti ležely v postýlkách a doslova hltaly každé slovo, vždyť každá pohádka
má své kouzlo, o to větší, když ji čte pohádková
babička.

Různé výtvarné techniky jsou použity i na
ručičkách, které provázejí celou výstavou. Jak
jednotlivé výtvory vznikaly, se dozvíte z přiložených fotografií.

Poděkování MŠ Duha

Velikonoční odpoledne s rodiči
Poslední březnové pondělí jsme strávili příjemné odpoledne společně s dětmi a jejich rodiči, případně prarodiči. Všichni si ve svých
třídách vyrobili dekorace, kterými si vyzdobili
své domovy o Velikonocích. V některých třídách rodiče měli možnost zhlédnout prezentaci
fotografií ze života v naší školce.

Výstava „Svět rukama duháčků“
Dne 9. 4. byla zahájena vernisáží výstava
„Svět rukama duháčků“. Na vernisáži vystoupily děti z hnědé třídy a předvedly, že ve školce
kromě výtvarných dovedností rozvíjíme i ty hudební a pohybové. V krásných prostorách městské knihovny můžete až do konce května
nahlédnout do dětského vidění světa. Ve školce
se snažíme dětem poskytnout různé materiály
k jejich tvoření, nabízíme jim různé výtvarné
techniky pro ztvárnění jejich představ a fantazií.

MŠ Nerudova
Co jsme prožili v naší školičce?
S dětmi jsme se rozloučili se zimou, jako každý rok. Moranu vyrobily děti s paními učitelkami
z kytičkové třídy. Všechny děti z celé mateřské
školy se vydaly ve čtvrtek 19. 3. k řece Lužnici,
kde jsme Moranu hodili do vody a vyprovodili říkankou - „Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič…“. Snad už přijde brzy jaro.
Další zajímavou akcí byla beseda s myslivci,
která se uskutečnila 8. března. Velký dík patří
M. Princovi a jeho synovi Davidovi za zajímavé
vyprávění o zvířátkách z lesa, jejich stopách a
přehlídce mysliveckých trofejí.
pokračování na str. 12

2015/2016. Více informací, včetně kritérií
přijetí a potřebných dokumentů, naleznete na
webových stránkách www.msduhasobeslav.cz.
Při zápisu můžou rodiče s dětmi v době od 8 do
11 hodin a od 14:15 do 17 hodin nahlédnout do
prostor naší školky.
Kolektiv MŠ Duha

Lípa na zahradě
Stromy a přírodu vůbec je potřeba chránit, to
ví i děti z naší mateřské školy. Staré stromy rostoucí ve městě však můžou ohrozit bezpečí a
zdraví občanů, a tak je potřeba je porazit. I poté
mohou mít své využití, mohou být zužitkovány
například ve prospěch vzdělávání dětí. Na naší
zahradě přibylo několik kusů kmenu lípy od
kulturního domu, které budou sloužit k novému
poznání a rozvoji pohybových dovedností dětí.

Zápisy do MŠ
Ve dnech 4. 5. - 6. 5. 2015 se budou v mateřské škole Duha konat zápisy pro školní rok

Chtěla bych velice poděkovat za vstřícnost a
ochotu, se kterou jsme se setkali v MŠ Duha po
vzniku dietního omezení našeho syna. Děkuji
celému vedení za individuální přístup a za spolupráci při řešení jídelníčku se speciálními nároky. Velmi si vážíme času, který nám vedoucí
školní jídelny věnovala při pravidelných konzultacích. Dále děkujeme paním učitelkám, protože denně přímo ve třídě dbaly synových
dietních omezení, a děkujeme také všem paním
kuchařkám i podpůrnému personálu, který se
několikrát denně na přípravě jídel přímo
podílel.
Potravinová alergie se u syna začala projevovat náhle až v předškolním věku. Díky spolupráci s MŠ Duha jsme byli schopni z jeho jídelníčku
vyloučit alergen a on se tak mohl zapojit do svého předchozího školkového života, opět si hrát
s kamarády a připravovat se na školu.
Vedení a personálu školky patří náš vděk.
Za celou rodinu Jana Pilečková
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MŠ Nerudova
dokončení ze str. 11
Pro předškoláky byl připraven výlet do Č.
Budějovic. Navštívily jsme planetárium, kde
děti pozorovaly v „kopuli“ hvězdnou oblohu.
Pro všechny to byl obrovský zážitek.
Na co se mohou děti těšit do konce školního
roku? Připravujeme ke Dni matek Kloboukový
den, Čarodějnický rej, oslavu Dne dětí, slavnostní stužkování předškoláků, výlet do Týna
nad Vltavou na otáčivé hlediště.
Vážení rodiče, přijďte se podívat s dětmi do
naší školičky, kdy je den otevřených dveří
v době zápisu dětí do mateřské školy ve dnech
4., 5. a 6. května od 8 do 11 hodin a od 14 do
16 hodin. Těšíme se na vás.

Vítá vás hrad Nerudov
Hradní uvítací fanfáry v podání soběslavského žesťového kvarteta a obyvatelé hradu Nerudov vítali děti, které přicházely do mateřské
školy strávit již šestnáctou kouzelnou noc. Letos děti přišly prožít noc na hradě. Na hradě Nerudov, ve který se pro tuto příležitost mateřská
škola proměnila, a na soběslavském hradě v městské knihovně. Fanfáry dozněly, všichni
se shromáždili na hradním nádvoří a před děti
předstoupil pán Han z Nerudova se svou paní
Ivanou z Nerudova.
Přiletěla sova Rudinka a přinesla dětem listinu s pozváním k návštěvě blízkého soběslavského hradu Petra Voka z Rožmberka.
Děti byly před cestou panem Hanem pasovány na pážata a oblékly si vestičky s erbem hradu
Nerudov. A mohly se vydat na cestu. V čele průvodu kráčeli bubeníci, vlajkonoš a početná

hradní družina dvorních dam a pánů v čele s
panem Hanem a Ivanou z Nerudova.
Na hradbách soběslavského hradu byla zdáli
vidět procházející se Bílá paní. Jako v pohádce.
A to už celou družinu z hradu Nerudov opět vítaly slavnostní fanfáry.
Před soběslavským hradem všechny očekával hradní klíčník a uvedl děti před samotného
pána Petra Voka na terasu hradu. Po slavnostním přivítání byla pážata z hradu Nerudov pozvána do hradní knihovny na počteníčko od
pohádkové babičky. Babička přečetla příběh
z knihy K. a J. Smolíkových Na hradě Bradě.
Poté Petr Vok vyzval přítomné k návštěvě
hradního sklepení, které skrývá poklad. Petr
Vok šel první a pážata jej následovala. V hrad-

ním sklepení byla pážata z hradu Nerudov vyzvána k odvážnému činu a úkolu najít truhlici
s pokladem. Pážata měla pro strach uděláno a
postupně procházela chodbami, na jejichž konci
našla Bílou paní i s truhlou plnou zlaťáků.
Pážata tak za odměnu dostala bílé čepice od
Bílé paní a štít Petra Voka s erbem pětilisté růže
a také malý dárek od dětí z hradu Bradu.
S truhlicí zlaťáků se celá družina vracela na
svůj hrad Nerudov, kde je čekala hradní slavnostní večeře - těstoviny Bílé paní a krásný pestrobarevný ohňostroj.
Pážata byla po výpravě unavena a spokojeně
ulehala ke spánku na svůj nový polštářek...
Dobrou noc a sladké sny na hradě Nerudov!
Kolektiv MŠ Nerudova

Mladý módní návrhář 2015

V bohatém kulturním programu nechybělo
vystoupení souboru zobcových fléten Třeboňských pištců, originální módní přehlídka
studentů školy, prohlídka školy a malé občerstvení. Srdečně děkuji všem žákům, kteří se
zúčastnili školního kola této prestižní soutěže, a
oceněným žákyním blahopřeji.
Mgr. Jaroslava Pflanzerová

ZŠ Komenského
THINK BLUE. CUP.
VE FLORBALE
2014/2015
Koncem března se
v Praze odehrál florbalový
turnaj TOP 8 ZÁPAD v kategorii dívek. Naše
děvčata z 2. – 5. tříd zde bojovala o tři postupová místa do „SUPERFINÁLE“ mezi nejlepších
osm týmů v České republice. Ve své skupině
dívky skončily na 2. místě, když podlehly ZŠ
Mladá Boleslav a vyhrály se ZŠ Smržovka. Další vítězství získaly s Chlumčanskými dračicemi,
dostaly se tak mezi čtyři nejlepší týmy turnaje, a
byly tak krůček od postupu do „Superfinále“.
V semifinále nestačily na soupeřky z Prahy a ve
velmi vyrovnaném utkání o bronz prohrály se
ZŠ Smržovka v poměru 2:3, když ještě minutu
před koncem vedly 2:1. Přes veliké zklamání,
které zavládlo v týmu po posledním hvizdu rozhodčích, si všechna děvčata zaslouží velkou
pochvalu za vzornou reprezentaci školy. Naše nejlepší hráčka, Kristýnka Hybšová, byla zvolena
spolu s brankářkou Kačkou Holasovou do all- star
výběru tohoto krásného turnaje. Gratulujeme!
Sestava: Kristýna Hybšová, Šárka Drunecká, Eliška Paušová, Tereza Vácová, Lucka Přibylová, Klára Mládková, Markéta Kadlecová,
Vanessa Marešová, Natálka Faustová, Lucka
Nejedlá, Kačka Holasová. Ilona Klimešová

Dne 18. března se konalo slavnostní vyhlášení výsledků 21. ročníku výtvarné soutěže v Obchodní akademii, Střední odborné škole a
Středním odborném učilišti v Třeboni.
První místo v kategorii 1. C – oděv pro
mou recitační soutěž - získala Aneta
JINDROVÁ z 6. B. Zvláštní ocenění za návrhy inspirované disco hudbou obdržela Magdaléna KOLMANOVÁ z 9. B.

pokračování na str. 13
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ZŠ Komenského
dokončení ze str. 12

Matematika ji prostě baví…
Když chcete něčím potěšit žákyni 7. B Míšu
Pejšovou, přihlaste ji do matematické soutěže.
Nejenže z toho bude mít obrovskou radost (na
rozdíl od svých vrstevníků), ale zcela nepochybně se umístí na čelních pozicích výsledkových listin. V letošním školním roce se naše škola
přihlásila poprvé do mezinárodní matematické
soutěže PANGEA (www.pangea-edu.cz). Školní
kolo proběhlo 20. února. Od tohoto dne jsme čekali na výsledky, které byly zveřejněny až začátkem dubna. Potěšení samozřejmě přišlo.
Michaela Pejšová se umístila na PRVNÍM místě
v kategorii sedmých ročníků z celého Jihočeského kraje a dne 4. 5. se zúčastní velkého celostátního finále v Praze. Budeme jí držet pěsti.

ního se letos konal 8. 4. a Michaela „dojela“ na
výborném třetím místě.
Aby úspěchů nebylo málo, v další matematické soutěži – Pythagoriádě - se Míša stala
úspěšnou řešitelkou školního kola a 14. 5. se
zúčastní kola okresního.
Blahopřejeme k dosaženým úspěchům a věříme v ještě větší.
Mgr. Štěpán Ježek

ŠKOLNÍ JARMARK
Dne 31. března se konal na Základní škole
Komenského v Soběslavi Jarní jarmark. Bylo to
poprvé, co jsme takovou akci pořádali. Blížily
se Velikonoce, a každá třída proto už od ledna
vymýšlela a vyráběla vlastní výrobky s tematikou blížících se svátků. Vyrobené předměty pak
žáci nabízeli na svých stáncích v přízemí školy
ve dvou jarně vyzdobených vestibulech. Přišlo
nás podpořit velké množství návštěvníků - rodi-
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če, prarodiče, naši známí a kamarádi. Už před
14. hodinou se objevili první zájemci, kteří nadšeně vybírali velikonoční ozdoby, dekorace,
malovaná a různými způsoby zdobená vajíčka,
pomlázky, ale i šperky, výrobky ze dřeva, papíru, látek a jiných materiálů. Asi nikdo neodešel
domů s prázdnou. Některé děti se projevily
jako vyložení obchodníci, bylo vidět, jak je
prodej baví. Nabízely, smlouvaly, a přestože se
počasí moc nevyvedlo, všude panovala příjemná nálada.
Postaráno bylo i o jídlo a pití. Školní klub se
totiž proměnil v kavárnu, kde žáci 9. tříd prodávali kávu nebo čaj a zákusky a chlebíčky, které
sami připravili. Po páté hodině jarmark pomalu
končil, doprodávaly se poslední výrobky. Podle
ohlasů návštěvníků se tato školní akce velice
vyvedla.
Jindřiška Čapková, 9. A

Míša se také pravidelně zúčastňuje Matematické olympiády. Školní kolo je pro ni pouze
zahřívacím okruhem. Závod v podobě kola okres-

ZŠ E. Beneše

FLORBAL v Chotovinách

FLORBAL v Chotovinách
Po celé dopoledne se v Chotovinách u Tábora dne 9. dubna
konal okresní florbalový turnaj
pro chlapce 4. a 5. ročníků. Reprezentanti naší školy se utkali
s dalšími sedmi školami celkem v pěti zápasech.
Po jedné prohře s domácími, jedné remíze a
třech výhrách obsadili naši florbalisté krásné
2. místo. Všem gratulujeme k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy. Zvláštní dík patří brankáři Karlu
Bezpalcovi z V. B a nejlepšímu střelci Davidu
Šrubařovi z V. C.
Naďa Vančatová

Florbal dívek 1. stupně ZŠ
Dívky 4. a 5. tříd se ve středu 8. 4. zúčastnily
okresního kola ve florbalu ve sportovní hale
v Chotovinách, kde získaly krásné druhé místo.
Za výbornou reprezentaci školy gratulujeme
Štěpánce Břízové, Anetě Drunecké, Jasmíně
Gargulové, Lucii Holubové, Elišce Houdkové,
Magdaléně Chvojkové, Terezii Jirekové, Haně
Kalabové, Michaele Kujalové, Lucii Petrášové,
Nikole Smítkové, Pavle Šedivé a Kláře Tučkové.
pokračování na str. 12

Zleva stojící: Stejskal Antonín, Šrubař David, Bartáček Jiří, Megis Bronislav, Spejchal Jan,
Schneedörfler Patrik, Gondek Michal. Zleva uprostřed: Holub Martin, Čermák Michal, Novák
Ondřej, Faflík Filip. Ležící brankář: Bezpalec Karel
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ZŠ E. Beneše
dokončení ze str. 13

Stolní tenis – KRAJ

à

Jako vítězové okresního kola ve stolním tenise v kategorii starších dívek a chlapců jsme
postoupili do kola krajského. To proběhlo v Jindřichově Hradci 26.3. V obou zmiňovaných kategoriích byla velmi dobrá konkurence. Starší
chlapci (8. a 9. třída) bojovali ve dvou týmech A
a B v konkurenci 7 škol. B-tým skončil osmý a
náš A-tým obsadil po vyrovnaných bojích v semifinále a v boji o 3. místo konečné 4. místo.
Ještě úspěšnější byly starší dívky, které za
účasti 6 družstev skončily druhé.
Nejlepší výkony předvedli Tomáš Hložek a
Táňa Vodáková, kteří pravidelně reprezentují
místní klub DDM Soběslav. Všem zúčastněným
děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Jan Podlaha

Florbal dívek 1. stupně ZŠ

Preventivní program
se SEMAFÓREM
V rámci prevence rizikového chování vstoupilo do naší školy občanské sdružení
SEMAFÓR z Veselí nad Lužnicí se svým dlouhodobým programem, který má za úkol vést
žáky ke zdravému životnímu stylu, správnému
rozhodování v krizových životních situacích a k
ochraně před rizikovým chováním.
Interaktivní formou ve dvou dvouhodinových blocích si žáci jednotlivých tříd osvojovali
především psychosociální dovednosti. Pracovali ve skupinách, dvojicích i samostatně. Tvořili
malé projekty, řešili neobvyklé situace, hráli
modelové situace, obhajovali své názory,
vyjadřovali své postoje.
Program byl pestrý a zajímavý, dotkl se oblasti dospívání, kamarádství, přátelství, partnerství, sexuální výchovy, zneužívání návykových
látek, šikany a odpovědného rozhodování
v těchto oblastech…
Děkujeme především paní Evě Novákové,
která zajímavý program připravila a vedla. Těšíme se na pokračování v příštím školním roce.
Žáci a učitelé 2. stupně ZŠ E. Beneše

Jaro na základní škole praktické
Jako každoročně jsme i letos přivítali jaro
projektovým dnem „Velikonoce“, který se konal
1. dubna. Všechny třídy se na tento den proměnily v tvořivé dílničky, kde si žáci pletli pomlázky
a vyráběli různé velikonoční dekorace z přírodních materiálů. Při tvoření jsme si povídali o
svátcích jara, velikonočních zvycích a tradicích.
Všem se práce vydařila a dětem se výrobky moc
líbily. Starší žákyně mezitím připravily v naší
cvičné kuchyni chutné občerstvení pro celou
školu.
Na květen připravujeme přírodovědnou vycházku po okolí Soběslavi, kde budou pro žáky
připravena stanoviště se soutěžními úkoly a na
závěr i malé občerstvení.
7. května se již tradičně uskuteční okresní
kolo lehkoatletického čtyřboje pro žáky z celého táborského okresu. Doufáme, že počasí bude
opět na naší straně a o výsledcích vás budeme
informovat v příštím vydání.
Mgr. Jana Drsová

JIHOČESKÝ ZVONEK
V Divadle Oskara Nedbala v Táboře se ve
středu 18. března v dopoledních hodinách konala okresní pěvecká soutěž Jihočeský zvonek,
které se mohli zúčastnit žáci a žákyně základních škol od 4. do 9. ročníků.
Naši školu reprezentovala dvě děvčata z II.
stupně. Obě dívky zpívaly lidové písně bez do-

Informace z DDM
· Zveme širokou veřejnost na

výstavu keramických prací
zájmových kroužků keramiky dětí i dospělých při DDM
v Soběslavi pod názvem
„Nebe, peklo, ráj“. Výstava se koná od
1. května do 6. června v muzeu Rožmberský dům v Soběslavi.
Otevírací doba denně (kromě pondělí)
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin.
· V sobotu 16. května se v DDM uskuteční
kytarová soutěž. Děti ze zájmového kroužku
Kytara k táboráku porovnají své dosud naučené schopnosti techniky hry i zpěv s kytarou. Soutěž bude rozdělena do kategorií dle
věku a je přístupná veřejnosti. Začátek soutěže je v 9.00 hodin.
· Po loňské premiéře v Soběslavi se i letos
koná ve středu 20. května další ročník
Bambi 2015 – přehlídky volnočasových ak-

provodu hudebního nástroje a v této soutěži se
umístnily takto:
Musílková Veronika z VIII. A skončila na
3. místě, Musílková Karolína ze VI. A obsadila
2. místo.
Oběma žákyním gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci školy.
N. Vančatová
tivit dětí a mládeže. K vidění budou vystoupení různých žánrů – orientální tance, mažoretky a roztleskávačky, diskotance, hudební a
pěvecká vystoupení a mnoho dalších. V rámci Bambi bude probíhat i doprovodný program – ukázky hasičského sportu, vodní
záchranné služby, policie a další.
Přehlídka bude zahájena ve 13.30 hodin
v parku u Domu dětí a mládeže v Soběslavi.
· V sobotu 23. května pořádáme „Cyklovýlet

na Červenou Lhotu“, který je určen pro děti
od 9 let. Sraz účastníků je v 9.00 hodin před
DDM v Soběslavi. Podmínkou účasti je kolo
v řádném technickém stavu.
Zájemci se mohou hlásit v DDM nejpozději
do 20. května nebo na tel. 381 522 013.
· V sobotu 30. května zveme příznivce „malé-

ho“ sportu na automodelářské závody v rámci seriálu závodů Šumava Cupu. Zahájení
soutěže je v 9.00 hodin na autodráze v „Domečku“.
J. Kohoutová
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Zprávičky z naší školičky
Úspěšný soutěžní rok
na ZUŠ Soběslav
Každý školní rok vyhlašuje MŠMT celostátní soutěž pro žáky Základních
uměleckých škol. V letošním roce se naše škola
zúčastnila soutěže v sólové hře na dechové nástroje a soutěže smyčcových orchestrů.

krajského kola. Krajské kolo soutěže se konalo
25. 3. v ZUŠ Dačice. E. Novotná se z organizačních důvodů soutěže nezúčastnila, P. Nečasová
vybojovala 2. místo a výkon A. Hovorkové
porota ocenila 1. místem s postupem do
celostátního kola, které proběhne na konci
května v Liberci.
Také houslová třída I. Vaňkové měla rušné
jaro. Smyčcový soubor Divoké strunky získal
v krajském kole soutěže ZUŠ 2. místo a čestné
uznání v Praze na Mezinárodní soutěži PhDr.
Josefa Micky obdrželi Kubík Adam a Baruška
Vaňková. Všem soutěžícím gratulujeme a
pedagogům děkuji za přípravu a trpělivost!
I. Molíková, ředitelka ZUŠ

Vážení rodiče!

V. Vachromějeva, E. Novotná, A. Hovorková,
M. Svobodová
Okresní kolo dechové soutěže se konalo
v naší ZUŠ 24. února a zúčastnily se ho žákyně
ze tříd I. Hovorkové a A. Doskočila. Ve hře na
příčnou flétnu získala E. Novotná a M. Svobodová 1. místo, V. Vachromějeva druhé. Ve hře
na zobcovou flétnu získala A. Hrochová a A.
Hovorková 1. místo, J. Čapková byla druhá. Saxofonistka P. Nečasová získala 1. místo a spolu
s E. Novotnou, A. Hovorkovou postoupily do

Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2015 - 2016 studium hry
na hudební nástroj nebo výtvarný obor
v ZUŠ oba obory určené pro žáky od 6 let
(výjimečně i pro pětileté) dovolujeme si Vás
pozvat dne 13. 5. 2015 v 17.00 h do ZUŠ na
informativní schůzku (pouze pro rodiče),
na které Vám budou poskytnuty veškeré informace ohledně přijímání do ZUŠ a následného studia na naší škole.
Na této schůzce zapíšeme všechny zájemce o výuku v ZUŠ a domluvíme, jak a
kdy proběhne talentová zkouška. Pokud se
ze závažných důvodů nebudete moci této
schůzky zúčastnit, můžete se domluvit v dopoledních hodinách telefonicky na čísle
723 776 870 nebo osobně s ředitelkou školy.
Zodpovíme rádi jakékoli dotazy a těšíme se
na nové žáky.

Petr Linhart
v Rolničce
Přibližně po roce přijíždí do Soběslavi opět zahrát Petr Linhart. Svou
hudbu označuje jako „landscape
folk“. Jeho hlavním tématem jsou
Sudety - jejich skutečné i neskutečné příběhy a obrazy. Petr Linhart je
písničkář s křehkou, ale i zábavnou
a moudrou poezií, obracející se
k fiktivním i reálným dávným kořenům a jejich otiskům v naší duši. Prošel řadou kapel a seskupení. Hrál ve slavné kapele Čp.8 Járy Ježka, založil kapelu Majerovy brzdové tabulky a 29 Saiten. Některé jeho písničky jsou ale tak osobní, že je často hrává sám, jen za
pomoci nahalené elektrické kytary. Když začne hrát, musíte si chvilku zvykat
na jeho tichý a vemlouvavý hlas, na jeho havlovské er, na jeho podivně
schoulený postoj u mikrofonu nebo způsob mluvy, když uvádí své balady. Po
počátečním překvapení bývá publikum často jakoby uhranuto šamanem Linhartem, a ten pak
sází jednu jemnou píseň za druhou a vtahuje vás do svého zvláštního světa. Je to svět vytvořený
z dávných vnitřních i vnějších ozvěn, ze snů, z legend i skutečných příhod.
Chcete zažít písničkářský večer s naprosto svébytnou, jemnou a zároveň velmi silnou atmosférou? Přijďte ve čtvrtek 21. května v 19.30 hodin do Čajovny Rolnička na koncert Petra
Linharta.
Martina Plátová
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Dobročinný bazar
Rolničky
Poslední týden v březnu Rolnička již podruhé otevřela v prostorách Informačního centra na
soběslavském náměstí dobročinný bazar. Chodník byl opět plný knih, skleniček, hrnečků, domácích spotřebičů, obrazů a mnoha dalších
věcí, které Rolničce darovali lidé ze Soběslavi a
okolí. Celkový výtěžek z prodeje byl neuvěřitelných 47 500 Kč, které budou použity na otevření
Obchodu dobré vůle v Táboře, Sídlišti nad Lužnicí. Zde bude Rolnička provozovat celoroční
příjem a prodej darovaných věci. Vznik obchodu
podpořila nadace České spořitelny, Městský
úřad a Úřad práce Tábor. Pracovní uplatnění zde
získají lidé se zdravotním postižením.
Děkujeme všem lidem, kteří nám darovali
nepotřebné věci a také Městskému úřadu v Soběslavi, který nám zapůjčil prostory Infocentra.
Pokud byste chtěli i nyní darovat nepotřebné
věci, je možné je kdykoliv přinést do některé
z našich poboček v Soběslavi nebo přímo do
Obchodu dobré vůle v Táboře, který zahájí
provoz 1. 6. 2015.
Bližší informace získáte na telefonním čísle
739 633 993.
Mgr. Kamila Viktorová

Pomáháme rodinám
Rodinám dětí s ohroženým vývojem a postižením pomáháme
zdarma v celém Jihočeském kraji
a velmi nám pomůže, že naši hlavní službu - ranou péči v rámci projektu ZAČÍT
VČAS! podpořil Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Získali jsme tak velmi potřebné finance, které nám pomohou zachovat vysoký statut námi
nabízených služeb: uspořádáme dva letní pobyty pro rodiny dětí s postižením, obdržíme příspěvky na mzdy dvou poradkyň. Koordinátorky
i poradkyně dosáhnou dalšího kvalitního vzdělání, vytiskneme informativní leták pro pediatry, doplníme půjčovnu pomůcek o některé
nákladné pomůcky, např. vertikalizační stojan
Žofka. Děkujeme!

PUSŤ KAČKU
a vyhraješ. Tvá plastová kachnička v závodě
na divoké vodě může vyhrát některou ze skvělých cen a pomůžeš tak společně s námi těm,
kteří to potřebují. I když nebudeš mít čas na závody 7. června do Českého Vrbného dojet, nevadí, zpráva o výhře ti dorazí. Více o
charitativním závodu a online nákupy startovního čísla na www.pustkacku.cz, v Městské knihovně v Soběslavi nebo Informačním centru ve
Veselí n. L.
Klára Csirková
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SPOLEK RODIČOVSKÉ CENTRUM SOBÍK
Program KVĚTEN
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Ivana), na objednání 728 318 857
ÚTERÝ
9.00 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM: POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti (Ivana)
10.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA
STŘEDA
15.00 - 17.00
VOLNÁ HERNA
16.00 - 16.55
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3+ let (Monča)
ČTVRTEK
9.00 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM: PÍSNIČKA, rodiče a děti (Věrka)
10.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA
17.00 - 18.00
TANEČNÍ KROUŽEK pokr., 3+ let (Iva Š.
PÁTEK
9.00 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM: ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti (Věrka)
9.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA
13.30 - 14.30
TANEČNÍ KROUŽEK zač., 3+ let (Iva Š.)
Během státních svátků 1. 5. a 8. 5. bude herna RC Sobík UZAVŘENA.

Akce RC Sobík KVĚTEN
 PÁ 15. 5. 8.00 - 12.30

HOPSÁRIUM – rezervace míst na telefonu
728 318 857 nebo v RC Sobík

 SO 16. 5. 17.00

ODPOLEDNE PRO ŽENY s módní přehlídkou – v restauraci Klenovice – maminky, přijďte si odpočinout, pobavit se a nechat se
hýčkat

 ST 20. 5. 9.00 - 12.00

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
+ VOLNÁ HERNA – v RC Sobík

 ST 27. 5. 15.00 - 16.00

SOBÍK ČTE DĚTEM (CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM) - čtení pro děti v rámci volné herny,
zveme ochotné maminky i tatínky, aby přišli
dětem číst s námi – děti, vezměte si s sebou
své oblíbené knížky

 PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ - objednávky na tel. 728 318 857, termín bude
upřesněn

nnn

Klub podnikavých žen zve na
Odpoledne pro ženy
v sobotu 16. 5. v 17.00 h do restaurace
Klenovice
Přijďte si odpočinout od každodenního shonu, pobavit se a nechte se hýčkat kosmetičkami,
vizážistkami a kadeřnicemi… A co Vás čeká?
· Módní přehlídka Oděvního studia Nicole
Matéffy - České Budějovice
· Módní přehlídka studia Fantastic design Kláry Dudkové - České Budějovice
· Kadeřnictví Fantazie - Lucie Bierlová, Soběslav
· Řasové a kosmetické studio - Soňa Smrčinová, Soběslav
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· Eliška Baloghová - kosmetická poradkyně,

Soběslav

· Kosmeceutika Larens - Kamila Hlásková,

Soběslav

· Šperky Monika - Monika Slabá, Soběslav …

a další

Vstupné: 100,- Kč v předprodeji, 130,- Kč na
místě. Vstupenky jsou slosovatelné a lze je zakoupit v předprodeji v RC Sobík.

nnn

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti 3 - 10 let
„Z pohádky do pohádky s Večerníčkem“
I. turnus 20. 7. - 24. 7. od 8 – 12 h
II. turnus 27. 7. - 31. 7. od 8 – 12 h
Co vaše děti čeká?
Děti se mohou těšit na tvoření, zpívání, cvičení,
tancování, hry, karneval, vycházky, výlet.
Cena: 850 Kč/týden, 600 Kč/týden - člen RC
Sobík. U dětí od 5 let po domluvě možnost
ukončení v 15.30 hodin, v ceně oběd a odpolední svačina. Cena:1450 Kč/týden
1100 Kč/týden - člen RC Sobík
Sleva pro sourozence při týdenním pobytu 100,- Kč. Záloha 50% z ceny je splatná do 31. 5.
2015, doplatek je třeba uhradit do 30. 6. 2015.
Počet míst je omezen, pokud nebude LPT uhrazen, bude nabídnut dalšímu zájemci. Přihlášky
si můžete vyzvednout v RC Sobík.

nnn
PODĚKOVÁNÍ:

SPOLEK RC SOBÍK děkuje všem sponzorům, dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou podporou finanční, osobní či věcným
darem na jeho činnost a provoz herny pro děti.
Město Soběslav, RM Gastro s.r.o. Veselí nad
Lužnicí, Banes s.r.o. Soběslav, E.ON České Budějovice, PROSPERE s.r.o. Praha, Pharmed CZ
s.r.o. Soběslav, ZEMO – PROFIT MNICH a.s.,
OVB – Ing. Jiří Hák Soběslav, MUDr. Yvetta Fialová Soběslav, Marta Kotková – návrh loga, Truhlářství Vácha – dětská kuchyňka, Alfahaus s.r.o.
Ivana Hamajová

LETNÍ TÁBOR DÍRNÁ 2015
Spolek Karvánek
Máš už dost hraní her doma na tabletu?
Chceš strávit pár dní s kamarády
na čerstvém vzduchu?
Neváhej a přihlas se na dětský tábor do
DÍRNÉ! Jsi-li žákem 1. – 9. třídy, sbal si
kufry a pojeď s námi! Kdo pojede,
neprohloupí, těšíme se na vás, děti!
Kde: na louce za zámeckým rybníkem u
obce Dírná (3 km od zámku Červená Lhota,
12 km od Soběslavi)
Kdy: 2. 7. - 11. 7. 2015
Děti spí ve dvoulůžkových stanech s dřevěnými podsadami.
Cena: 2 100,- Kč (v ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování, pitný režim, materiál na výrobky všech dětí a odměny pro děti)

Kontakty: Kamil Rosa, tel. 775 384 473,
e-mail: KamilRosa@seznam.cz

Svaz tělesně postižených uspořádal pro své členy v měsíci březnu 2015 rekondiční víkendový pobyt
v lázních Bechyně. Pobyt se všem líbil a již se těší na další setkání v Bechyni.
E. Plocková
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Okénko Soběslavské chasy mladé

Poražení máje a Velikonoce
V neděli 1. 3. se chlapci vydali do městských lesů na Svákově pokácet strom, který se 30. 4. promění na soběslavském náměstí v MÁJ.
Chlapci vybrali strom, který odpovídal náročným kritériím a pokáceli
ho. Pak už přišla na řadu tvrdá manuální práce, pomocí pořízů zbavit ho
kůry, aby dobře vyschl. A protože daleko nejtěžším úkolem je samotné
stavění máje, zveme Vás všechny ve čtvrtek 30. dubna na soběslavské náměstí, abyste nám buďto fyzicky nebo aspoň zatnutými pěstmi pomohli
máj vztyčit a vše se podařilo tak, jak má. Nebude chybět ani občerstvení a
do večerních hodin bude hrát živá kapela.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Ing. Petru Matoušovi za darování stromu a Martinu Záhorovi za pomoc s odvozem stromu do města.
Julie Fáberová
Začátkem dubna jsme opět vyrazili na tradiční obchůzku Soběslavi,
abychom oslavili svátky jara – Velikonoce. Přípravy ale musely začít o
něco dříve. Bylo totiž potřeba, aby naši šikovní chlapci upletli pomlázky.
A je nutné uznat, že se jim, stejně jako v minulých letech, povedly.
Naše velikonoční „turné“ jsme začínali na Zelený čtvrtek. Traduje se,
že zvony odlétají do Říma, a proto jsou potřeba nahradit. A tak jsme se ve
čtvrtek odpoledne chopili řehtaček a vyrazili jsme. Naše sestava nebyla
úplná, ale i tak byly naše řehtačky velice dobře slyšet.
I na Velký pátek bylo potřeba zastoupit zvony, a tak jsme opět vyšli
v odpoledních hodinách do ulic, tentokrát už ve větším počtu.
Na Bílou sobotu si bylo třeba přivstat, protože nás čekal výstup na soběslavskou věž. I když se v tento den zvony už vracejí, bylo ještě nutné
před polednem naposledy zařehtat. Počasí nám sice moc nepřálo, ale velikonoční sněhové přeháňky jsme statečně zvládli.

Na Boží hod velikonoční jsme mohli odpočívat a nabírat síly na nadcházející Velikonoční pondělí. To se chlapci chopili svých pomlázek a
společně s dívkami vyrazili na koledu. V brzkých ranních hodinách jsme
začali obcházet celou Soběslav. Smyslem tohoto dne je vyplatit ženy a
dívky, aby byly šťastné a zdravé. Po roce jsme také oprášili naše velikonoční říkadla, za která jsme na oplátku dostali malovaná vajíčka, čokolády, ale i nějaké to pití na zahřátí. I v pondělí nám počasí nadělilo ne příliš
vysoké teploty a vydatné sněžení. My jsme ovšem byli připraveni i na tuto
variantu, a proto nás to neodradilo. Den jsme zakončili rozdělením
vykoledovaných sladkostí a vajíček.
Pevně doufáme, že všichni, koho jsme navštívili, byli spokojeni a že
budou celý tento rok zdraví a uvidíme se zase nejpozději za rok.
Eva Kazdová, www.chasamlada.info

Soutěž Jihočeský zpěváček
V sobotu 28. 3. se zúčastnila členka souboru Soběslavský Ráček Veronika Moravcová soutěže Jihočeský zpěváček v Kovářově. Soutěž byla
rozdělena do dvou věkových kategorií a ta dále na sólový zpěv a zpěv
s doprovodem na hudební nastroj. Verunka se ve své kategorii umístila na
předních místech, a to i díky Standovi Tomšovi, který ji doprovodil hrou
na klarinet. Oběma patří velká gratulace.

Vynášení Morany
V neděli 29. března jsme se my, děti z Ráčku, rozhodly skoncovat
s paní Zimou - Moranou. Po velmi povedeném vystoupení na náměstí
jsme se vydaly průvodem k jezu u Hvížďalky. Tam jsme Moranu zapálily
a s pomocí říkanky Zimo, zimo, táhni pryč…. jsme se s paní Zimou rozloučily a těšily jsme se na Velikonoce.

Velikonoční koledování s Ráčkem
Na velikonoční koledování jsme se připravovali na zkouškách opakováním koled. Po vynesení Morany nastal ten správný okamžik přivítat

jaro krásně motanými důtkami a koledami. O pondělním ránu jsme si přichystali vůz a toužebně očekávali příjezd koňského potahu. Ten dorazil
na smluvené místo, kde jsme ho přivítali s velkým jásotem. Koně byli zapřaženi po svedení z vozu do žebřiňáku, na kozlík usedl pan Pán, který se
chopil otěží a kočíroval spřežení. My jsme naskákali na žebřiňák a první
kroky koňského spřežení vedly po dvoře kulturního domu, aby si koně
zvykli na to, co mají za sebou. Pak jsme vyrazili do ulic našeho města. Za
celkem příznivého počasí jsme projížděli městem a těšili návštěvami u
domácích krásnou koledou a důtkou, ti nás pak obdarovali krásnými kraslicemi nebo vajíčky či jinými dary. Po poledni se začala projevovat únava
na našich malých nožičkách, a tak jsme své kroky směřovali zpět do dvora
kulturního domu. Na přání našeho kočího jsme zakončili tento krásný a
vyvedený den spanilou jízdou celého souboru kolem soběslavského
náměstí.
Velmi děkujeme Romanu Paušovi za zapůjčení žebřiňáku, Romanu
Vácovi za pomoc při převozu žebřiňáku do Soběslavi a také patří velký
dík panu Pánovi z Nové vsi u Chýnova. Poskytl nám své koně, abychom
mohli tuto spanilou jízdu s koledováním po Soběslavi uskutečnit. Samozřejmě děkujeme Petru Valešovi za poskytnutí zázemí dvora kulturního
domu.
Dana Moravcová, vedoucí souboru Soběslavský Ráček
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MOTOR JIKOV rozšiřuje výrobu pro automobilku Scania
Přes pětatřicet milionů korun investuje letos
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi
do strojního vybavení. Díky růstu a novým zakázkám může společnost nabídnout další pracovní místa. Uplatnění v MOTORu JIKOV
Strojírenská a.s. aktuálně najdou hlavně obsluhy CNC obráběcích center, soustružníci na NC
soustruhu, ale i vysokoškoláci, a to nejčastěji
v technických oborech, v profesích konstruktér,
technolog nebo ekonomicky vzdělaní v úsecích
nákupu a prodeje.

Letošní velkou investicí divize Speciální obrábění a výroba (SOV) je horizontální obráběcí
centrum pro nový projekt automobilky Scania.
„Jedná se o obrábění gravitačního odlitku trubky chladicího systému motoru nového nákladního vozu švédské značky. Projekt jsme doslova
vybojovali začátkem roku 2015 a do sériové výroby by měl přijít v polovině roku 2016. Vyžádá
si kapacitu celého jednoho obráběcího centra
v nepřetržitém provozu,“ uvedl ředitel divize

My a další rok, 2015
V roce s patnáctkou na konci,
opět tužíme svá těla,
vždyť pročpak by doma
na gauči pohodlnět měla.
Jsme sice štíhlejší co do počtu,
však o to více legrace,
smích a zpěv stále zní
celou hodinu na place.
Také dobrou náladu,
ba i vtipy veselé,
si z každého cvičení
vždycky domů neseme.
Stejně letos jako vloni,
tančíme si a cvičíme,
těšíme se, že koncem dubna,
opět košťátka si ozdobíme.
Však nechceme na nich odletět,
jen si s nimi zacvičíme
a radostným smíchem
tělocvičnu opět rozezníme.

Ženy ASPV, Spartak Soběslav
Hana Veselá

SOV MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jiří Slíva. Za deset milionů korun pořizuje divize SOV
také tři CNC soustruhy, které nahrazují dva
staré stroje a další navýší kapacitu výroby pro
zákazníka Pall, kde divize SOV získala nový
projekt Athalon.
V rámci projektu zavedení nových nýtovacích nástrojů pořizuje letos divize Průmyslové
výrobky (PV) MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
dva stroje v celkové hodnotě deset milionů korun. „Jedná se o automatový soustruh za 5,5 milionu korun a přírubový soustruh za 4,5 milionu
korun. Stroje nám umožní zvednout jak produkci
nýtovacích nástrojů, tak i dílů. STANLEY Engineered Fastening (SEF) je významný nadnárodní
výrobce spojovacího materiálu s výrobními závody v Evropě, Americe a Asii. Patří do portfolia
firem Stanley Black & Decker. Pro tohoto zákazníka vyrábíme pneumaticko-hydraulické nýtovací nástroje v široké škále typů,“ uvedl ředitel
divize PV Milan Vančata.
MOTOR JIKOV je moderní zaměstnavatel
s pracovními podmínkami na vysoké úrovni –
zaměstnanci pracují se špičkovými výpočetními
systémy, moderními stroji a zařízeními. Firma
má propracovaný personální program, ucelený
systém vzdělávání a kariérního rozvoje. Svým
zaměstnancům poskytuje pět týdnů dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění, odměny za plnění ukazatelů podnikatelského plánu, odměny
při pracovním jubileu, poskytuje závodní stravování za zvýhodněnou cenu.
(mjg)

Policejní zápisník
 M. Š. odcizil dne 29. 3. z areálu výkupny druhotných surovin Fast kovošrot, ul. Na Pískách celkem 27.3 kg hliníkových pístů, které
byly volně ložené v areálu v igelitovém pytli.
Odcizený hliníkový materiál následně dne
2. 4. prodal ve výkupně Celia, ul. Tyršova.
Jednání se dopustil přesto, že byl v posledních třech letech za takový čin odsouzen a potrestán trestním příkazem OS Tábor.

 Neznámý pachatel (NP) v době 9. 4. do 10. 4.
po rozstříhání drátěného plotu vnikl na pozemek poškozeného R. B. v katastru obce Čeraz. Odcizil přívěsný vozík a dále poškodil tři
okna a vchodové dveře dřevěného srubu. Následně vnikl do prostoru srubu, který prohledal a odcizil rohovou sedací soupravu, různé
druhy elektrického nářadí, motorovou pilu,
tlakovou myčku, motorovou kosu, vzduchový kompresor, lednici s potravinami, vestavěnou troubu a různé druhy přikrývek.
Způsobil poškozenému škodu na poškození
ve výši 71.900 Kč a na odcizení 116.365 Kč.

 NP v době dne 12. 04. poškodil lampu pouličního osvětlení na Havlíčkově nábřeží v parku
u kostela sv. Víta, čímž způsobil škodu Městskému úřadu Soběslav ve výši 7.127 Kč.
OOP Soběslav
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Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 15. 3. – 14. 4. 2015
 15.3. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Radimov.

 16.3. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu ve Veselí n/L.

 18.3. Otevření bytu v Soběslavi, Mrázkově
ulici.

 20.3. Požár suché trávy na ploše cca 600 m2

v Klenovicích. Zásah provedly jednotky HZS
Jčk PS Soběslav a jednotka SDHO Klenovice.

 21.3. Požár zahradního domku a suché trávy
2

na ploše cca 2500 m ve Veselí n/L. Zásah
provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav, PS
Tábor a jednotka SDHO Veselí n/L.

 21.3. Otevření bytu v Soběslavi, ulice Na
Ohradě.

 23.3. Požár lesa na ploše cca 600 m2 v obci
Choustník. Zásah provedly jednotky HZS Jčk
PS Soběslav a jednotky SDHO Tučapy a
Choustník.

 24.3. Odstranění následků dopravní nehody
na železničním přejezdu v Soběslavi. Při nehodě byla jedna osoba usmrcena.

 25.3. Požár suché trávy na ploše cca 200 m2
v Roudné. Zásah provedly jednotky HZS Jčk
PS Soběslav a jednotka SDHO Planá n/L.

 31.3. Odstranění následků dopravní nehody

dvou osobních automobilů ve Veselí n/L. Při
nehodě byly zraněny tři osoby.

 31.3. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních a dodávkového automobilu u
obce Horusice. Při nehodě byly zraněny dvě
osoby.

 31.3. Odstranění padlých stromů na vozovku
v Soběslavi a Rybově Lhotě.

 1.4. Odstranění padlých stromů na vozovku
ve Veselí n/L a Myslkovicích.

 1.4. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Dynín.

 1.4. Otevření bytu v Soběslavi, Jeronýmova
ulice.

 2.4. Pomoc při transportu pacienta do sanitního vozu v Soběslavi.

 2.4. Odstranění padlých stromů na vozovku u
obce Doubí.

 3.4. Asistence Policie ČR při vyhledávání po-

hřešované osoby u obce Hlavatce a pomoc při
transportu pacienta do sanitního vozu.

 9.4. Otevření bytu v Soběslavi, ulice Nad
Hvížďalkou.

 11.4. Otevření bytu v Soběslavi, ulice Na Pršíně.

 13.4. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu a motocyklu v Soběslavi. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.

 13.4. Otevření bytu ve Veselí n/L.
 14.4. Odstranění následků dopravní nehody

osobního automobilu ve Veselí n/L. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice
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Okénko Soběslavských
chovatelů
Naši členové v březnu obsadili jednu výstavu, a to speciálku rejdičů a racků v areálu Kuželník v Libčicích nad Vltavou. Tato drobná
plemena vystavoval př. Autrata, kdy získal čestnou cenu pro jeho kolekci Novočerkazských rejdičů a v jednotlivcích byl oceněn jeho Volžský
rejdič. Př. Míka vystavoval Komárenské rejdiče
žluté sedlaté, kteří byli rovněž oceněni čestnou
cenou. Oběma našim chovatelům patří poděkování za reprezentaci naší organizace a gratulace
k výborným výsledkům.
Na 9. dubna byla svolána výborová schůze.
Hlavním bodem bylo plánování říjnové výstavy, příprava smluv pro posuzovatele a schválení
dalších úkolů pro zajištění celé výstavy.
V neděli 5. dubna proběhl tradiční trh, kde
byla nabízena první násadová vejce různých
plemen hrabavé drůbeže, kůzlata. Byl zahájen
prodej skleníkové a venkovní sadby spolu s prodejem truhlíkových květin. Novinkou byl prodejce medoviny, medu a ostatních včelích
produktů.
Zveme naše spoluobčany na nedělní trhy
3. května k příjemnému nákupu zahrádkářských a chovatelských potřeb a posezení u
dobrého občerstvení.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

Výkup kožek

Pondělí 4. 5. u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h

Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude v Soběslavi, v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti
pekárně/ v sobotu 2. 5. od 9 hodin.

Zveme Vás na 15. ročník
cykloturistické jízdy za poznáním
Veselských blat s architekturou
selského baroka

JARO NA BLATECH,
který se bude konat
v sobotu 23. května.
Start mezi 8. až 10. h od „Hokejky“ ve sportovním areálu ve Veselí n/L, dojezd do 18 h
na místo startu. Trasy od 20 do cca 100 km.
Každý účastník obdrží na startu mapku tras
s popisem a v cíli pamětní list, splní-li časový limit a bude-li mít potvrzení o průjezdu
kontrolními místy označenými v mapce.
Více informací získáte na www.veseli.cz,
případně na telefonu 381 548 180.
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Nová Škoda Fabia pro
výcvik řidičů
Dne 8. 4. došlo k slavnostnímu předání nového výcvikového vozu Škoda Fabia 1.2 TSI v provozovně Autoservis Jindra s.r.o. Vozidlo zakoupila firma Autoškola
– Motoškola Petr Sluka za podpory Autoservisu Jindra
s.r.o. V nejbližší době tak budou mít budoucí řidiči možnost seznámit se s výcvikovým vozidlem splňujícím nejvyšší standardy bezpečnosti. V současné době si musíme zvykat na neustálý vývoj techniky, který přímo
sprintuje vpřed, a i budoucí řidiči by měli mít tu možnost
poznávat výhody nejnovějších prvků aktivní i pasivní
bezpečnosti, což nový model vozu Škoda Fabia beze
zbytku splňuje. Autoškola – Motoškola Petr Sluka tímto
děkuje Autoservisu Jindra s.r.o za vstřícný a profesionální přístup při výběru vozidla vhodného pro
výcvik nových žadatelů o řidičská oprávnění.
Petr Sluka, www.autoskolasluka.cz

Program KD ve Veselí nad Lužnicí – KVĚTEN 2015
 Pondělí 4. – pátek 29. května

Výstava prací žáků 1. ZŠ
Vernisáž proběhne v pondělí 4.5. od 16,30
hodin. Vestibul KD.
 Pátek 15. května
VEČER S KOCOUREM A PŘÁTELI
Víceúčelový sál KD od 20 h, vstupné do 22 h
dobrovolné, při příchodu po 22. hodině 50 Kč.
 Neděle 17. května
SPEKTRUM
Koncert alikvotního pěveckého sboru. Spektrum je v současné době jediným sborem tohoto druhu v ČR a jedním z mála na světě.
Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí
od 18 hodin, vstupné dobrovolné.
 Pátek 22. května
KEKS - Taneční zábava populární rockové
kapely KEKS. Velký sál KD od 21 hodin,
vstupné 190 Kč. Předprodej v infocentru a KD.

 Středa 27. května
FONTEA DANCE
Dřívější soutěžní formát byl upraven na přehlídku zájmově umělecké činnosti z oblasti
tance, recitace a zpěvu.
Velký sál KD od 10 hodin, vstup volný.

 Neděle 31. května
DEN DĚTÍ
Pořádá Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí. Park za KD od 14 hodin.

 Úterý 2. června
ČERVNOVÝ HUDEBNÍ VEČER
Folkpopový koncert v podání Lenky Semrádové Martinů, Martina Šedy, Zdeňka Vošty a
Jaromíra Loumy. Víceúčelový sál KD od 19 h,
vstupné dobrovolné.
Věra Suchodolová, KD

Záchranářské Neratovice
Tradiční jarní závody v Neratovicích letos navštívilo 160 mladých vodních
záchranářů z 12 místních skupin z celé České republiky, aby změřili své síly ve
sportovních záchranářských disciplínách. Soběslav reprezentovalo 10 členů
VZS ve věku 12-22 let. I přes zásah chřipkové epidemie se podařilo získat
kvalitní umístění a dobré časy.
Systém soutěže je zkouška
všestrannosti jednotlivců (4 disciplíny) a čtyřčlenných štafet
(2 disciplíny).
V bojovné atmosféře Soběslavští vybojovali: 2. místo Bára
Drhovská; 3. místo Michal Novotný a štafeta muži (Trska,
Novotný M., Plachý, Chlumecký); 4. místo Barbora Macková.
Tento závod byl zařazen do
nominační série závodů, ze kterých vzejde výběr zástupců do
české juniorské reprezentace.
Doufáme, že i v letošním roce se
podaří některému ze Soběslavských reprezentovat na Mistrovství Evropy juniorů a seniorů.
Vše se rozhodne na květnovém Foto: Macková Lenka. Zleva vzadu: Tlustý Martin, Trska David,
Mistrovství ČR mládeže v So- Novotný Michal, Plachý Rostislav, Žatecký Martin. Zleva vpředu:
kolově.
Matějčková Zuzana, Macková Barbora, Chlumecký Jakub, DrVZS Soběslav Z. Šrůtová hovská Bára, Multušová Žofie
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Sezona stolního tenisu se blíží ke konci
V dubnu 2015 skončily dlouhodobé soutěže stolních tenistů v Jihočeském kraji a okrese Tábor. Stolní tenisté DDM Soběslav v nich skončili se
střídavými úspěchy, lze však říci, že cíle stanovené před začátkem soutěží
splnili.
A-družstvo mužů po odchodu řady opor (Peterka Ondřej do Blatné,
Krahulec Petr do Strakonic, Soucha Jan do Hluboké n. Vlt., Pražák Arnošt
do Veselí n. Luž.) v oslabené sestavě nedokázalo udržet účast v Jihočeské
divizi a sestupuje do Krajského přeboru. Sestava Matějů Václav, Vondruška Filip, Hložek Tomáš a Novotný Petr (oba ještě starší žáci) však má
šanci na udržení v přeboru, případně na boj o postup zpátky do divize.
B-družstvo mužů v Krajské soutěži obsadilo 6. místo a uhájilo tak
účast v soutěži i pro příští sezonu. Sestava Holub Josef, Vondruška Oldřich, Šimota Dominik, Sechovec Vít a Klabík Vilém se bude muset hodně snažit, aby se v soutěži nadále udržela.
C-družstvo mužů v Okresním přeboru obsadilo 4. místo, což se před
začátkem soutěže nečekalo. Sestava Martin Novotný, Pavel Hložek, Táňa
Vodáková, Michal Šustr a Jiří Cvach doplněná mladšími žáky má na to,
aby účast v soutěži uhájila i do dalších sezon.
V soutěžích mládeže slaví úspěchy především starší žáci Petr Novotný, Tomáš Hložek a starší žákyně Táňa Vodáková. Vyhráli několik
krajských turnajů (Soběslav, Vyšší Brod, Kovářov), v krajském žebříčku figurují do 5. místa. Nyní musí uhájit své pozice na krajských turnajích TOP 10 a přeborech jednotlivců, neboť v příští sezoně přecházejí do
kategorie dorostu, kde je mnohem větší konkurence. V dorostu si nevede
špatně ani Dominik Šimota, který je aktuálně na 3. místě v pořadí bodovacích turnajů.
V kategorii mladšího žactva si velmi dobře vedou sestry Tereza a Lucie Holubovy, které na posledním turnaji v Kovářově obsadily 2. místo ve
čtyřhře a Tereza i ve dvouhře. Mladší žák Láďa Dobiáš se spoluhráčem
Heinzlem z Prachatic čtyřhru dokonce vyhráli. Toto jsou nadějné výsled-

Zamykání ledu stříbrným
klíčem
Dne 26. 3. byla v našem klubu ukončena krasobruslařská sezona. Pro naše krasobruslařky
jsme připravili trénink plný her, soutěží a zábavy. Ovšem pomyslným uzamknutím ledové plochy tréninky nekončí. Stále se budeme potkávat třikrát týdně, a to jak při hodinách „krasotechniky“,
tak při hodině gymnastiky.
Některé naše členky navštěvují tréninky v Českých Budějovicích, kde je
stále zimní stadion v provozu. Tyto tréninky jsou pro ně velkou motivací,
neboť se zde setkávají s vynikajícími krasobruslařkami z klubu BK České
Budějovice. Získanými zkušenostmi a dovednostmi nás pak určitě obohatí
v další sezoně.
Jsme moc rádi, že se nám tato krasobruslařská sezona velmi vydařila.
Náš klub získal řadu cenných kovů, pohádku na písně z Ledového království zhlédlo více než 2000 diváků a pro velký úspěch jsme ji opakovali.
Doufáme, že třeba bude
inspirací i pro jiné krasobruslařské
kluby.
Všechny naše členky a
jeden člen dosáhli
svých osobních malých
či velkých sportovních
úspěchů a v neposlední
řadě jsme jako klub dosáhli i toho, že nám
společně, ať už na ledě
nebo mimo něj, bylo
dobře.
Hezké jarní dny vám
přeje KK Soběslav

Vítězové krajského turnaje staršího žactva 4. 4. 2015 v Kovářově
ky do budoucna, které ukazují, že v DDM stále vyrůstají mladé naděje jihočeského stolního tenisu.
Závěrečného turnaje sezony dne 11. 4. se v DDM Soběslav zúčastnilo
18 hráčů a hráček. Ve dvouhře zvítězil Arnošt Pražák před Filipem Vondruškou, 3. místo obsadili Kamil Barták a Tomáš Hložek. V soutěži útěchy zvítězil Pavel Hložek před Táňou Vodákovou. Čtyřhru vyhráli Arnošt
Pražák a Kamil Barták před Oldřichem a Filipem Vondruškovými, 3. místo obsadili Tomáš Hložek – Petr Novotný a Pavel Hložek – Vilém Klabík.
Dále oddíl stolního tenisu DDM Tábor, pobočka Soběslav uspořádal v letošní sezoně dva velmi ceněné krajské bodovací turnaje mladšího a staršího žactva. Úspěchy našich mladých členů si zaslouží, abychom v této
tradici pokračovali i v dalších sezonách.
Oddíl stolního tenisu chce při rozvoji své činnosti i nadále úzce spolupracovat se svým zřizovatelem DDM Tábor, městem Soběslav, regionálním a jihočeským svazem stolního tenisu, dále se sponzory Jednota OD Tábor,
EFKO CZ s.r.o. Veselí n. Luž., Sapservis s.r.o. Soběslav, Comett Plus s.r.o.
Tábor ad. při pořádání turnajů. Za projevenou podporu všem děkujeme.
Pavel Hložek, předseda oddílu stolního tenisu DDM Soběslav

Velikonoční turnaj v kuželkách
Dne 28. 3. se konal Velikonoční
turnaj v kuželkách pro neregistrované hráče. Všichni předvedli kvalitní
výkony a nejlepší byli odměněni cenami od sponzorů, kterým moc děkuji. Nejlepšího výkonu dosáhla Olina
Chalašová, která překonala výsledkem i bývalého profesionála Otu
Kunce. Nejmladším účastníkem byl
tříletý Jakub Tuček. O příjemný
pobyt na kuželně se postaral
oddílový barman Míra Dubský.
Výsledky:
Muži:
1. KUNC Ota
2. PAVLÍČEK František
3. KOTRBA Lukáš

212
210
206

Ženy:
1. CHALAŠOVÁ Olga
213
2. VOTRUBOVÁ Jana
182
3. CHALAŠOVÁ Vendula 151
Děti:
1. KAZDA Tomáš
2. NĚMEC Petr
3. TUČEK Vojtěch

104
95
68

Nejmladší účastník tříletý
Jakub Tuček

Děkuji sponzorům:
Spartak Soběslav, pekárna Peta Bohemia s.r.o., Víno Diviš Jaroslav, Večerka u gymnázia - Luděk Menhart, Grena a.s.
P. Němec
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SOBĚSLAVSKÝ HOKEJ
ADDINOL CUP 2015
– stříbro a zlato

à

V neděli 15. 3. se nám v této sezoně naposledy na domácím ledě prezentovaly naše týmy 2.
tříd tentokrát v rámci tradičního turnaje
ADDINOL Cup 2015. Turnaje se kromě domácího týmu účastnily týmy HC Slavoj Český
Krumlov, HC Střelci Jindřichův Hradec a HC
Milevska. I přes výraznou marodku bylo díky
vysokému nasazení našich hráčů umístění nad
očekávání.
V rámci turnajových zápasů se ve své hokejové premiéře představili v našem „B“ týmu i
dva hráči přípravky Michal Paleček a Gabriela
Vlnová. Sponzor turnaje: ADDINOL Central
Europe s.r.o.
Výsledné umístění „A“ týmy:
1. HC Střelci Jindřichův Hradec
2. OLH Spartak Soběslav
3. HC Milevsko
4. HC Český Krumlov
Vstřelené branky za náš „A“ tým v turnaji
celkem: Pánek Sebastian (17), Hanzal Daniel
(6) Prokeš Lukáš a Máca Matěj.
Výsledné umístění „B“ týmy:
1. OLH Spartak Soběslav
2. HC Střelci Jindřichův Hradec
3. HC Slavoj Český Krumlov
4. HC Milevsko
Vstřelené branky za náš „B“ tým v turnaji
celkem: Slabý Matěj (16), Pánková Adéla (8),
Šrubař Dominik (5) a Bušta Zbyněk (5).

Druhé třídy na turnaji v Č. Krumlově
V neděli 29. 3. se naši hráči druhých tříd
zúčastnili turnaje v Českém Krumlově, který
byl pořádán v rámci 80. výročí tamního hokeje.
Turnaj obsazený celkem 5 týmy byl fyzicky velice náročný a každý tým sehrál celkem 4 utkání
po 3x12 min.
Jelikož náš tým byl nejblíže městu Č. Krumlov, sehráli jsme první utkání již v 8:00 hodin.
S ohledem na posun času si naši borci museli
přivstat, ale ani brzké ranní vstávání nebylo na
herním projevu během prvních dvou zápasů
znát. S přehledem náš „A“ tým přehrál pořádající tým a budoucího vítěze turnaje 10:4. V dalším zápase jsme opět zvítězili tentokrát
s týmem HC Tábor 10:1.
Další dva zápasy se našemu „A“ týmu již
nevydařily a po velice dobře rozehraném začátku turnaje jsme podlehli týmům Černošic 8:7 a
Třemošné 10:8. Nakonec náš „A“ tým obsadil
3. místo a klukům patří právem obdiv za bojovnost a vytrvalost.
Výsledné umístění:
1. HC Český Krumlov
2. HC Třemošná
3. OLH Spartak Soběslav
4. HC Tábor, 5. HC Černošice
Vstřelené branky za náš tým v turnaji celkem: Pánek Sebastian (13), Vlna Adrian (10),
Hanzal Daniel (8), Tuček Jakub (2), po jedné
brance Máca Matěj a Alexandr Zima.
Zbyněk Vlna

Sestava „A“ a „B“ týmu: trenéři zleva: Pavel Slabý, Zbyněk Vlna, Aleš Pánek. Hráči horní řada
zleva: S. Pánek, M. Máca, D. Šrubař, P. Štěpán, M. Fojta, A. Zima, V. Zeman, S. Brůžek, V. Pavlečka. Hráči spodní řada zleva: G. Vlnová, M. Paleček, D. Hanzal, A. Pánková, M. Slabý, Z. Bušta, P.
Pauš, L. Prokeš. Brankáři zleva: K. Čermák a T. Křiklán

Druhé třídy v posledním turnaji sezony vybojovaly stříbra
Ve čtvrtek 2. 4. se vydaly naše týmy do Jindřichova Hradce, kde sehrály v rámci kvalitně obsazeného turnaje poslední zápasy této sezony.
V úvodním zápase náš tým ročník narození
2007 porazil pořádající HC Střelce Jindřichův
Hradec 5:3. Další velice dramatický zápas s HC
České Budějovice, který skončil ve standardním 7:7, musely rozhodovat samostatné nájezdy. Po první sérii byl výsledek opět nerozhodný.
Naštěstí další sérii zakončil úspěšně náš hráč
Jakub Tuček a pojistil výhru v druhém zápase.
Poslední zápas jsme již úspěšně nezvládli a
prohráli s výborně hrajícím týmem HC Rebel
Havlíčkův Brod 8:0.
Za náš tým v turnaji skórovali: Vlna A. (4),
Tuček J. (3), Pánek S. (2), Prokeš L. (2), po jedné brance Máca M. a Zeman J.
Výsledné umístění tým 2007:
1. HC Rebel Havlíčkův Brod
2. OLH Spartak Soběslav
3. HC České Budějovice

4. HC Střelci Jindřichův Hradec
Náš druhý tým hráčů ročník narození 2008
prohrál v úvodním zápase s HC Střelci Jindřichův Hradec 6:5. Další zápas s týmem HC České Budějovice již kluci a Adélka s přehledem
zvládli a vysokou výhrou 15:6 si pojistili druhé
místo.
V závěrečném zápase s HC Rebel i náš mladší tým prohrál 8:4.
Výsledné umístění tým 2008:
1. HC Rebel Havlíčkův Brod
2. OLH Spartak Soběslav
3. HC Střelci Jindřichův Hradec
4. HC České Budějovice
Vstřelené branky v turnaji celkem: Hanzal
D. (11), Slabý M. (4), Šrubař D. (3), Pavlečka V.
(3), Bušta Z. (2) a Pánková A.
Všem rodičům a fanouškům děkujeme za
podporu a přejeme našim hráčům hodně úspěchů v další sezoně.
Zbyněk Vlna

Sestava „A“ a „B“ týmu. Trenéři zleva: Pavel Slabý, David Pánek, Zbyněk Vlna, Aleš Pánek. Hráči
horní řada zleva: M. Máca, S. Brůžek, J. Zeman, D. Kůrka, A. Vlna, J. Tuček, A. Zima, L. Prokeš, S. Pánek, V. Pavlečka, D. Šrubař. Hráči spodní řada zleva: Š. Slavík, M. Paleček, A. Pánková, P. Štěpán,
M. Slabý, D. Hanzal, P. Pauš, M. Fojta, Z. Bušta. Brankáři ležící zleva: K. Čermák a T. Křiklán
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SOBĚSLAVSKÝ HOKEJ
Turnaj „O pohár Jiřího Lály“ ovládl Písek, Lužnice má stříbro
Soběslavský zimní stadion ve dnech 27. - 28. 3. patřil turnaji starších
žáků, kteří se utkali „O pohár Jiřího Lály“. Hrálo se systémem každý s
každým 3 x 15 minut čistého času dle pravidel ČSLH pro starší žáky.
Výsledky jednotlivých zápasů a konečné pořadí uvádíme v tabulce.
Ocenění hráči:
· NEJLEPŠÍ STŘELEC: Kryštof Lang (HC Lužnice)
· NEJLEPŠÍ ÚTOČNÍK: Václav Pechlát (IHC Písek)
· NEJLEPŠÍ OBRÁNCE: Vojtěch Pánek (HC Lužnice)
· NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ: Eva Štumbaurová (HC Slavoj Č. Krumlov)
Ceny všem zúčastněným předali Jiří Lála, člen síně slávy ČSLH, mnohonásobný reprezentant a mistr světa v ledním hokeji a spolu s ním Mgr.
Vladimír Drachovský, místostarosta města Soběslav, který má významnou zásluhu na fungování ledního hokeje v Soběslavi.
David Čížek

Zbraslav dominovala na soběslavském
ledě - 19. 03. 2015
Slavoj Zbraslav byl soupeřem našich osmáků v posledním kole žákovské ligy 8. tříd.
· HC Lužnice - HC Slavoj Zbraslav
0 : 8 (0:2; 0:5; 0:1)
Silově i hokejově vyspělejší hosté byli od
úvodní buly lepším týmem. Od většího brankového přídělu nás zachránil spolehlivý výkon Jakuba Balouna.
DC

Závěrečné klání sedmáků
23. 03. 2015
Stříbrný tým domácích: stojící zleva David Pánek, Pavel Slabý, Jiří Lála, Vojtěch Pánek, Kryštof
Lang, Pavel Pojar, Jakub Šírek, Kryštof Gargula, Vladimír Máca, Maxmilián Komma, Jiří Macháček, Vladimír Drachovský, klečící zleva: Michal Dančišin, Jan Ludvík, Dominik Pauš, Martin Staněk, Adam Čížek, Tomáš Novák, Jonáš Čížek, ležící zleva: Jakub Baloun, David Plecer

· HC Lužnice – HC Meteor Třemošná
5 : 4 (3:2, 1:1, 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Čížek), Čížek (Dančišin), Máca (Lang), Lang
(Čížek), Lang (Šrubař)
Do utkání kluci vstoupili trochu vlažně, ale i
přes to jsme první třetinu vyhráli. Protože zbývající dvě třetiny skončily nerozhodným výsledkem, mohli jsme se radovat ze závěrečného
vítězství. Konec sezony tak sedmáci zakončili
vítězně a v tabulce jim patří konečné krásné
sedmé místo.
VM

Zprávy fotbalového
mužstva „A“

Horní řada zleva: F. Kodat, trenér J. Křiklán, T. Škrleta, J. Šťastný, D. Řehoř, J. Novák, J. Koutenský, V. Rada, J. Boháč, O. Fuciman, trenér P. Máca. Klečí: M. Čančura, J. Mareš, F. Petrásek,
O. Novák, K. Vaněk, M. Gajdolín, V. Křiklánová. Leží: P. Máca, D. Jansa

Hokejový turnaj mladších žáků
O víkendu 21. – 22. 3. 2015 proběhl na zimním stadionu ve Veselí nad Lužnicí hokejový
turnaj mladších žáků, kterého se zúčastnilo
celkem 6 týmů.
Zápasy týmu HC Lužnice:
· HC Lužnice – HC Střelci Jindř. Hradec 1 : 1
· HC Lužnice – HC Milevsko 2010 8 : 2
· HC Lužnice – HC Kobra Praha 1 : 3
· HC Lužnice – EHC Black Wings Linz 3 : 1
· HC Lužnice – HC Sršni Sedlčany 0 : 0

Konečné pořadí turnaje:
1. HC Kobra Praha
2. HC Střelci Jindřichův Hradec
3. HC Lužnice
4. HC Sršni Sedlčany
5. EHC Black Wings Linz
6. HC Milevsko 2010
Z HC Lužnice se do „ALL STAR TEAMu“
dostali Kryštof Vaněk a Filip Petrásek.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu turnaje.
Zina Petrásková

Další zápas v přípravě jsme sehráli ve Voticích na UMT.
· SK Votice - FK Rašelina Soběslav 4:3 (3:1)
Branky: 4., 34., 60. Štork, 33. Šlejmar – 15.
Polišenský K., 59. Šmídmajer, 81. Peltán.
Již čtvrté přípravné utkání jsme hráli na přírodní trávě v Roudném.
· TJ Malše Roudné - FK Rašelina Soběslav
2:1 (1:0)
Branky: 25. Trněný, 66. Jasanský – 74. Doležal
Generálku jsme hráli na UMT ve Staré Hlíně
s účastníkem I. A třídy kraje Vysočina
· FK Rašelina Soběslav – TJ Slovan Kamenice nad Lipou 5:3 (1:2)
Branky: 47. a 61. Šmídmajer, 12. Polišenský
K., 58. Žalda, 63. Mazouch T. – 13. a 24.
Dvořák, 55. Hadač
Více na internetových stránkách www. fksobeslav.cz.
F. Maršík
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založeno 1990

hledá do provozu v Soběslavi (bývalý Otavan)
do trvalého pracovního poměru

technika na kompletaci
a servis transportních pásů a řemenů.
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B.

tel./fax.: 381 521 162

info@mbelt.cz

JET MONEY
RYCHLÁ PŮJČKA BEZ RUČITELE
SERVIS AŽ DOMŮ
Půjčujeme osobám s pracovním poměrem
osobám pracujícím na ŽL
maminkám MD
důchodcům

Půjčka na cokoli
Hotovost až domů
Měsíční splátky

KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE

Tel. 776 609 333

KAMENICTVÍ
KAREL CHURÁČEK

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

Rozšířená prodejna

· 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:
Prodejna:

nnnn

Veselí nad Lužnicí, Hlinice 76
Soběslav – Květinka na hřbitově

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.

nnnn

Přizpůsobíme svůj čas vašemu! Schůzky jsou nezávazné

Potřebujete střechu - Pořiďte u nás KM - BETU.

VOLEJTE: 731 164 363

Super slevy na tyto tašky po celý rok.

Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859
· Koupím zahradu v Soběslavi.
Tel. 737 836 686

Prodej

· Prodám úplně nový kotel Viadrus – Hercules
U24. Tel. 776 301 859

· Hledám zedníka na opravy omítky v Čerazi.
Tel. 602 443 482

· Prodám garáž u letiště. Cena dohodou.
Tel. 722 169 952

· Přijmeme pomocnici do domácnosti na zkrácený úvazek. Tel. 606 91 15 61

Ostatní

· Pronajmu garáž v Soběslavi „Na Moskvě“.
Elektrika 220 V. Tel. 721 006 315

· Daily reality, prodej a pronájmy nemovitostí.
Tel. 725 339 667

· Nemovitosti – www.inrekareality.cz

· Přijmeme brigádníky pro výkrm a vyskladňování drůbeže v Čerazi. Tel. 602 443 482

· Prodám vykrmená prasata i selata. Možnost
zabít i naporcovat. Tel. 723 177 558

· Přijmeme aktivního důchodce pro výpomoc
ve výkrmu drůbeže – Čeraz. Tel. 602 443 482

· Pronajmu garsonku v Rašínově ul.
Tel. 777 193 750
· Hledám paní na výpomoc v domácnosti
v Chlebově a hlídání dětí.
Tel. 608 011 407
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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

·
·
·
·
·

Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
Uzávěrka příštího čísla
15. 5. 2015
Pište na:
hlaska@musobeslav.cz

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

Cenová nabídka a odborná konzultace ZDARMA!
Volejte: 739 704 695 Pište: vlastimil.hradek@centrum.cz

BRIGÁDA!!!
Nová zeleninová farma v Doňově hledá
brigádníky (muže), kutilský talent,
příp. znalost zemědělské techniky výhodou!!!

Volejte na tel. p. Masný 608 828 229
www.farmadonov.cz
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Soukromá farma
v Mokré u Soběslavi
vás v měsíci červnu zve na

Samosběr
jahod

Informace na tel.: 724 291 482
www.jahodymokra.cz

Terapie RUŠ
Kvantový dotek Matrixu
Jaroslav Kubíček
terapeut
Záluží u Budislavě 1
Tel. 777 964 976
www.rus-terapie.cz
jarcek.kubicek@seznam.cz
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA

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

www.pujcovna-monika.cz

CENA INZERCE

2

1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH, plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH
Při opakování poskytujeme slevu 10%

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

n
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ŽALUZIE OŠMERA
Montáž - prodej - výměna
Tel. 734 460 066, ottaosmera@seznam.cz
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Společnost NSE Solutions, s. r. o.
přijme na pracoviště ve slévárně
v Sezimově Ústí zájemce na pozice:
ELEKTRIKÁŘ
- základní mzda 14.500 až 21.000 Kč podle zkušeností
- výkonnostní prémie, příplatky za dodržení 100% docházky

ZEDNÍK
- základní mzda 14.500 až 21.000 Kč podle zkušeností
- výkonnostní prémie, příplatky za dodržení 100% docházky

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
- základní mzda 14.500 Kč
- výkonnostní prémie, příplatky za dodržení 100% docházky
Požadujeme:
· samostatnost
·

manuální zručnost

·

čistý trestní rejstřík

·

ochotu pracovat v třísměnném provozu

·

práce je svým charakterem vhodná pro muže
Veškeré informace o platových podmínkách a dalších
benefitech jsou k dispozici na www.nsesolutions.cz.
Kontaktní osoby:
Ing. Bendová Lenka, tel. 774 750 700,
email: l.bendova@nsesolutions.cz
Ing. Strachotová Lenka, tel. 778 094 700,
email: l.strachotova@nsesolutions.cz
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