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cena 10,- Kč

Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a Baltazar. Mudrcové „vinšující“ šťastný nový rok obcházeli
naše domovy v sobotu 11. ledna 2014. Podrobnosti na str. 6.

Zápis dětí do 1. tříd
pondělí 10. 2. 2014

/

úterý 11. 2. 2014

na ZŠ E. Beneše
od 13.00 do 16.30 hod.
na ZŠ Komenského
od 14.00 do 16.00 hod.
Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2014 dosáhnou věku šesti let.
Zápis se týká i dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky pro
školní rok 2013/2014.
Zákonný zástupce u zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list
dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
Zápis do 1. ročníku základní školy praktické se bude konat v úterý
11. února 2014 od 14 do 15.30 hodin v budově Střední školy řemeslné a Základní školy Soběslav na Školním náměstí 56/III v Soběslavi.
Týká se dětí narozených od 1.9.2007 do 31.8.2008 a dětí s odloženou
školní docházkou.
Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte, popřípadě doporučující poradenskou zprávu.
Zápis do Mateřské školy a Základní školy speciální Diakonie ČCE
Rolnička, Soběslav a den otevřených dveří pro veřejnost se koná
ve středu 12. února 2014 od 8.00 do 16.00 hod. v budově školy Mrázkova 700/ III, Soběslav, tel.: 381 52 20 54, mobil: 739 633 993
Zapisovány budou děti a žáci do:
1. Speciální třídy mateřské školy – děti se specifickými vzdělávacími
potřebami – smyslově postižené, s vadami řeči, mentálně i tělesně
postižené, děti s kombinovanými vadami, zdravotně oslabené a se
sníženou psychosociální adaptací…
2. Přípravného stupně základní školy speciální
3. Základní školy speciální

Pozvání pro všechny zájemce a příznivce předškolního vzdělání v našem
městě
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 23. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 17. prosince 2013 od
14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 23/305/2013

Rada města schvaluje termíny svých jednání
v roce 2014 následovně: 7. 1., 21. 1., 4. 2.,
18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5.,
27. 5., 10. 6., 24. 6., 22. 7., 19. 8., 2. 9., 16. 9. a
30. 9. 2014.

 Usnesení č. 23/306/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na pojištění majetku, odpovědnosti a
vozidel města na rok 2014 organizovaného
makléřem města firmou GrECo JLT Czech
Republic, s. r. o., České Budějovice. Smlouva
na pojištění v roce 2014 bude uzavřena s Českou pojišťovnou, a. s., za cenu 406.491 Kč.

 Usnesení č. 23/307/2013

Rada města se seznámila s návrhem projektové dokumentace rekonstrukce sportovní haly
za gymnáziem zpracovaným Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, Soběslav. Po zapracování
připomínek vzešlých z jednání se RM k této
záležitosti opětovně vrátí.

 Usnesení č. 23/308/2013

Rada města bere na vědomí seznam nedobytných pohledávek města Soběslavi, které budou vyřazeny k 31. 12. 2013 z účetnictví
města dle soupisu předloženého tajemníkem
MěÚ Ing. Radkem Bryllem.

 Usnesení č. 23/309/2013

Rada města rozšiřuje program 16. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční v úterý 17. 12. 2013 od 17.00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, o bod 2a:
ZŠ E. Beneše – projekt ROP

 Usnesení č. 23/310/2013

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, na pronájem
budovy čp. 50/II v ulici tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi včetně pozemku, kterou škola
užívá, z důvodu realizace projektu „Modernizace podmínek pro výuku ZŠ Soběslav, tř.
Dr. Edvarda Beneše 50“ financovaného
z ROP Jihozápad. Smlouva bude uzavřena do
31. 12. 2020.

 Usnesení č. 23/311/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 12. 9. 2013 uzavřené mezi městem Soběslav a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
ČR Praha, na užívání nebytového prostoru
v 2. patře budovy čp. 59/I na náměstí Republiky v Soběslavi (MěÚ) za účelem poskytování služeb Všeobecné zdravotní pojišťovny
občanům města každé první a třetí úterý
v měsíci od 11.30 hod. do 15.00 hod. s účinností od 1. 1. 2014. Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.

 Usnesení č. 23/312/2013

Rada města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy uzavřené mezi městem Soběslav a
firmou DK Open, spol. s r. o., Jindřichův
Hradec, na pronájem nebytového prostoru
(garáže) v domě čp. 57/I na náměstí Republiky v Soběslavi, který je v majetku firmy DK
Open, dohodou k 31. 1. 2014 z důvodu celkové rekonstrukce budovy.

 Usnesení č. 23/313/2013

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 2.000 Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2013 oddílu stolního tenisu při DDM v Soběslavi na částečnou úhradu
nákladů spojených s pořádáním Turnaje mládeže Jihočeského kraje ve stolním tenisu,
který se uskuteční 4. a 5. 1. 2014 ve velkém
sále sokolovny ve sportovním areálu města.

 Usnesení č. 23/314/2013

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o zahájení územního řízení „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část,
úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav – Doubí“.

 Usnesení č. 23/315/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku parc. č.
2
3988 díl a o výměře 17 m v k. ú. Soběslav
z majetku Jihočeského kraje České Budějovice do majetku města z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem u
nového přechodu pro chodce v ulici Dr. E.
Beneše v Soběslavi v souvislosti s realizací
akce: „Zvýšení bezpečnosti chodců a úpravy
pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace v ulici 28. října“ v Soběslavi.

 Usnesení č. 23/316/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 19 ke smlouvě o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne
18. 12. 1995 uzavřené mezi městem Soběslav
a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci komunálních odpadů v roce 2014 na částku
3.594.321 Kč + DPH.

 Usnesení č. 23/317/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 33 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6.
1996 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na
zajištění svozu a likvidace separovaného sběru v Soběslavi a městských částech Chlebov a
Nedvědice v roce 2014 za cenu 472.948 Kč +
DPH.

 Usnesení č. 23/318/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
mezi městem Soběslav a Střední školou řemeslnou a Základní školou Soběslav, kterým
se upřesňuje výměra pronajaté budovy čp.
56/III na Školním náměstí v Soběslavi včetně
pozemku a pozemek parc. č. 1273/1 (zahrada), které jsou ve vlastnictví města a které má
Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav v pronájmu.

únor 2014
 Usnesení č. 23/319/2013

a) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
mezi městem Soběslav a paní Janou Lippovou, Tábor, kterým se mění výměra pronajatého nebytového prostoru v domě čp. 104/I na
náměstí Republiky v Soběslavi, který je ve
vlastnictví města, v souvislosti s oddělením
nebytového prostoru v 1. patře uvedeného
2
domu o výměře 20 m , který užívá na základě
podnájemní smlouvy p. Jindřich Kocourek,
Soběslav.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
2
o nájmu nebytových prostor o výměře 20 m
mezi městem Soběslav a p. Jindřichem Kocourkem, Soběslav, na pronájem nebytového
prostoru v 1. patře objektu čp. 104/I na náměstí Republiky v Soběslavi za účelem výuky hudby. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s účinností od 1. 1. 2014.

 Usnesení č. 23/320/2013

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 3+0 v čp. 321/1 v Kadlecově ulici
v Soběslavi do nájmu Blance Franzové, Soběslav, s přenecháním městského bytu velikosti 2+0 v čp. 148/4 na náměstí Republiky
v Soběslavi do nájmu Ivetě Růžičkové, Soběslav, a dále s přenecháním městského bytu
velikosti 4+1 v čp. 109 na náměstí Republiky
v Soběslavi Zdeňce Kupčíkové, Soběslav.

Usnesení 1. schůze Rady města
Soběslavi, která se konala dne 7. ledna 2014
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 1/001/2014

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

 Usnesení č. 1/002/2014

Rada města ukládá realizovat usnesení z 16.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 17. prosince 2013.

 Usnesení č. 1/003/2014

Rada města v návaznosti na usnesení ZM
16/135/2013 schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2013 zpracované vedoucí finančního odboru MěÚ paní M. Kolouškovou, kterým se
upravují položky jednotlivých kapitol v rozpočtu města v roce 2013 dle skutečného plnění k 31. 12. 2013.

 Usnesení č. 1/004/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o změně trasy vedení IV. železničního koridoru v úseku Doubí u Tábora –
Soběslav dle dokumentace ke změně územního řízení zpracované firmou Metroprojekt
Praha, a. s. Projednání změny vedení uvedeného úseku IV. železničního koridoru se
uskuteční 14. ledna 2014 od 10.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Soběslav.
pokračování na str. 3
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 Usnesení č. 1/005/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku „Rozšíření parkoviště u
Senior-domu Soběslav“, které se uskuteční
17. 1. 2014 od 13.00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové: Kamil Modl – člen RM, Jan Pehe –
člen ZM, Ing. Zina Petrásková – ředitelka
S-domu, Šárka Kroupová – pracovnice
OOSM – hlas poradní, náhradníci: Mgr. Vl.
Drachovský – místostarosta, Ladislav Bleha
– člen ZM, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ

 Usnesení č. 1/006/2014

Rada města stanovuje plat jednateli Správy
města Soběslavi, s. r. o., panu Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing.
Zině Petráskové, řediteli KDMS Mgr. Petru
Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru Matoušovi a tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi ve výši
dle zápisu z jednání s účinností od 1. 1. 2014.

 Usnesení č. 1/007/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného Základní školou Soběslav, Komenského 20, na vybavení šatny
šatními skříňkami. Vítězem výběrového řízení se stala firma My dva group, a. s., Praha, za
cenu 109.604,7 Kč včetně DPH. Vybavení
školy šatními skříňkami bude hrazeno z prostředků ZŠ.

 Usnesení č. 1/008/2014

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o odstranění přestárlých a přerostlých topolů podél cesty od
lávky přes řeku Lužnici u stadionu směrem
k Pilátu. Odstranění provádí Aeroklub Soběslav v souvislosti s údržbou vzletových rovin
pro letiště v Soběslavi. V jarních měsících
bude podél cesty provedena výsadba nových
stromů. Informace o uvedené záležitosti bude
zveřejněná v měsíčníku Hláska.

 Usnesení č. 1/009/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
likvidaci zvláštních odpadních vod mezi
městem Soběslav a ČEVAK, a. s., České Budějovice, na odvoz odpadních vod z kompostárny Soběslav.

 Usnesení č. 1/010/2014

Rada města posouvá termín jednání RM
z 4. 2. 2014 na 11. 2. 2014.

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
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Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 17. prosince 2013 od 17.00 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi
 ZM 16/134/2013

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2013 – rozpočtové opatření č. 4/2013 – v předloženém
znění.

 ZM 16/135/2013

Zastupitelstvo města pověřuje radu města ke
schválení rozpočtového opatření č. 5/2013,
kterým se upraví jednotlivé položky rozpočtu
města Soběslavi za rok 2013 podle dosažené
skutečnosti.

 ZM 16/136/2013

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet
města Soběslavi na rok 2014 v předloženém
znění.

 ZM 16/137/2013

a) Zastupitelstvo města souhlasí s realizací
projektu „Modernizace podmínek pro výuku
v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50“ v rámci
27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad – 2.4.
Rozvoj infrastruktury základního, středního
a vyššího odborného školství s celkovými náklady 900.000 Kč, z toho vlastní podíl činí
135.000 Kč. Předkladatelem a realizátorem
projektu je ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše
50/II.
b) Zastupitelstvo města schvaluje k zajištění
finančního krytí výše uvedeného projektu použití investičního fondu školy ve výši
900.000 Kč na předfinancování projektu a
z toho 135.000 Kč na úhradu vlastního podílu
projektu.

 ZM 16/138/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici ke
schvalování účetní závěrky města Soběslavi
v předloženém znění.

 ZM 16/139/2013

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
2
pozemku parc. č. 3929/5 o výměře cca 43 m
v k. ú. Soběslav Automoto klubu Soběslav za
cenu dle znaleckého posudku.

 ZM 16/140/2013

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po2
zemku parc. č. 2103/520 o výměře 57 m v k.
ú. Soběslav paní Vladimíře Průšové, Bran2
dlín, za cenu 150 Kč/m .

 ZM 16/141/2013

Zastupitelstvo města schvaluje koupi po2
zemku parc. č. 3835/2 o výměře 468 m
v k. ú. Soběslav od Motoru Jikov Strojírenská, a. s., Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě

Středa 5. 2. a 19. 2. od 13 do 17 h

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

Tel. 602 496 375

tel. 777 794 871

JUDr. Stanislav Hroch
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 ZM 16/142/2013

Zastupitelstvo města schvaluje koupi po2
zemku PK parc. č. 1041 o výměře 2.330 m
v k. ú. Chlebov od České republiky – Státní
statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, za
cenu dle znaleckého posudku.

 ZM 16/143/2013

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků pod komunikací od následujících
vlastníků: Petr Král, Soběslav, Jan Mrázek,
Milín a Helena Oplová, Praha, parc. č.
2
2103/318 o výměře 215 m , Jaroslav Kopic,
2
Soběslav, parc. č. 2103/319 o výměře 161 m ,
Pavel Hoffmann, Soběslav, parc. č. 2103/320
2
o výměře 116 m , Josef Mráz, Soběslav, parc.
2
č. 2103/326 o výměře 64 m , Jiří Rejlek, Praha a Květoslava Vatrini, Weiterstadt, Ně2
mecko, parc. č. 2103/328 o výměře 30 m ,
2
parc. č. 2103/483 o výměře 103 m a parc. č.
2
2103/479 o výměře 83 m , Marie Bělohlavová, Sezimovo Ústí, Jan Rytíř, Praha a Marta
Šonská, Praha, parc. č. 2103/330 o výměře
2
2
76 m , parc. č. 2103/487 o výměře 175 m ,
2
parc. č. 2151/70 o výměře 1.196 m , vše
2
v k. ú. Soběslav, za cenu 130 Kč/m .

 ZM 16/144/2013

Zastupitelstvo města schvaluje s odkazem na
zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu
majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemku
2
parc. č. 4057/8 o výměře 84 m v k. ú. Soběslav od České republiky – Státního pozemkového úřadu, Praha, na město Soběslav.

 ZM 16/145/2013

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
bezúplatný převod pozemků parc. č. 858/18 o
2
výměře 862 m , parc. č. 858/19 o výměře
2
2
176 m a parc. č. 858/20 o výměře 346 m - vše
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nedvědice u Soběslavi z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, do
vlastnictví města Soběslavi.

 ZM 16/146/2013

Zastupitelstvo města schvaluje směnu s doplatkem pozemků parc. č. 3626/8 o výměře
2
65 m z majetku firmy Rašelina, a. s., Soběslav, do majetku města Soběslavi a pozemků
2
parc. č. 3846/4 o výměře 647 m a parc. č.
2
3664/53 o výměře 207 m z majetku města
Soběslavi do majetku firmy Rašelina, a. s.,
Soběslav, vše v k. ú. Soběslav. Rozdíl ve vý2
měře pozemků, který činí 789 m , bude ve
prospěch města Soběslavi doplacen firmou
2
Rašelina, a. s., za cenu 150 Kč/m .

 ZM 16/147/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Komunitní
plán sociálních služeb ORP Soběslav v předloženém znění.
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Fond rozvoje bydlení
města Soběslav
Městský úřad připomíná občanům, že do
7. 2. 2014 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2011.
Formulář žádosti si můžete vyzvednout na
MěÚ, odboru organizačním a správy majetku,
nám. Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, I. patro,
č. dv. 216. Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na
stránkách www.musobeslav.cz.

Poznamenejte si
Doplňujeme telefonní čísla Městského úřadu
Soběslav, která chybí v seznamu v minulém čísle a omlouváme se za nepřesnost.

Budova čp. 55/I náměstí Republiky
Obecní živnostenský úřad
II. patro
Mgr. Fialová Blanka, kontrola, 381 508 190
Ing. Mareš Josef, správní řízení, 381 508 189
III. patro
Blažková Iva, vedoucí odboru, 381 508 188
Hypšová Jana, registrace, 381 508 193

Slavnostní předání elektromobilu BMW i3
V předchozích číslech Hlásky jsme informovali, že město Soběslav zvítězilo v soutěži o nejsympatičtější projekt E.ON Energy Globe Award 2013 s projektem „Záchrana gotického hradu
Soběslav“. Elektromobil BMW i3, který byl hlavní cenou za vítězství v uvedené soutěži, bude
slavnostně předán generálním ředitelem BMW Group Česká republika Dr. Josefem Reiterem
v pátek 7. února 2014 v 14.00 hod. v parku před vstupem do hradu.
Všichni jste zváni.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Koncese na prodej a distribuci alkoholu a lihovin
Dne 17. 10. 2013 vstoupila v účinnost novela živnostenského zákona, a to zákon č.
309/2013 Sb., který zavádí koncesi na prodej
alkoholu.
V příloze č. 3 Koncesované živnosti u předmětu podnikání „Výroba a úprava kvasného
lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných
destilátů získaných pěstitelským pálením)“ se
na konci prvního sloupce doplňují slova „a
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Rozšiřuje se tak dosavadní předmět podnikání.
Podle přechodných ustanovení tohoto zákona podnikatelé, kteří jsou oprávněni prodávat

VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ
Věcí je vše, co je rozdílné od osoby a slouží
potřebě lidí. Věcí v právním smyslu jsou tedy
předměty pro člověka užitečné, tj. které mají
objektivní způsobilost přinášet užitek hospodářský, estetický a jiný. Věcí je vše, co člověk
může podrobit své vůli a ovládat. Ne vše, co je
pro člověka užitečné, člověk ovládá a lze definovat jako věc – např. déšť, slunce apod.
Pojem věci v právním smyslu zahrnuje v novém občanském zákoníku na rozdíl od obecného chápání věci i na rozdíl od dosavadní právní
úpravy věci hmotné i nehmotné. Věcí jsou tak i
předměty průmyslového a duševního vlastnictví, zaknihované cenné papíry, pohledávky a
další práva, jejichž povaha to připouští. Věcí
jsou rovněž ovladatelné přírodní síly (elektřina,
zemní plyn apod.), se kterými se obchoduje, na
něž občanský zákoník nahlíží jako na věci
hmotné.
Živé zvíře jako smysly nadaný živý tvor není
věcí a ustanovení o věcech se na něj použije jen
v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.
Bylo by např. v rozporu s povahou zvířete jako
živého tvora použít psa, který lpí na svém pánovi, jako zástavu a předat jej zástavnímu věřiteli
jako osobě zvířeti cizí, kde pes bude vystaven
stresu.
Věci rozlišujeme na věci movité a nemovité.
Nemovité věci jsou pozemky, podzemní stavby
se samostatným účelovým určením (metro, samostatný vinný sklípek), věcná práva k nim (zástavní práva, věcná břemena atd.) a práva, která
za nemovité věci prohlásí zákon (např. právo
stavby). Stanoví-li právní předpis, že určitá věc
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není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc
přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc věcí nemovitou. Zvláštní zákony stanoví, že status nemovité věci mají
letiště, pozemní komunikace i např. vodovody a
kanalizace, což jsou nemovité věci, které se zapisují do majetkové evidence podle zákona o
vodovodech a kanalizacích, nikoli do katastru
nemovitostí. Ostatní věci, ať je jejich podstata
hmotná či nehmotná, jsou věci movité.
Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy
náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se
tím věc znehodnotí. Součást věci nepředstavuje
samostatný předmět práv. Součástí pozemku je
prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby a
jiná zařízení zřízené na pozemku, s výjimkou
staveb dočasných. Součástí nemovité věci je
stroj nebo jiné upevněné zařízení, ledaže by
v katastru nemovitostí byla zapsána výhrada, že
stroj není vlastnictvím vlastníka nemovitosti.
Součástí pozemku nejsou inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, energetická vedení).
Příslušenstvím věci jsou samostatné vedlejší
věci vlastníka u věci hlavní, jejichž účelem je,
aby se jich trvale užívalo společně s hlavní věcí
(např. poklička na hrnci). Má se za to, že právní
jednání týkající se hlavní věci se týká i jejího
příslušenství. Vedlejší věci vlastníka u stavby,
která je součástí pozemku, jsou příslušenstvím
pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem trvale užívalo.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát působící na MěÚ Soběslav

kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou
v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. O koncesi
na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a
lihovin si musí požádat nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti zákona, tj. od 17. 10.
2013 do 17. 4. 2014.
Marným uplynutím lhůty k podání žádosti na
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny zaniká.
K získání koncese v částečném rozsahu
předmětu podnikání, a to pro „prodej kvasného
lihu, konzumního lihu a lihovin“, není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady, ani není třeba vyjádření Ministerstva zemědělství.
Úprava se vztahuje na všechny podnikatele,
kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto
produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se
úprava vztahuje na podnikatele, kteří lihoviny
podávají v restauračních zařízeních, cukrárnách
případně i v dopravních prostředcích (§ 44 živnostenského zákona). O koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin budou
muset požádat i výrobci těchto komodit.
Přijetí žádosti o koncesi podle přechodných
ustanovení zákona nepodléhá správnímu poplatku.
Živnostenský úřad Soběslav

Kalendář
akcí roku
2014
Redakce Hlásky se obrací na všechny spolky, neziskové organizace a sdružení, které
chtějí zveřejnit termíny pořádání svých akcí
v kalendáři kulturních, společenských a
sportovních akcí v roce 2014 v Soběslavi a
okolí, aby nám potřebné údaje sdělily
e-mailem, poštou či osobně do 10. 3. 2014.
Poskytnuté informace budou efektivně využity, neboť kalendář budeme distribuovat i
do dalších měst v kraji a poslouží tak k rozvoji cestovního ruchu v našem městě a k bezplatné prezentaci vašich akcí.
Děkujeme.
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ROZPOČET MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROK 2014
PŘÍJMY (údaje v tis. Kč)
Daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost

Celkem
14500

Daň z příjmu fyz. osob - samostatně výdělečná činnost

1000

Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy

1300

Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Ekologické a místní poplatky

v tom:

8637
2
2
3900

poplatek ze psů

236

poplatky za rekreační pobyt

65

poplatky za užívání veřejného prostranství

500

poplatek z ubytovací kapacity

70

odvod z loterií a her

300

odvod z provozu výher. hracích přístrojů

2937

poplatek za zkoušky OZ řidičů z povolání

620
4000
5900

Vodní hospodářství - nájem zařízení

4100

Rybníky - nájem

600

Informační středisko, propagace města

108

Cestovní ruch - koupaliště - nájem, náhrady

96

Stavebnictví, služby - sankční platby, náhrady

20

Doprava - sankční platby, náhrady, prodej

20

Školství (nájemné, odvody z odpisů MŠ a ZŠ)

1000

Kultura (noviny, kulturní dům)

1507

TV a zájmová činnost - nájmy, finanční dar, pojist. náhr.

130

Zdravotnictví - nájmy

850

90
1110
1357
1800
125

Městská policie - sankční platby, náhrady

300

Městský úřad - tržby, sankční platby, náhrady

700

Finanční operace, ostatní příjmy

210

Příjmy z vlastní činnosti celkem

21423

dotace v rámci souhrn. vztahu x)

15000

Dotace a převody celkem

VÝDAJE

Celkem

Ozdrav. hospodářských zvířat (útulky, deratizace)

250

1300
10215

v tom: kulturní akce (festival, ohňostroj, ostatní)

300

památky a os. předměty kult. hodnoty

3250

místní rozhlas

100

noviny Soběslavská hláska

500

kulturní dům

5865

SPOZ a ostatní kultura
Sport a zájmová činnost

200
3950

v tom: TJ Spartak (údržba sportovišť, ztrátovost ZS, mládež. sport)

1100
300

Komunální služby celkem

26257
1000

půjčky z FRB

500

nebytové prostory

500
1500
11600
500

meziobecní spolupráce (SMO)

1357

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

2000

pozemky

2000

rekonstrukce náměstí

5000

Životní prostředí, veřejná zeleň

300
7001

v tom: odpady

5200

výstavba kompostárny

1370

veřejná zeleň, vzhled obce, monitoring hluku

231

protipovodňová opatření, ostatní

200

Sociální služby (Senior-dům, Rolnička)

2101
1523

Rolnička - opravy, příspěvek

340

Soc. služby - rezerva, pěstounská péče

238
50

Městská policie

2600

Požární ochrana

200

Zastupitelstvo města a městský úřad
Finanční operace, ostatní výdaje
VÝDAJE CELKEM
v tom:

1800
1050

Zdravotnictví (poliklinika)

Živelní ohrožení - ochrana obyvatelstva

17364
122124

ostatní (opravy budov, rezerva)
Kultura

Senior-dům - příspěvek

2364

PŘÍJMY CELKEM

7500

hřbitov
1600

Soc. služby (Rolnička-nájem, Senior-dům-odvod z odpisů)

4300

základní školy - příspěvky

veřejné osvětlení

4000

Svaz měst a obcí - příspěvek na meziobecní spolupráci

v tom: mateřské školy

zásobování teplem

nebytové prostory - nájmy, náhrady
pozemky - pronájem, prodej, náhrady, ostatní

200
13100

Správa města - veřejné služby

8157

hřbitov - nájmy, náhrady

500
4000

v tom: bytové hospodářství

bytové hospodářství - splátky bytů, nájmy, náhrady

ostatní účelové dotace, převody xx)

4700

zájmová čin. dětí a dospělých, dětská hřiště

700
1000

Životní prostředí - odpady - tržby, náhrady

8300

Vodní hospodářství

rekonstr. haly, ostatní sportoviště

83337

Lesnictví - nájem z pozemků

Místní hospodářství, územní rozvoj

Doprava (silnice, chodníky, dopr. značení)

rybníky

poplatek za odnětí půdy z les. fondu

Splátky půjček

700

Školství

poplatek za odnětí půdy ze zem. půd. fondu

Daňové příjmy celkem

300

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

2500

5

Daň z nemovitostí

Informační středisko, propagace města

odpadní vody

31000

poplatek za komunální odpad

1100

v tom: pitná voda

14500

poplatek za znečišťování ovzduší

Správní poplatky

Zemědělství a lesnictví

5

Financování: Saldo hospodaření
Splátka úvěru

33800
4300
119224
2900
-2900

x) částka bude upravena po sdělení výše dotace, xx) upřesnění ostatních dotací až po obdržení rozhodnutí
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Martin Coufal
Maxmilián Jelínek
Ela Keilová
Vojtěch Dřevo
Denisa Bílá
Viktorie Šmídmajerová
Denisa Štěchová
David Mugrauer
Tereza Svatková
Alex Fišer
Jan Kurej
Martin Pavlík
Anita Herynková
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
František Kubeš
Čestmír Ptáček
Ján Golminc
Marie Cajthamlová
Jiřina Procházková
Hana Forejtová
Anna Nutilová
Josef Kratochvíl
Zdeňka Vráblíková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Odešel...Jediný na světě, jež nikdy nezradil. Na něj zůstává ta největší vzpomínka.
Dne 11. 2. 2014 uplyne 14 let, co nás navždy opustil po dlouhé a těžké nemoci
náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan
Jaroslav Rataj z Myslkovic. S láskou a
úctou stále vzpomínají manželka Vlasta,
syn Jiří s rodinou, vnuk Jiří s rodinou.

Dne 4. února 2014 by se dožil 100 let náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček pan
Jaroslav Steinitz, dlouholetý pracovník České pojišťovny. Kdo jste ho znali a
měli rádi, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku. S láskou a úctou
vzpomínají dcery a syn s rodinami.
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Dne 9. února 2014 by se
naše maminka, babička,
prababička a praprababička paní Anna Blahotová,
rozená Hoffmannová, dožila 100 let. Opustila nás
dne 13. 4. 1994. Kdo jste ji znali, věnujte jí,
prosím, spolu s námi tichou vzpomínku.
Dcera Alena Březinová s rodinou
S láskou a vděčností vzpomínáme na našeho drahého
otce, dědečka, pradědečka a
manžela.
Pan JUDr. Lubomír Výborný
zemřel před dvěma lety, 9. února. Kdo jste
jej znali, vzpomeňte s námi. Díky.
Za rodinu manželka a dcera Eva

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 19. 2. 2014 uplyne rok, co nás všechny navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička paní MARIE BENEDIKOVÁ. Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají manžel Josef, dcera Jana s rodinou a vnučka Martina s rodinou.

Vzpomínka na paní učitelku
Přišla mezi nás na sraz před 5 lety a všechny
si nás pamatovala. Měla schované notýsky.
Skvělá učitelka s přirozenou autoritou. Češtinu
nás naučila takovým způsobem, že na získaných základech stavíme dodnes. Y, i, z, s (a podobně), čárky. Např.: “Na horách Tajgetu, kde

není trav ni květů, dům svůj má orel.” byla jedna
z jejích oblíbených vzorových vět.
Stále jakoby rozevlátá a v pohybu. Měla charakter. Věřím, že i za své spolužáky z 9. A třídy,
školní rok 1972/73 ZDŠ Komenského ul., mohu
říci: měli jsme Vás rádi. Paní Jiřina Procházková byla naše třídní učitelka. Děkujeme.
Ing. Eva Výborná

Společenský ples Rašeliny a.s. a města Soběslav
Srdečně vás zveme 14. 2. na tradiční
Společenský ples Rašeliny a.s. a města Soběslav.
I v tomto roce se můžete těšit na bohatý program a večer plný příjemných zážitků i chutí.
Celým večerem vás bude provázet taneční orchestr Variant a část večera i oblíbená Cimbálovka z Milovic. Předtančení taneční skupiny Fioretto z Českého Krumlova vás naladí renesančně a host plesu Pangea –
The Beatles Revival Band vás roztančí.
Nezapomněli jsme ani na ochutnávku moravských vín a občerstvení.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Nikdy nedostáváme nic pouze pro vlastní užitek. O všechno se lze podělit. Jsme totiž stvořeni tak, že něco skutečně vlastníme teprve v okamžiku, kdy jsme ochotni se toho vzdát. Dokud nejsem ochoten rozdat, co
mám, nemohu se z toho skutečně těšit. Teprve až se začnu o svůj dar dělit,
přinese mi to radost. Dáváním nikdy neztrácíme. Co nás kdysi svazovalo a
zotročovalo, promění se darováním v něco, co nás naopak otvírá a osvobozuje.
Možnost rozdělit se, obdarovat a prožít radost z otevřenosti pro druhé
jsme měli v Soběslavi opět díky Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila v
sobotu 11. ledna 2014. Při této sbírce se vybralo 42.362 Kč. Výtěžek bude
i letos věnován z 65% rodinám s dětmi s postižením ze Soběslavi a okolí.
Zbylých 35% bude určeno pro účely Charity ČR (pomoc lidem v nouzi,
humanitární pomoc atd.).
Velké díky patří všem, kdo přispěli a dokázali se rozdělit, ale také koledníkům, organizátorům sbírky a MěÚ Soběslav, bez jejichž pomoci by
se tato akce nemohla uskutečnit.
P. Jan Hamberger, administrátor farnosti
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – únor 2014
Pravidelné akce:
· Úterý

ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .....................................18.00
Loutkářský soubor KAŠPÁREK.....................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“.........................................20.00

· Středa

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

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

THE FINGERS .................................................................................................20.00

· Pátek

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

Další program:
· Neděle

9. 2. TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE....................................19.00
zábavný pořad, velký sál, vstupné 230 Kč předprodej/250 Kč na místě

· Pondělí 10. 2. Divadlo Palace Theatre, 3 VERZE ŽIVOTA........................................19.30

divadelní představení, velký sál, vstupné 280 Kč

· Čtvrtek 13. 2. ASTRÁL.................................................................................................17.00
· Pátek

14. 2. Společenský ples RAŠELINY A.S. A MĚSTA SOBĚSLAVI............20.00
hraje TO Variant a Cimbálovka z Milotic, velký sál, vstupné 350 Kč

· Středa

19.2. Divadlo Různých Jmen, BÍLÁ NEMOC,
divadelní představení pro SŠ a ZŠ, velký sál

· Středa

26. 2. RC Sobík - DĚTSKÁ BURZA, foyer KD ...................................9.00 - 11.30

· Pátek

28. 2. STAROČESKÝ BÁL, hrají Božejáci, velký sál, vstupné 120 Kč ........19.00

· Neděle

2. 3. Dětský KARNEVAL S DIVADÉLKEM KOS....................................15.00
velký a malý sál, vstupné dospělí 50 Kč, děti do 3 let 20 Kč, děti od 3 let 30 Kč

Divadlo Palace Theatre - 3 VERZE ŽIVOTA

Předplatné KD Soběslav – JARO 2014
· Pondělí 10. února v 19.30 hod.

Divadlo Palace Theatre
3 VERZE ŽIVOTA
Tři varianty jednoho večírku a pokaždé je
všechno jinak …
Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváci tak mohou nahlédnout do životních situací, které jsou
výsledkem těchto náhodných posunů. Je to jako
v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo
ve špatnou chvíli a je všechno jinak.
Yasmina Reza je uznávaná evropská autorka,
která brilantně spojuje tragikomické prvky se
situačními zápletkami, které umožňují hercům
využít celou škálu psychologických proměn. Je
autorkou divadelních her např. Kumšt nebo Bůh
Masakru.
Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor
Chmela, Jana Janěková ml.
· Čtvrtek 6. března v 19.30 hod.

Agentura Harlekýn
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni!
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína
Gruntorádová, přijde jako hospodyně z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do moderní
rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou, která

čmouhy umývá slivovicí, koberce čistí hovězí
žlučí a umí uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není něco v
pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana - marketingová ředitelka, Hugo
– bohémský umělec na volné noze. O veškerý
chod domácnosti se stará on, ona vydělává. Ale
nefunguje to.
S vražednou otevřeností a se slovy: „Děti moje,
řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš sexuální život nestojí za nic!“, začne Vilemína řešit manželské soužití a to s bezednou zásobou léty
prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly naše babičky.
Manželské štěstí vychází z témat oblíbeného televizního seriálu a knihy od Ivy Hüttnerové
„Domácí štěstí“. Dozvíme se mimo jiné, jak si
manželé mají jeden druhého vážit, jak zafunguje „sporýš lékařský“ i celer v manželském loži a
další moudra k dosažení „štěstí manželského“.
Pro Ivu Hüttnerovou je to po letech nová zajímavá role, která v mnohém připomíná nezapomenutelného strýce Pepina v dramatizaci
Hrabalovových Postřižin v Rubínu.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová,
David Suchařípa

· Středa 9. dubna v 19.30 hod.

Divadlo Kalich
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!
Adieu, je reste!
Komedie o tom, jak šeredně se mýlíme v okamžicích, kdy si myslíme, že jsme neporazitelnými pány situace a svůj život svíráme pevně
v rukou. Odpověď na otázku, kdo je oběť a kdo
šťastný vítěz, se v tomto příběhu mění každou
chvíli...
Sbohem, zůstávám, pohrává si Janžurová v jarní
komedii. V Divadle Kalich vládne kouzlu francouzského dvojsmyslu… Hra zdejší tvůrce poučí, že i většinová zábava může účinkovat bez
doslovných buranských vulgarismů – dokonce
líp. (Mirka Spáčilová)
Komediální hit současné Paříže z pera populární francouzské herečky, scénáristky a režisérky
Isabelly Mergaultové má v Divadle Kalich českou premiéru. „Sbohem, zůstávám!“ provází
pověst hry, po níž „šílí celá Paříž“…
Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček
Změna programu vyhrazena!
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 774 884 745
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TRAVESTI REVUE
TECHTLE MECHTLE

Zprávy z knihovny
Víte, že v roce 2013 …

ooo

Připravujeme na BŘEZEN:
· One Woman Show Haliny Pawlowské

STRAŠNÁ NÁDHERA
aneb Co vždycky zabere na muže
Čtvrtek 20. března v 19.30 hodin
· TROJKONCERT

Peshata – Hodně Podně - Steel Rack
Pátek 14.3. ve 21.00 hod.
· DISKOTÉKA + host: Těžký Pokondr

Sobota 22. března ve 20.00 hodin
· KREATIV Soběslav

„Jaro a Velikonoce 2014“
Pátek 11.4. a sobota 12.4.
Dva dny plné kreativního tvoření pro děti
i dospělé!

šťastnějšímu životu
Středa 19. února od 17 hodin
Vede Kateřina Čechurová.
Z kapacitních důvodů je třeba se předem přihlásit přímo v městské knihovně nebo na tel.
606 503 902.
(více informací v samostatném článku)

Konzultace pro zdraví
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová – úterý
4. a 18. února (tel. 732 867 571).

Sobotní provoz
Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů,
proto je vždy jednu sobotu v měsíci knihovna
otevřena. V únoru to bude sobota 1. února od
9,00 do 12,00 hodin.
Alena Fremrová
Vánoční večírek Klubu dobrovolníků
Již tři roky pracuje při městské knihovně Klub
dobrovolníků, který pomáhá neziskovým organizacím. Poděkováním za celoroční činnost byl
vánoční večírek s vystoupením flétnového kroužku ze ZŠ Blatské sídliště z Veselí n. Lužnicí.

Známé tváře Dolores a Alex
uvádějí slečnu Stacey.
KD Soběslav - 9. února 2014 - 19:00 hodin
Vstupné 230,-Kč předprodej
250,-Kč na místě

… navštívilo soběslavskou knihovnu přímo
nebo on-line celkem 55 669 návštěvníků
… se zaregistrovalo 1 327 čtenářů, z toho 449
dětí do 15 let
… se v knihovně k veřejnému internetu připojilo 4 785 uživatelů
… se u nás konalo 168 kulturních a jiných akcí,
na které přišlo 3 831 hostů
… si čtenáři půjčili celkem 51 411 knih a 19 141
časopisů
… zakoupila městská knihovna 949 nových
knih
… knihovní fond obsahoval 29 219 dokumentů,
z toho 19 508 knih beletrie a 9 711 svazků
naučné literatury

Přednáška – workshop
· Vnitřní zdroje – klíč k našim emocím a

„VNITŘNÍ ZDROJE“ – Klíč k našim emocím a šťastnějšímu životu
Cítíte radost, jen když se vám něco povede? Dobrou náladu máte, jen
když svítí slunko? Pohodu a klid jen do té doby, než vás někdo rozčílí?
Máte pod kontrolou své emoce a psychické stavy? Nebo váš život určují
vnější okolnosti a situace, které zažíváte?
Představte si, že byste měli: energii v kapse, odvahu lva na lusknutí
prstů, pohodu, klídek, nadhled… to vše během zlomku vteřiny. Jak by pak
vypadal váš den?
Existuje mnoho technik, jak se dostat do lepšího psychického rozpoložení. Ne všechny možnosti máme však kdykoli dostupné a mnohdy potřebují čas. Co dělat, když se potřebujeme do kýženého stavu dostat
okamžitě? Co dělat, když potřebujeme klidně zareagovat na velmi vypjatou situaci? Jak najít odvahu k nějakému těžkému rozhodnutí?
Před několika lety jsem se setkala s technikou Kotvení NLP (Neurolingvistické programování). Otázka vyšší kontroly emocí a určitá sebemanipulace mě velmi zajímala, a toto téma jsem podrobně studovala.
Absolvovala jsem mimo jiné několik kurzů NLP renomovaných trenérů.

Inspirována touto technikou jsem v roce 2013 vydala Karty a brožuru
VNITŘNÍ ZDROJE. Vycházejí z předpokladu, že každý z nás má v sobě
všechny zdroje. Pomocí paměti těla je umíme najít. Umíme přesně definovat jednotlivé pocity a vymyslet si k nim přístupový klíč a použít zdroj
kdykoli potřebujeme. Zdá se vám to nereálné, ale přesto zajímavé? Co
kdyby na tom „něco“ bylo? Jak by vám to mohlo ulehčit mnoho situací
v každodenním životě?
Máte-li zájem si poslechnout a vyzkoušet si, jak si „ukotvit“ něco, co
aktuálně cítíte, přijďte na přednášku/workshop Vnitřní zdroje do Městské
knihovny v Soběslavi ve středu 19.2.2014 od 17 hod. Workshop je zdarma. Pouze vzhledem ke kapacitě sálu a možnosti osobního přístupu je
vstup omezen na 20 osob. Prosím, přihlaste se včas v knihovně. Karty můžete případně následně zakoupit za 220 Kč.
Pokud vás zajímá více o tomto tématu, o mně, či dalších aktivitách,
navštivte webový Klub Synergie. www.klubsynergie.cz
Těším se na vás
Kateřina Čechurová
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Duhové okénko aneb Mateřská
škola-můj druhý domov?
V letošním školním roce 2013/2014 jsme se
zapojili do e-Twinningového projektu s mateřskou školou z Jatova na Slovensku. Co se skrývá pod názvem projektu Mateřská škola-můj
druhý domov?
S partnerskou školou si vyměňujeme informace o životě ve školce, o tradicích naší země,
našeho města. Po celý rok si budeme vzájemně
přibližovat aktivity, které probíhají v mateřské
škole – podzimní slavnosti, vánoční zvyky, vítání jara, Den matek, apod. Děti mají možnost
seznámit se s cizím jazykem, cizí zemí prostřednictvím fotografií, videa či prezentace. Z fotografií mají děti možnost poznat nové kamarády,

jejich školku, město. K Vánocům jsme dětem ze
Slovenska vyrobili dárečky. Kamarádi z Jatova
nám na oplátku ve vánočním balíčku poslali
mimo jiné Kalendář přátelství, který nám udělal
velkou radost a máme ho pověšený v zelené třídě.

Všichni se těšíme na další spolupráci se slovenskou mateřskou školou, na tomto odkazu je
celý projekt k nahlédnutí
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p96425
Kolektiv MŠ DUHA

putovali za narozeným Ježíškem do Betléma a chtěli se mu poklonit a předat vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu. Z legendy už děti věděly, že se
jmenují Kašpar, Melichar a Baltazar. Všichni si chtěli vyrobit královské koruny, a tak se s chutí pustili do práce. Připravené papírové královské koruny
vystříhali, vymalovali a napsali i začáteční písmena Tří králů. Průvod
tříkrálový mohl začít. Koledu umocnila píseň – „My tři králové jdeme
k vám, štěstí, zdraví přejeme vám, štěstí, zdraví dlouhá léta, my jsme
k vám přišli z daleka…“
Průvod tříkrálový prošel celou mateřskou školou, kde jsme s dětmi ze
sluníčkové a měsíčkové třídy popřáli šťastný nový rok. Pak jsme se vydali
potěšit děti a paní učitelky do ZŠ E. Beneše. Naši kamarádi v prvních třídách nás vřele přivítali. Při odchodu jsme na dveře napsali K+M+B. Ani
tento rok 2014 naši „malí králové“ nezapomněli.

„Hurá do školy“

MŠ Nerudova
Vánoční koncert
Každý rok se s dětmi těšíme na vánoční koncert, který pro nás připravuje Mgr. Radka Dušková. V pátek 20. prosince 2013 se všechny děti ze
šesti tříd pohodlně posadily do dřevěných lavic evangelického kostela a
vánoční koncert mohl začít. Nejenže naši předškoláčci pozorně naslouchali vánočním písním a koledám smíšeného studentského sboru soběslavského gymnázia, ale zároveň s nadšením pozorovali hru na různé
hudební nástroje, které dobře znali. Na závěr koncertu si děti se studenty
zazpívali známé vánoční koledy. Nevšední hudební zážitek potěšil nejen
děti, ale i nás dospělé. Děkujeme Mgr. Duškové, která na naše nejmenší
v době adventu nikdy nezapomene a připraví pro nás nezapomenutelné
hudební vystoupení.

Tři králové
„Na Tři krále – zima
stále“ praví jedna známá pranostika.
Svátkem Tří králů –
6. ledna 2014 bylo završeno v naší mateřské
škole vánoční období.
Co to pro naše nejmenší znamenalo? Dětem
jsme připomněli legendu o třech králích, kteří

Každý rok před zápisem do prvních tříd navštěvují naši předškoláci
své kamarády ve škole. Nebylo tomu jinak ani v pátek 17. ledna 2014, kdy
jsme s dětmi byli pozváni do ZŠ Komenského. Paní učitelky z prvních tříd
už na nás čekaly. Děti z obou prvních tříd předvedly, co umí. Bylo se
opravdu na co dívat, dobře četly, počítaly a také nám ukázaly své písanky.
Naši malí školáčci nezůstali pozadu, poznávali písmenka, zpívali písničky a psali jedničky. Od paní učitelky dostali velkou pochvalu a od dětí papírová zvířátka. Naše děti si mohly na chviličku sednout do školní lavice a
vyzkoušet si, jaké je být opravdovým školákem. Ve škole se dětem moc líbilo. Předali jsme malé dárečky, které děti samy vyrobily. Děkujeme paním učitelkám Mgr. Iloně Klimešové a Mgr. Ludmile Hruškové za milé
přijetí a těšíme se na další spolupráci.
Vedení MŠ Nerudova
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ZŠ E. Beneše

ZŠ
Komenského

Školní kolo olympiády
z českého jazyka

Den otevřených dveří

Dne 4. prosince se uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka. Na
třetím místě skončila Adéla Pokorná z 8.B, druhé místo obsadila Tereza Popelová z 9.B. První
místo a zároveň postup do okresního kola soutěže patří Filipu Žemličkovi z 8.B. Gratulujeme!
jj

Dny otevřených dveří na školách se v posledních letech staly prakticky samozřejmostí.
Na naší základní škole se konal v úterý 14. ledna
2014. Budoucí prvňáčkové v doprovodu svých
rodičů se mohli seznámit s prostředím a vybavením školy, ale též s vedením školy a učitelkami
1. stupně.
Ředitel školy poskytl základní informace o
školním vzdělávacím programu, provozu a aktivitách školy, zodpověděl dotazy. Rodiče si prohlédli budovu školy – běžné i odborné učebny,
školní družinu. Děti si zatím čas zpestřily různými soutěžemi, které pro ně připravily paní
učitelky z 1. stupně pod názvem „Pátrání
s detektivem Štikou“.
Závěrečné posezení s drobným pohoštěním
vytvořilo prostor pro další diskuzi i seznámení
se s činností školy formou video ukázek.
Hana Krátká

Finanční gramotnost
a Sapere – vědět, jak žít

Myslivecký ples
Dne 11. ledna 2014 žákyně Základní školy
Komenského v Soběslavi sestry Veronika a
Kristýna Fördösovy z 6. A zahrály několik skladeb na lesní rohy na plese mysliveckého sdružení Luh Vesce. Bál se každoročně koná touto
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dobou v kulturním domě ve Vescích a děvčata
mysliveckými fanfárami tak již podruhé
zahájila tuto tradiční mysliveckou akci.
J. Smíšková

Během listopadu a prosince se 53 žáků 8. a 9.
tříd zapojilo do celostátní soutěže Finanční gramotnost. Nejlépe si v oblasti peněžní, cenové,
rozpočtové a v rychlém rozhodování vedli tito
žáci: nejúspěšnější byl Pavel Štefan z 8.A, druhé místo obsadil Jiří Vávra z 9.B, třetí byl Filip
Žemlička z 8.B. Tito žáci budou reprezentovat
naši školu v okresním kole jako družstvo.
Ve stejném termínu probíhala další soutěž
Sapere – vědět, jak žít, do které se zapojilo 149
žáků 6. - 9. tříd. Nejlépe a nejrychleji na otázky
zdravého životního stylu odpovídali tito žáci:
nejúspěšnější byl Jiří Brt ze 7.B, druhé místo
obsadila Lucie Bočánková ze 7.B a 3. místo
Marie Růžičková ze 6.B. V okresním kole budou tito žáci soutěžit opět jako družstvo. Blahopřejeme!
er

Bude mít Soběslav
svůj rekord?

materiál 50 Kč. (Pro členy kroužků DDM 30
Kč.) S sebou si vezměte obuv na přezutí.

Informace z DDM
Jarní prázdniny v „Domečku“
V pondělí 3. února jsme připravili pro děti
přírodovědnou vycházku „Putování za zvířátky“. Sraz je v 9.30 u DDM v Soběslavi. S sebou
si vezměte zrní pro ptáčky, jablíčka a mrkev.
V úterý 4. února pořádáme zájezd do Hopsária v Českých Budějovicích. Sraz dětí je na
nádraží v Soběslavi v 11.00 hodin, předpokládaný návrat v 19.14 na nádraží ČD. Cena zájezdu je 320 Kč (jízdné a vstup do Hopsária).
Ve středu 5. února zveme děti na „Šipkovanou“. Sraz u DDM v 10.00 hodin. Vybavte se
vhodným oblečením do přírody. V případě deště se uskuteční náhradní program v sále DDM.
Předpokládaný konec ve 12.00 hodin.
Ve čtvrtek 6. února pořádáme od 9.00 hodin „Výtvarnou dílničku“. Přijďte si vytvořit veselé obrázky z windowcolor. Poplatek za

V pátek 7. února pořádáme zájezd do ZOO
Větrovy v Táboře. Sraz je v 9.30 hodin u DDM.
Pokud máte doma nepotřebné a staré fotbalové,
volejbalové, basketbalové nebo gumové míče,
vezměte je s sebou. ZOO Větrovy vyhlásila
soutěž ve sběru míčů pro zvířátka, ve které můžete vyhrát poukaz na „Den ošetřovatelem
v ZOO“ pro dvě osoby.
Cena zájezdu je 140 Kč. (Doprava busem
80 Kč, vstupné 60 Kč). Předpokládaný návrat
13.00 - 13.30 hodin k DDM. S sebou si vezměte
svačinu a drobné kapesné. Přihlášky předem
nejpozději do 4. února v DDM!!
Jaroslava Kohoutová

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v lednu:
· J. Pražma: Konec výroby šicích strojů

Lada v Soběslavi
· Z. Svěrák: Po strništi bos
· D. Brown: Inferno
· H. Pawlowská: Pravda o mém muži
· R. Cook: Nano

V letošním roce se uskuteční jubilejní 10. výstava prací keramických kroužků při DDM
Soběslav.
Chceme, aby tato výstava byla něčím výjimečná, a tak jsme se rozhodli, že vystavíme keramické kočky vyrobené v naší dílně za
uplynulých deset let. Protože předpokládáme,
že jich bude opravdu hodně, pokusíme se o největší počet vystavených keramických koček na
jednom místě a tím i o zápis do databáze
českých rekordů a kuriozit.
Výstava se uskuteční v Rožmberském
domě od 25. 4. do 24. 5. 2014.
Tímto žádáme všechny, kteří keramické
kroužky navštěvovali i dosud navštěvují, aby
nám nabídli své výrobky pro tuto akci. Předem
všem děkujeme.
DDM Soběslav
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Zprávičky z naší školičky
Ohlédnutí za vánočními svátky
Jak jsme již ohlašovali v prosincovém čísle,
žáci a učitelé Základní umělecké školy v Soběslavi od září pilně nacvičovali a připravili pro své
rodiče a všechny příznivce několik adventních a
vánočních koncertů.
Jako ředitelka této školy jsem moc ráda, že se
všechny koncerty setkaly s velmi vřelou odezvou ze strany posluchačů.
Bylo velice příjemné vidět zaplněný sál soběslavského kulturního domu a ještě příjemnější
bylo slyšet slova chvály na provedení Rybovy
České vánoční mše „Hej, mistře“. Paní učitelka
Iva Hovorková ve spolupráci s dalšími pedagogy navázala na starou kantorskou tradici Jana
Jakuba Ryby a společně s žáky a komorním pěveckým sborem Anonym Voice jsme nastudovali tuto velmi známou mši. Všichni účinkující,
zejména mladí muzikanti a zpěvačky, se svého
úkolu zhostili se ctí a velkou zodpovědností a za
to jim patří velký dík a ještě větší uznání.
Za velmi vstřícné jednání chceme poděkovat
také všem, kteří nám umožnili tyto koncerty realizovat. Jmenovitě řediteli Petru Valešovi, J. Palasové a J. Kocourkovi z KDMS a faráři
Dračkovi z kostela Českobratrské církve evangelické, kde jsme uskutečnili celou řadu dalších
koncertů našich žáků.
Pevně věřím, že jsme našimi koncerty přinesli mnoho radosti, a těšíme se na další setkání.
Irena Molíková

RC Sobík zve děti i rodiče na

SOBÍKOVO TVOŘIVÉ
ODPOLEDNE

ve čtvrtek 27. 2. 2014
od 16.00 do 18.00 h v herně RC Sobík
Při tomto tvořivém odpoledni si děti vyzkouší, co všechno dokážou jejich šikovné ručičky. Spolu
s rodiči si vytvoří drobný předmět z recyklovaného materiálu nebo se mohou podílet na větším společném projektu s ostatními.
Po tvoření bude k dispozici herna, kde si budou moci děti pohrát, rodiče si mohou odpočinout u
kávy nebo čaje. Cena: 50 Kč/dítě (pro členy RC Sobík), 70 Kč/dítě (pro ostatní).
Počet míst je omezen, v případě zájmu nás kontaktujte na tel. 777 933 219.

ZPRÁVIČKY Z RC SOBÍK
Po vánočních svátcích a zimních prázdninách se maminky s dětmi začaly scházet v herně
RC Sobík dle pravidelného programu. Na konci
ledna jsme si na jejich žádost opět vyjeli do
Hopsária v Českých Budějovicích.
V únoru Vás pozveme na JARNÍ BURZU
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ nebo na SOBÍKOVO
ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ. Na první březnovou
neděli pro Vás připravujeme KARNEVAL
PRO NEJMENŠÍ, který budeme již třetím rokem pořádat ve spolupráci s Kulturním domem
města Soběslavi.
Více informací se dozvíte na
www.sobik.webnode.cz nebo na Facebooku, kde
nás najdete jako „Rodičovské centrum Sobík o.s.“
Za RC Sobík
Věra Podlahová a Ivana Hamajová

RC Sobík pořádá JARNÍ BURZU
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Kdy?
ve středu 26. 2. 2014
Kde?
v KD Soběslav
V kolik?
9.00 h - 12.00 h
Informace pro prodávající:
Zboží si bude každý prodávat sám. Přinést můžete kojenecké,
dětské a těhotenské oblečení, hračky a sportovní potřeby pro
děti, kočárky, autosedačky, aj…
Poplatek za prodejní místo je 50,- Kč.
Sraz pro prodávající je v 8.30 hodin v kulturním domě.
Zájemci, hlaste se na tel. 728 318 857.
RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav, www.sobik.webnode.cz,
tel.: 728 318 857, 777 933 219

PRAVIDELNÝ PROGRAM RC SOBÍK:
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
ÚTERÝ
9.00 - 9.45
9.40 - 11.45
15.00 - 15.55
16.00 - 16.55
STŘEDA
10.00 - 10.45

SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Iva, Petra)
CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI (1-2 roky, Iva)
VOLNÁ HERNA (Iva)
TANEČNÍ KROUŽEK (3-6 let, Ivanka)
TANEČNÍ KROUŽEK (3-6 let, Ivanka)
CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI (2-4 roky),
Iva, Jitka, tělocvična TJ Spartak Soběslav
VOLNÁ HERNA, Iva, Věrka

14.30 - 17.00
ČTVRTEK
9.30 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM, Věrka, Petra
PÁTEK
8.30 - 9.00
MIMI CVIČENÍ, Iva
9.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA, Věrka, Petra
Sobíkův hlídací koutek a MIMI cvičení po telefonické domluvě 728 318 857.
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Obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s. Vás zve

Psychologická konzultace
Každé poslední úterý v měsíci od 9 – 13 hodin bude naše externí psycholožka PhDr. Jitka Balcarová poskytovat konzultace a nabízet podporu
a vedení v oblastech podpory rodiny, školních a výchovných problémů,
rodinných vztahů, osobního růstu, podpory rodiny s oslabením atd.
Možnost objednání není určená pouze pro uživatele služeb naší organizace (v případě velkého zájmu však budou mít přednost a nabízíme jim
i možnost hlídání dětí po čas konzultace).
V případě zájmu se objednejte u vedoucí Střediska rané péče K. Růžičkové na tel. 775 104 920 nebo k.ruzickovak@imy-sdruzeni.cz.
Možné termíny k objednání: 29.1.; 18.2.; 25.3.; 29.4.; 27.5.; 24. 6. 2014
Cena: 150,- Kč/h (dalších 200,- Kč do celkových nákladů za 1 h konzultace je hrazeno z grantu Ministerstva práce a soc. věcí)
Klára Csirková, koordinátor

únor 2014

Jana Šteflíčková v Rolničce
Únorový koncert v Rolničce bude patřit Janě Šteflíčkové. Jana je v současné době stále ještě herečkou legendární
Ypsilonky, ale především osobitou a inspirativní písničkářkou. V roce 2012 vydala své první
sólové album, ke kterému neměla jiného producenta než sebe samu, což
tu není příliš obvyklé. Vyžaduje to
kromě finančního vkladu především
jasnou vizi, dostatek odvahy a dostatek neochoty podřizovat se diktátu
jiných. Teď už můžeme říct, že se to
vyplatilo.
Deska se Janě hodně podobá – na
první pohled vás její papundeklový
obal nepraští do očí, ale pak se k němu vrátíte, protože vypadá úplně jinak
než ostatní booklety. I to, co je uvnitř, je jiné než hudba, kterou slyšíte
v rádiu. Každá písnička je jiná, Jana využívá všechny svoje hlasy a styly a
žánry jsou jí dost těsné. Najdete v nich svět, který znáte - možná ho někdy
nemáte rádi nebo se vám moc nelíbí, ale znáte ho. Přestože jde o studiové
nahrávky, působí velmi živě a svěže.
V poslední době se zdá, že Jana Šteflíčková došla k novému zlomu ve
své tvorbě. Sama říká, že hledá novou cestu, jak se vyjadřovat, slova jí
často překážejí a nové texty k ní nepřicházejí. Zdá se, že brzy uvidíme a
uslyšíme novou Janu Šteflíčkovou. Jestli chcete vidět tu aktuální, přijďte
ve čtvrtek 20. února v 19 hodin na její koncert do čajovny Rolnička.
Martina Plátová

NOVITA přeje
svým příznivcům úspěšný celý nový rok prožitý ve zdraví a bez stresů.
Děkujeme všem návštěvníkům našich adventních koncertů v Soběslavi,
Táboře, Choustníku, Zlukově i v soběslavském Senior domě za vytvoření
nádherné atmosféry, ve které se nám báječně zpívalo, a za projevy uznání
a dlouhý potlesk.
Těšíme se na vás na jaře, přijďte se opět „nechat pohladit po duši“.
Eva Králová, sbormistryně

VZP pokračuje v nové úřadovně v úterý
Dva dny v měsíci mohou klienti využívat služeb nového pracoviště
Všeobecné zdravotní pojišťovny, které bylo otevřeno v prostorách
MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59, v zasedací místnosti, 2. patro,
č. dv. 317.
VZP nabídne v těchto prostorách obyvatelům města sběr všech dokumentů a také poradenskou činnost.
Klienti ji mohou navštívit vždy od 11:30 do 15:00 hodin pravidelně
každé 1. a 3. úterý v měsíci, a to:
04. 02. 2014, 18. 02. 2014
04. 03. 2014, 18. 03. 2014
01. 04. 2014, 15. 04. 2014
06. 05. 2014, 20. 05. 2014
03. 06. 2014, 17. 06. 2014

únor 2014
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Rok utekl jako voda a jsme o rok starší,
moudřejší a krásnější…
Konec roku 2013 byl pro nás ve znamení vystoupení. Letos si je pro nás jako každoročně
připravily MŠ Nerudova, MŠ DUHA, soubor
Chasa mladá, soubor Novita a jako nováček se
nám představil soubor Dubíček se souborem Jitra. Soubor Dubíček je novým folklorním souborem, ale velmi mile nás překvapil svým
vystoupením. Začátek roku u nás začal Tříkrálovým koncertem pěveckého souboru Anonym
Voice.
V roce 2013 nás opustilo 28 uživatelů, z toho
25 bylo z důvodu úmrtí. Bylo to nejvíce za celých 11 let, co Senior dům stojí.
Proto si přejeme, aby byl rok 2014 lepší, abychom byli zdravější a spokojenější.
Mgr. Lada Haplová

nnn

Děkuji všem sestřičkám, zvláště paní vrchní
Olince Lintnerové, sestřičce Janičce Smažíkové, za milý, ochotný a nezištný přístup, kterého
se mi v nemoci dostává.
Uživatelka Růžena Koblasová

Vánoční posezení
baráčníků v KDMS
V sobotu 14. 12. se v kulturním domě konalo
vánoční posezení baráčníků.
Soused rychtář Kastner jej z moci rychtářského práva zahájil ve 13 hodin a přivítal hosty
našeho posezení, místostarostu Mgr. Vladimíra
Drachovského a jeho manželku, kronikářku
města Marii Klimešovou, Soběslavskou chasu
mladou, soubor „Ráček“.

Po přivítání následovalo vystoupení Soběslavské chasy mladé. Pan Hrůša soubor uvedl a
hned se rozezněly krásné tóny českých koled.
Také nejedna tetička si s nimi koledy zazpívala.
Chasa mladá také zazpívala a zatančila několik
krásných českých tanců.

Tetička vzdělavatelka Musilová si ve své
zprávě připravila vánoční rozjímání. Následovalo vystoupení souboru „Ráček“, který nám
předvedl několik dětských tanečků a koledy.
Děti měly u přítomných velký ohlas.
Slova se ujal rychtář obce soused Kastner.
Čas vánoční a konec roku je vždy doba, kdy se
ohlížíme za uplynulým rokem a hodnotíme, co
jsme vykonali, co se nám povedlo, co nepovedlo, co budeme dělat rok následující.
Poděkoval všem, kdo přispěli finanční částkou na chod obce baráčníků v Soběslavi. Velké
poděkování taktéž patří Střední škole řemeslné
v Soběslavi za aranžérskou výzdobu a velmi
dobré zákusky.
Pokračovalo vystoupení hostů a pak již došlo
na předání dárků. Baráčníci též dostali dárek od
místostarosty Mgr. Drachovského.
Vánoční posezení bylo zakončeno písní „Baráčník být“. Následovala volná zábava, poslech
vánočních písní od dechové hudby „Jižani“. Do
svých domovů jsme se rozcházeli s tím, že každému z nás se možná vybavilo něco trochu jiného. Jednomu slavnostně prostřený stůl a spousty
dárků, jinému sváteční nálada, půlnoční mše a
koledy nebo setkání s blízkými, které jsme dlouho neviděli. Málokdy v té představě ale chybí
vánoční stromeček.
Napsala tetička syndička Kastnerová

Sokolský
silvestrovský pochod
Je úterý 31. prosince a u pavilonku u Nového
rybníka se objevuje skupinka osob.
To se scházejí členky Sokola Soběslav na
svůj již třetí silvestrovský pochod. Společné
přivítání příchozích, fotografie na schodech pavilonku a již se vydáváme po východní straně
rybníku trochu blátivou cestou směrem k Muchomůrce.
Oproti dřívějším pochodům zdobí všechny
zúčastněné barevné silvestrovské kloboučky,
které v očích kolemjdoucích vyvolávají jiskřičky smíchu a přispívají k veselé silvestrovské
náladě již v brzkém odpoledni. I počasí nám
ukazuje na tuto dobu nezvykle vlídnou tvář.
V batohu utajený šampus vyvolá u všech radostné ovace. Malý přípitek pod kloboukem
Muchomůrky a již pokračujeme v našem putování směrem k břízkám. Cestou po hrázi nám do
kroku příjemně šumí rákosí, které přehlušuje
křik několika divokých kachen. Ještě míjíme
několik chodců, které vylákalo do přírody teplo
a příslib slunce. Na závěr nám zahouká vlak a
okruh se uzavírá.
Takový byl letošní pochod pro naše zdraví.
Všem členkám Sokola přejeme pevné zdraví a
dobrou pohodu v celém roce 2014.
Za TJ Sokol Soběslav
jednatelka Věra Čapková
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Okénko Soběslavské
chasy mladé
Dary pro Soběslavskou chasu mladou
Soběslavská chasa mladá v roce 2013 získala hned několik cenných darů, jež napomohly či
v budoucnu zpestří činnost souborem
realizovanou.
Vše započalo již o letních prázdninách, kdy
byly Chase prostřednictvím ředitele KDMS
Mgr. Petra Valeše darovány panem Kubešem
kompletní mužské kroje, jež budou mužským
členům sloužit jako kroje pracovní. Nicméně u
tohoto velice hodnotného daru obdarovávání
soběslavského folklorního souboru zdaleka
neskončilo.
Dlouhou dobu mnozí z našich řad útrpně lamentovali nad nemožností úschovy cenností během vystoupení na různých akcích, jichž se
soubor pravidelně účastní. S výborným řešením
proto přišla paní Kastnerová, která Soběslavskou chasu mladou překvapila zhotovenými bílými folklorními taštičkami pro dámy a
chlapcům připravila překvapení v podobě
měšců, za něž by se nestyděl nejeden mládenec.
Pomocnou ruku podal směrem k souboru
rovněž otec jedné z členek souboru, pan Fábera,
který s pečlivostí jemu vlastní vyrobil několik
potřebných dřevěných řehtaček a daroval unikátní vozembouch. Majestátní zvuk těchto unikátů budou moci na vlastní uši vyslechnout
všichni obyvatelé a návštěvníci Soběslavi během řehtání pořádaného Soběslavskou chasou
mladou o Velikonocích.
Všem dárcům bychom chtěli velice poděkovat za jejich ochotu a obětavou pomoc!

V naší pekelné knize bylo přesně 13 záznamů o zlobivých dětech, které jsme navštívili, a
které nám do jednoho slíbily, že už budou jenom
hodné. My si všechny tyto přísliby poctivě poznamenali a příští rok si pečlivě zkontrolujeme,
zda byly tyto závazky dodrženy. Závěrem ještě
musíme dodat, že se čertování nadmíru vydařilo, a jediné, co trochu kazilo mikulášskou atmosféru, byla absence sněhu, kterou nám snad
vynahradí příští rok.

Soběslavská chasa mladá hrála
na 10. výročí založení FS Moták
V sobotní podvečer 23. listopadu zavítala
muzika Soběslavské chasy mladé společně v
doprovodu několika členů do Prahy, kde se konala oslava 10. výročí založení folklorního
souboru Moták.
V rámci večera, během přibližně 45 minut
dlouhého bloku, představila muzika společně se
zpěváky secvičené lidové písně. Publikum
v sále ani na chvíli neváhalo a tamní muži s vidinou požitku z tance, ujali se svých drahých poloviček, nebo jiných blíže či vzdáleně známých
děvčat a společně po kluzkém povrchu brázdili
skrz taneční sál.
Během večera ovšem vystoupily i soubory
s daleko zvučnějším jménem, a to nejen z folklorního světa. Návštěvníci mohli zhlédnout
vystoupení folklorního souboru Moták, Národopisného souboru Formani ze Slatiňan, taneční skupiny Dvorana a vystoupení country
skupiny Kolaloka. K poslechu hrála rovněž
muzika folklorního souboru Kvítek z Hradce
Králové a muzika folklorního souboru Dykyta
z Krásné Lípy. Celým večerem provázelo moderátorské duo ve složení Jitka Bonušová a Jan
Pumpr.

Čertování Soběslavské chasy mladé
Jako obvykle jsme se i letos 5. prosince převlékli do masek, jež jsou spojeny s tradicí svatého Mikuláše, a vyrazili do ulic Soběslavi.

Soběslavská chasa mladá v čele
Zvonkového průvodu
V podvečer pátku šestého prosince se členové Soběslavské chasy mladé zúčastnili Zvonkového průvodu, akce, která má v kulturním
kalendáři města své význačné místo, z určitého
hlediska i jistou pomalu budující se tradici.
I přes nepříliš pohostinné podmínky připravené samotnou matkou přírodou, vydali se ponocný v doprovodu dvou průvodců s pochodněmi
z řad Chasy v čele celého průvodu nejprve
vstříc městské knihovně. Poté po předání ježíškovských přáníček služebníčkům nebeským
k vánočnímu stromu nalézajícímu se na soběslavském náměstí. Spolu s nimi v průvodu kráčel
celý zástup rodičů s malými dětmi, pro něž byla
tato akce primárně pořádána.
Během průvodu jsme si mohli společně zapět několik vánočních koled, velkým zpestřením byly rovněž popěvky a říkadla pronášená
samotnými dětičkami. Hlavním hřebem celého
průvodu se stalo vypouštění přáníček, po němž

se všichni účastníci rozešli zpět do svých vyhřátých domovů. A tak už nezbývá než doufat, že
přáníčka byla v pořádku doručena a dětem se
pod stromečkem vyplnily všechny jejich vysněné tužby. Velkou zásluhu na bezproblémovém
průběhu této akce nelze odepřít všem zainteresovaným osobám z řad pořadatelů.

Vánoční miniturné
V sobotu 14. prosince čekala Chasu tři vystoupení. První vystoupení se konalo v soběslavském Senior domě. Pro tamní seniory si
soubor připravil pásmo koncipované do dvou
bloků. V tom úvodním soubor představil pásmo
„Potkal jsem panenku hezkou“, druhou část tvořily koledy, které si s chutí zazpívali i diváci. Po
vystoupení, jež sklidilo velice slušný potlesk, se
Chase dostalo i občerstvení z rukou paní Haplové, která celé vystoupení v domově důchodců
organizovala.
Po obědě se ansámbl přesunul do soběslavského kulturního domu, kde svým představením
obohatil program baráčnické obce, jež zde měla
své tradiční posezení pod stromečkem. I zde
Chasa sklidila aplaus, avšak ovací si neužívala
dlouho, protože pospíchala na své poslední vystoupení do Veselí nad Lužnicí, kde už na ni čekali klienti senior domu TEP. I ti přivítali
soběslavský soubor více než vřele a povedené
vystoupení ocenili potleskem a přáním dalších
vystoupení Chasy v TEPu v příštím roce. S pocitem dobře odvedené práce se pak všichni vydali do svých domovů.
Třetí adventní neděli se Soběslavská chasa
mladá vydala na své další vystoupení. Cílem
cesty bylo pro nás předvánoční setkání v obci
Drahov, které se konalo v tamním kulturním
domě. Chasa si zde připravila pásmo, které bylo
utvořené, stejně jako při předchozích vánočních
vystoupeních, ze dvou částí. Drahovští si nejprve s chutí zazpívali s kapelou koledy, aby pak
následně pozorně sledovali kroky a tance
z druhé poloviny produkce. Obě části se publiku
očividně líbily, protože si soběslavský soubor
vysloužil příslib k dalšímu pozvání na podobnou
akci v Drahově.
Soběslavská chasa mladá
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V ÚNORU 2014
Vážení diváci, únor nemohl začít lépe než jarními prázdninami, a proto je připravena i
speciální programová nabídka pro malé, větší i ty dospělé. V týdnu od 3. února máme nachystáno každý den pro ty nejmenší již na 15.00 hodinu opakování všech úspěšných animovaných pohádek a od 17.00 hodin se potom potkáme s Hobitem, Dinosaury, Herkulem
i Vejškou. Přáli bychom si, abyste mohli trávit prázdniny na sněhu a na ledu a potom se
přišli pobavit a ohřát do kina.
Únor je plný nových filmů, takže na opakování, kromě „NĚŽNÝCH VLN“, nezbývá
prostor. Jsou to novinky napříč všemi žánry od akčního, komediálního, romantického až
po erotický. Herkules, první superhrdina lidské historie, napůl člověk a napůl bůh, syn
boha Dia. Antický silák předvede své svaly v akčním spektáklu „HERKULES:
ZROZENÍ LEGENDY“ a těšte se na ohromující bitevní scény na moři, pevnině i v aréně.
Filmů o šíleném Frankensteinovi nebo jeho výtvoru vznikla celá řada. Ten nejnovější
„JÁ, FRANKESTEIN“ se odehrává v současnosti, ale Adam byl stvořen před dvěma sty
lety a podařilo se mu přežít a postupně zjišťuje, že tajemství jeho stvoření se může stát klíčem k ovládnutí celého světa. Na počátku epického thrilleru je monstrum a na konci bytost
s duší toužící po lásce. Přestože Frankesteinovo monstrum by mělo být odpudivé, z krasavce Aarona Eckarta se ošklivec ale nestal a většinu bojových scén i sám natáčel. Píše se
rok 2028 a Detroit ovládá společnost na robotické technologie a v jejich odvážném experimentu se zrodí „ROBOCOP“, stroj jako dokonalý protivník všech kriminálních živlů.
Nikdo ovšem nepočítal s tím, že uvnitř stroje je lidská bytost, která nedokáže potlačit
vzpomínky na svou minulost.
Když lékaři v roce 1985 poslali Rona s diagnózou AIDS domů umřít, pustil se do boje
s nimi, farmaceutickými firmami i úředníky a začal hledat cestu, jak přežít. Alternativní
možnosti léčby AIDS našel v Mexiku, kde se jeho šancí stal mezinárodní černý trh s neschválenými léky, které začal pašovat přes hranice do USA. Film „KLUB POSLEDNÍ
NADĚJE“ byl natočen podle životního příběhu Rona Woodroofa, bojovníka za důstojnost, vzdělání a společenské přijetí HIV pozitivních lidí. Tento snímek má zřejmě, podle
ohlasů, našlápnuto uspět na letošních Oscarech. Na Valentýna se, my dámy, dočkáme trochu smutného, ale velmi romantického snímku „ZIMNÍ PŘÍBĚH“, který se začíná odehrávat v mýtickém prostředí New Yorku roku 1916. Colin Farrell v roli Petera se snaží
postavit proti času a během svého putování se dostane do vzdálené budoucnosti. Jeho věčného pronásledovatele si zahraje Russell Crowe. Během měsíce nabídneme obě části
„NYMFOMANKY“ prezentované jako otevřená studie ženské sexuality od dánského
kontroverzního režiséra Larse von Triera. Kultovní Dědictví už nemá pod palcem Věra
Chytilová, ale Robert Sedláček a vrací na plátno Bohuša a další známé postavy
v „DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ“. Bohuš zestárl, přibyl mu majetek, kilogramy, děti a hlavně starosti. Točilo se převážně u Bolka na farmě v Olšanech, takže možná půjde i o střípky z jeho reálného života a my můžeme jenom doufat, že bude divácky
úspěšný stejně jako jednička. Konečně se také dočkáme delší dobu slibované
„ANGELIKY“. Po sérii z 60. let přináší generační změnu. Nora Arnezederová střídá Michele Mercierovou, a ve filmu se objeví čeští kaskadéři a komparzisté a české lokality,
jako Praha, Telč, a třeba Kroměříž.
Na závěr to nejlepší pro Vaše děti, protože ony milují lego a v „LEGO MOVIE“ největší hrdinové světa spojí síly, aby zachránili vesmír. Úžasné na tomto filmu je, že je celý
poskládaný z kostiček. Mnozí si možná pamatují na slavný černobílý televizní seriál
z roku 1965 o cikánském chlapci Sebastiánovi a jeho fence Belle. Nyní si mladá generace
může tento dobrodružný příběh z horského prostředí o nerozlučném přátelství vychutnat
na velkém plátně pod stejným názvem „BELLA A SEBASTIÁN“.
Skvělé filmové zážitky Vám přeje Kino Soběslav.
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ORDINAČNÍ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
· MUDr. Moutvičková Alena

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

HODINY

LÉKAŘŮ

tel. 381 521 418
Po
7 - 12
Út
7 - 13
St, Čt
7 - 12
Pá
7 - 12

· MUDr. Josef Duraj

11,00 - 16

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

12,30 - 17
12,30 - 15

· MUDr. Vodička Jan

· MUDr. Tučková Veronika

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

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

· MUDr. Havrlant Pavel

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

13 - 15,00
13 - 16,30
13 - 15,30

· MUDr. Kališová Estera

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

14 - 15 admin.
13 - 14 admin.

INTERNA, ULTRAZVUK
· MUDr. Charouzek Jindřich

tel. 381 210 664
Po
8 - 13,30

· MUDr. Kuchař Ladislav

Út

· MUDr. Les Roman

tel. 381 210 664
8 - 12

· MUDr. Musil Petr

13 - 15,30
13 - 13,30

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST
· MUDr. Zrůbková Jana

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

13 - 15,30 poradna
15,30 - 16 nem.
7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly
10,30 - 13 návšť.
13 - 14,30 prevence
14,30 - 15 nem.
7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly
10,30 - 13 návšť.
14,30 - 15,30 poradna
15,30 - 17 prevence
17 - 18 nem.
7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 11 kontroly
11 - 14,30 návšť.
+ 15 - 18 sněžení bradavic
(zdravotní sestra Hánová)

DIABETOLOGIE

tel. 381 521 400
Lustigova 403/III
Po, Út
8 - 15
St
8 - 17
Čt
8 - 16
Pá
8 - 14
Polední přestávka 12 - 12,45
tel. 739 577 573
Zátkova 535/II
Po, Út
7,30 - 12
St
7,30 - 12,30
Čt
7,30 - 12
Pá
7,30 - 10,30

SOBĚSLAVI

ODBORNÍ LÉKAŘI
Poliklinika Soběslav

11,30 - 18
11 - 15

Pá

tel. 725 393 970
Út
9 - 14
Čt
9 - 16
(lichý týden tj. 1x za 14 dní)

· MUDr. Klimtová Radomila

tel. 381 521 394
Lustigova 403/III
Po, Čt
7,30 - 15
Út, Pá
7,30 - 14
St
7,30 - 18
Polední přestávka 11,30 - 12,30

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

Čt

11,30 - 16

· MUDr. Vítková Zdeňka

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

12,30 - 15

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

· MUDr. Menglerová Hana

St

· Radka Hronová, DiS.

· MUDr. Němejc Milan

11,00 - 18

12,30 - 17

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

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

V

· MUDr. Bejblík Václav

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

· MUDr. Staňková Hana

únor 2014

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

tel. 381 254 432
Út
14 - 17 SONO
· MUDr. Kočišková Blanka

St

tel. 381 210 664
13 - 16

· MUDr. Karpianus Daniel

Čt

tel. 381 210 664
8 - 15

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
· MUDr. Kolář Josef

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

Út

tel. 603 334 372
7 - 13

· RTG d.s. Procházková Věra

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

pokračování na str. 17
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HODINY

· MUDr. Bronislav Hošek

ORTOPEDIE
tel. 381 521 894, mobil 604 861 564
Út
7,30 - 13
Čt
7,30 - 15
Pá
7,30 - 13
OČNÍ
· MUDr. Pavla Dohnalová

tel. 734 620 646
nám. Republiky 56/25
Po
7,30 - 13,30
Út
7,30 - 14,00 perimetrie
St
7,30 - 16,00
Čt
7,30 - 14,00
Pá
7,30 - 12,00 perimetrie

UŠNÍ – NOSNÍ - KRČNÍ
· MUDr. Voštová Jarmila

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
· d.s. Šimáková Jindra

· Optika D + P s.r.o.

tel. 381 523 160, 731 173 073
Komenského 25/I
Bc. Dana Pěčková DiS., Růžena Domová
Po - Pá
8 - 12
13 - 17
NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
· MUDr. Luňáčková Hana

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

tel. 381 521 414
Po - Čt
7 - 15
Pá

15 - 16
administrativa

7 - 11,30

REHABILITACE
· MUDr. Tomášková Markéta

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

tel. 381 523 205
Po - Čt
7 - 11,30
Pá
7 - 11,30

12 - 16
12 - 14

· DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zajišťuje dispečink Nemocnice Tábor, a.s.
tel. 381 231 026 (všední dny 6.30 - 15)
tel. 381 608 115, 381 608 116
(15 - 6.30 včetně So, Ne, svátky)

tel. 381 521 238
tísňové volání 155
Po - Čt
Pá
So, Ne, svátky

18 - 22
15 - 22
8 - 22

LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
· Mgr. Štěpánová Helena

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

· PHARMED CZ s.r.o.

· zdrav. laborantka Fejtlová Zdeňka

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

13 - 17

HEMATOLOGIE

13 - 17

· zdrav. laborantka Koubová Jaroslava

8,45 - 15
8,45 - 15

SKALICKÝ MASOPUST
A je to tady. Skalický masopust se dostal do dvaačtyřicátého ročníku svého života. Každoroční,
pečlivě připravovaná a veřejností velmi vítaná akce se díky bandě nadšených lidí dostává k posledním minutám prvního poločasu příprav. Proběhlo sezení „kmotrů“, kde byly rozdány úkoly a byl sestaven časový harmonogram. Nyní záleží na každé vtipné myšlence, na každé ochotné ruce jak
dalece a účinně bude přiložena k dílu, aby byl průvod, tak jako minulé roky, patřičně zdařilý.
K dobré pohodě a nasycení všech účastníků je v přípravě tradiční zabijačka, skalický bramborák,
konina přímo z udírny a pro děti bude k mání cukrová vata. Pojízdná restaurace bude mít bezedné
zásoby svařeného vína, grogu, pívča, ale také třeba i horkého čaje a jiných nápojů alkoholu prostých. Samozřejmostí pak budou dozlatova smažené radimovské koblihy.
Neméně důležité je, že se připravují tradiční masopustní rekvizity, šijí se jistě nápadité masky a
zdobí se alegorické vozy. Vše je směřováno k tomu, aby se celý, do detailu vyšňořený ansábl mohl
v sobotu dne 1. března vydat na předem připravenou strastiplnou obchůzku po známém okruhu
šesti obcí. Maškarníci posilněni horkou zabijačkovou polévkou zahájí průvod v 9.30 hod. v Rybově
Lhotě. Následovat pak bude zastávka v 10.30 hod. v Radimově, v 11.45 hod. v Hlavatcích, ve 13.00
hodin v Želči, v 14.15 hodin ve Třebišti a průvod vyvrcholí na skalické návsi v 15.30 hodin. Po celý
den bude vyhrávat řízná kapela pod vedením Jindry Smolíka.



· vedoucí laborantka Bínová Milena

LÉKÁRNA PETRA VOKA

BIOCHEMIE

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

SOBĚSLAVI

· LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

tel. 381 521 238
Po a St
7 - 13

Ambulance optometrie

V

SOUKROMÁ ZUBNÍ LABORATOŘ

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

· MUDr. Šmrha Lubomír

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

LÉKAŘŮ
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Od 20.00 hodin pak bude pokračovat maškarní karneval v sále hostince U Rumcajse ve Skalici.
A protože v těch dnech období hojnosti skončí, je to poslední a jedinečná příležitost před jarním shazováním přebytečných kilogramů se ještě jaksepatří poveselit. A k tomu všemu vás zve Maškarní
sdružení Třebiště, Rybovy Lhoty a Skalice.
Jiří Brt

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

· PHARMED CZ s.r.o.

tel. 381 521 389
Po, Út, Pá 8 - 16,30
St
8 - 15
Čt
8 - 18
So
8 - 11 vždy první sobota v měsíci
Změny ordinačních hodin v průběhu roku
nejsou vyloučeny.
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PROMĚNA
SMRČKOVA
DOMU
Nejvýraznější loňskou změnu na soběslavském náměstí přinesla bezesporu 1. etapa rekonstrukce Smrčkova domu, která proběhla ve 4. čtvrtletí. Akce v hodnotě 2,4 milionu Kč byla téměř kompletně hrazena
z investičních prostředků přidělených našemu muzeu Ministerstvem kultury ČR (Smrčkův dům je ve vlastnictví státu, potažmo muzea jakožto
státní instituce). Stavbu na základě otevřeného výběrového řízení prováděla soběslavská firma Jihostav.
Začátkem října byla akce zahájena odborným restaurátorským průzkumem fasád, který provedl Josef Novotný. Jeho výsledkem bylo zjištění, že
kromě sgrafitového pásu na boční fasádě se nikde na budově (ani pod pozdějšími nátěry) nenacházejí žádné fragmenty původní sgrafitové výzdoby, kterou lze u výstavného renesančního domu předpokládat a která je
doložena pouze fotografií motivu mezi okny v přízemí z konce 60. let 20.
století. Na základě nálezu zachovalého fragmentu původní barevnosti
bylo restaurátorem navrženo a orgány památkové péče schváleno výsledné barevné řešení nových fasád, které dává lépe vyznít architektonickým
detailům na čelní fasádě a oživuje i celkový pohled na objekt. Na žádost
památkářů byla obnovena klenutá římsa nad balkonovým obloukem. Restaurováním prošel i již zmíněný sgrafitový pruh v 1. patře boční fasády,
který je zčásti původní a do stávající podoby byl doplněn při rekonstrukci
domu na přelomu 60. a 70. let 20. století. Kromě fasád byly obnoveny
plastické architektonické prvky nad čelní fasádou, které byly již delší
dobu v havarijním stavu. V průběhu listopadu současně probíhala výměna
střešní krytiny na domě i na jeho přístavku, celý objekt je tak dnes pokryt
pálenými střešními taškami. Úžlabí prostorově členité střechy byla osazena topnými tělesy, která mají zabraňovat ukládání sněhu a následnému zatékání do interiérů v době jeho tání, k čemuž v minulých letech opakovaně
docházelo. Dalšímu dosavadnímu problému – vysoké koncentraci holubů
na římsách objektu má zamezit instalace hrotového systému. Přístavek,
sloužící muzeu jako restaurátorská a konzervátorská dílna, byl osazen novými okny a provozně zpřístupněna byla i jeho půda. V ní nalezne své
nové místo dílenský sklad materiálu, čímž se pro expoziční účely uvolní
dosavadní takto využívaný prostor v přízemí historické části domu.
Smrčkův dům může být díky popsaným úpravám již nyní chloubou soběslavského náměstí, na uvedené havarijní opravy by však měla v letošním
roce navázat ještě 2. etapa rekonstrukce. Její náplní budou především výstavba externí výtahové šachty a její osazení výtahem, vznik nájezdových
plošin pro vozíčkáře, obnova sociálního zařízení, dílčí úpravy dispozic sálů
a výměna vybraných podlah, elektroinstalace a osvětlení. Od sezony 2015
by díky tomu mělo být celé soběslavské muzeum bezbariérové.
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ROŽMBERSKÝ DŮM BEZ BARIÉR

Ačkoli z ulice Petra Voka na stavební úpravy Rožmberského domu
poukazovala pouze informativní vývěska, v prostoru novodobé přístavby
historického objektu probíhal od začátku října až do poloviny prosince
loňského roku intenzivní stavební ruch. Hlavním cílem akce bylo vybudování vnitřního výtahu a tím zpřístupnění celého Rožmberského domu
fyzicky hendikepovaným návštěvníkům. Ti se tak oproti předchozímu
stavu dostanou nejen do výstavních prostor (a v mimosezoně do přednáškového sálu), ale také do našich stálých expozic Příroda Táborska a Soběslav – město pětilisté růže.
Právě slavnostní otevření druhé
z nich, plánované na konec
května, bude současně i oficiálním představením objektu po
stavebních úpravách. Ty ovšem
nepředstavují pouze vybudování výtahové šachty a její osazení
výtahem, ale také změnu dispozic sousedních prostor (včetně
zázemí pro zaměstnance muzea), nové dlažby a osvětlení ve
vstupním prostoru zadního traktu (v přízemí i v 1. patře), úpravu
venkovní dlažby pro potřeby vozíčkářů a také napojení této části
budovy na vodovodní řad.
I touto cestou bychom rádi
poděkovali představitelům města Soběslav, které bylo coby
Vstup do muzejní knihovny během
vlastník objektu investorem
loňských úprav Rožmberského domu
akce v celkové hodnotě 1,8 mi(foto D. Abazid)
lionu Kč. Z toho cca 200 tisíc
Kč činil finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR v rámci programu
Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Naše poděkování patří i soběslavské firmě Jihostav za vzorné
provedení stavby.
Od ledna je Rožmberský dům přístupný v rámci přednášek obou cyklů, výtahem se budete moci svézt od zahájení výstavní sezony 25. 4. Současně budou nově vyzdobeny prostory schodiště, kde dosavadní
velkoplošnou grafiku a černobílé fotografie nahradí obrazy.

ÚNOROVÉ PŘEDNÁŠKOVÉ STŘEDY
Tentokrát začínáme přednáškou 4. ročníku historicko-vlastivědného
cyklu „Staré i nové zvěsti“, která proběhne v Rožmberském domě
ve středu 5. 2. od 17:00 hodin:

Katovské řemeslo v čase posledních Rožmberků
O výkonu práce katů panují u veřejnosti mnohdy dost zkreslené představy, živené často starými romantickými báchorkami. Ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář se zabývá zkoumáním hrdelního práva už
řadu let a výsledkem je několik vydaných publikací o dějinách katovského řemesla v Čechách i v evropských zemích. Námětem našeho povídání
bude jak praktikování trestu smrti od středověku až do současnosti, tak i
popis hrdelních případů, které se udály v časech posledních Rožmberků
nebo dokonce přímo v Soběslavi.
V únoru (datum bude upřesněno později a uvedeno na plakátech) proběhne přednáška jubilejního 15. ročníku cestopisného cyklu „Od Tábora
až na konec světa“:

Borneo – přírodní krásy ostrova očima fotografa přírody

Foto V. Vlasák

Indonéský ostrov Borneo je díky své poloze i dlouhodobé izolaci od
pevniny domovem mnoha unikátních forem života. Příbramský ornitolog
a milovník tropů Petr Bambousek nás ke svému promítání láká těmito slovy: „Jako fotograf přírody zůstávám v úžasu nad dokonalostí maskování
tamního hmyzu, obranyschopností ještěrů a propracovanou hierarchií v
tlupě nosatých opic. O to více pak prožívám tlak civilizace, který je dnes
patrný na každém kroku, a přispívá k alarmujícím zprávám o rychlém
tempu odlesňování a dopadu na celý křehký ekosystém.“ Během přednášky představí rozmanitost tropické přírody a přiblíží také důvody silného
pouta, které si k Borneu vytvořil.
pokračování na str. 19
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Muzeum - dokončení ze str. 18
KURZ PALIČKOVÁNÍ
Zájemcům o ruční práce nabízíme účast
v kurzu paličkování, který bude v případě dostatečného počtu účastníků probíhat během března
a dubna pod vedením p. Miluše Bubelové
v Rožmberském domě. Naplánováno je 10 lekcí, kurzovné činí 1100 Kč. Přihlášky přijímá do
15. 2. Jana Líkařová (Rožmberský dům, tel.
381 524 425, likarova@husitskemuzeum.cz).
Na viděnou v muzeu se těší
RNDr. Daniel Abazid

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav
11. 12. 2013 – 14. 1. 2014
 13.12. Otevření bytu v Soběslavi,
sídl. Míru.

 14.12. Požár ve sklepě rodinného domu
v Chlebově.

 15.12. Odstranění následků dopravní
nehody osobního automobilu
u obce Chlebov. Při nehodě
byla zraněna jedna osoba.

 15.12. Otevření bytu v Soběslavi,
ul. Na Ohradě.

 16.12. Otevření bytu ve Veselí n/L.
 17.12. Odstranění následků dopravní

nehody dvou osobních automobilů
u obce Mažice. Při nehodě byly
zraněny dvě osoby.

 20.12. Odstranění následků dopravní
nehody osobního automobilu
u Veselí n/L.

 26.12. Požár stodoly v Dlouhé Lhotě.

Zásah provedly jednotky HZS Jčk
PS Tábor, PS Soběslav,
SDHO Chýnov, Tučapy, Planá n/L.

 30.12. Otevření bytu v Soběslavi,
nám. Republiky.

 31.12. Otevření bytu v Soběslavi,
Mlýnská ul.

 8.1.

Odstranění následků dopravní
nehody osobního automobilu
a chodce v Soběslavi.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Výkup kožek
Pondělí 3. 2. 2014 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
Cena 40 Kč za kus
Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude
v Soběslavi, v ulici Nerudova - Pekárikovi
/naproti pekárně/
v sobotu 8. února od 9 hodin.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Policejní zápisník
 Dne 4. 12. neznámý pachatel (NP) vnikl bez

použití násilí do areálu Správy a údržby silnic
v obci Dvorce, kde následně z neuzamykatelných nádrží odcizil z šesti zaparkovaných
strojů celkem 260 litrů motorové nafty, čímž
způsobil celkovou škodu 9.230,- Kč.

 Dne 4. 12. odcizil J. L. za provozu v OD Tes-

co Stores v Soběslavi 5 ks konzerv Tuňák zn.
Rio Mare, kdy tímto způsobil celkovou škodu ve výši 270,- Kč. V dané věci bylo na
OOP ČR Soběslav vedeno zkrácené přípravné řízení, a to z důvodu, že uvedený pachatel
byl za obdobný skutek v posledních třech letech odsouzen a potrestán.

 Dne 7. 12. byl hlídkou OOP ČR Soběslav

kontrolován řidič, který po pozemní komunikaci v obci Soběslav řídil osobní automobil,
kdy u tohoto bylo zjištěno, že mu byl rozsudkem Okresního soudu v Táboře uložen zákaz
řízení motorových vozidel všeho druhu.

 Dne 12. 12. bylo na OOP ČR Soběslav oznámeno vloupání do jedné z rekreačních chat v
oblasti zvané Na Mokerských strouhách v
Soběslavi, kde z této chaty NP odcizil věci
různéhu druhu a charakteru.

 Dne 15. 12. v ranních hodinách byl v obci

Soběslav kontrolován řidič osobního motorového vozidla, tento se podrobil dechové
zkoušce přístrojem Dräger, kdy naměřená
hodnota alkoholu v jeho dechu byla 1,64 a
1,69 promile. Uvedený řidič se tímto dopustil
přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.
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 Dne 18. 12. NP vypáčil uzamčené víčko ná-

drže zaparkovaného nákladního automobilu
Man v obci Záluží u Vlastiboře, ze kterého se
následně pokusil odcizit motorovou naftu. To
se mu však nepodařilo, protože byl vyrušen
sousedem a z místa utekl neznámo kam.

 Dne 19. 12. bylo na OOP ČR Soběslav ozná-

meno, že NP vypáčil vstupní dveře od dvou
rekreačních chat u obce Dráchov a do těchto
poté vnikl. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že z těchto chat nic neodcizil, kdy i přes
tuto skutečnost se dopustil přečinu Porušování domovní svobody.

 Dne 27. 12. bylo na OOP ČR Soběslav ozná-

meno, že NP odcizil od hráze rybníku Kamenný, k. ú. Myslkovice celkem 12 m
dřevotřískových desek a dále zhruba 70 kg
železného materiálu, čímž způsobil škodu
v odhadnuté výši 7.000,- Kč.

 NP dne 27. 12. odcizil v ul. Rašínova v So-

běslavi dámské jízdní kolo zn. Galaxy Castalve bílé barvy, kdy tímto byla majitelce
tohoto kola způsobena škoda ve výši
6.990,- Kč.

 Dne 29. 12. na společné chodbě domu v ul.

Tř. Dr. E. Beneše v Soběslavi J.K. a Z.K. společně odcizili z kapsy bundy, kterou měl poškozený M.J. na sobě, finanční hotovost ve
výši 100,-Kč. Odcizenou hotovost následně
použili pro osobní potřebu. Jeden z těchto pachatelů se uvedeného jednání dopustil, ačkoliv byl v posledních třech letech za obdobné
jednání potrestán Okresním soudem v Táboře, čímž se dopustil přečinu krádeže.
OOP Soběslav

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU
VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ – ÚNOR 2014
 1. – 28. února
Vlasta Štegerová – FOTOGRAFIE
Výstava táborské fotografky.
Vlasta Štegerová se narodila v roce 1945 a
začala fotografovat ve svých dvanácti letech.
Z koníčku se stala profese, když postupně
vystudovala učňovskou fotografickou školu
v Prostějově a později mistrovskou školu
v Praze. Po zrušení provozovny v Táboře si
otevřela svůj vlastní fotografický ateliér.
Poslední roky se věnuje výhradně svému celoživotnímu koníčku. Za umělkyni se ale nepovažuje, svou práci vnímá jen jako pokus o
sebevyjádření či sdělení.
Vestibul KD. Otevřeno při akcích a po předchozí telefonické domluvě.

 Pátek 14. února
MATURITNÍ PLES SOŠEP 4. AT
Velký sál KD od 19 hodin.

 Úterý 25. února

BABOUCI - koncert nejstarší jihočeské dechovky
Velký sál KD od 19 hodin, vstupné 130 Kč.

 Pátek 28. února

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

 Neděle 2. března

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

Sbor dobrovolných hasičů z Vesců vás srdečně zve na Hasičský ples,
který se bude konat v pátek 21. února od 20 h v kulturním domě
ve Vescích. Připravena je bohatá tombola, k poslechu a tanci hraje
skupina MIX Františka Vaňka.
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Výška 7064 m. Rekord Aeroklubu Soběslav
Déle, dále, rychleji a výš – tak lze zjednodušeně vyjádřit sportovní snažení pilotů bezmotorových letadel - lidově větroňů. Pro získání
výšky využívají stoupavých proudů. Po nastoupání kloužou po naplánované trati k dalšímu
„stoupáku“. Každý 1 km výšky promění v cca
30 až 40 km vzdálenosti. A tak to jde pořád
dokola.
Plachtařské disciplíny se dělí do čtyř základních kategorií: čas, výška, vzdálenost a rychlost
letu. V každé kategorii se dále specifikují rekordní, závodní a tréninkové disciplíny. Vedle
registrace jednotlivých rekordů zavedla FAI
(Mezinárodní letecká federace) k posouzení
úrovně plachtařství v zúčastněných státech tzv.
plachtařské odznaky (stříbrný, zlatý, diamantový). Hlavní soutěže představuje mistrovství ČR
a mistrovství světa.
Stříbrný odznak:
· Doba letu 5 hodin
· Převýšení 1000 m
· Vzdálenost 50 km
(přímá trať)

lavští plachtaři se proto v několika posledních
létech přesunuli na několik dní do Jeseníků, na
letiště Aeroklubu Jeseník – Mikulovice. Zlaté
převýšení zde již získal Petr Petřička, další 4 piloti a 1 pilotka zde absolvovali nezbytné proškolení a seznamovací let s místními
instruktory. Další sólo pokusy o získání zlatého
převýšení se ale z důvodu nevhodného počasí
nezdařily. Být na místě za vhodného počasí je
alfou a omegou úspěchu.
Vzhledem k vzdálenosti Jeseníků od Soběslavi je nutné dopředu, podle předpovědi počasí
určit vhodný termín.
Vše se podařilo dne 27. října 2013 soběslavskému pilotovi ing. Karlu Knotkovi. Dosáhl
výšky 7064 m, což bylo dostačující pro zlaté i
diamantové převýšení.
Zajímá vás jeho osobní výpověď o letu? Přečtěte si tedy následující článek.

Let na diamant

Zlatý odznak:
· Doba letu 5 hodin
· Převýšení 3000 m
· Vzdálenost 300 km (přímá trať nebo lomená
trať nebo trojúhelník nebo cíl s návratem)
Tři diamanty ke zlatému odznaku je možné získat za:
· Převýšení 5000 m
· Dokončený cílový let s návratem nebo na
trojúhelníku na vzdálenost 300 km
· Dokončený cílový let s návratem nebo na
trojúhelníku na vzdálenost 500 km
(přímá trať nebo lomená trať nebo trojúhelník
nebo cíl s návratem)
Zatímco stříbrný plachtařský odznak má většina plachtařů, majitelů zlatého odznaku je již
méně. Problémem největším je dosáhnout požadovaného převýšení nad bodem vypnutí po
vzletu za vlečným letadlem, případně po vzletu
navijákem. Vzdušný prostor E, ve kterém se
mohou nad většinou území ČR plachtaři pohybovat, sahá do nadmořské výšky 2900 m nad
mořem. Takže převýšení 3000 nebo dokonce
5000 m při běžném létání dosáhnout nejde.
V padesátých létech minulého století takové
omezení nebylo a navíc bylo povoleno létat i
v mracích, takže bylo možné dosáhnout požadovaného převýšení i nad Soběslaví. Takto, v mraku, dosáhl svého zlatého převýšení například
pan Jiří Černý. A nyní si již zákonitě čtenář klade otázku, jak se přesto plachtař může dostat do
výšky 7065 m?
Je proto nutné splnit dvě podmínky.
a) existence stoupavých proudů do velkých
výšek
b) uvolněný prostor pro takové výškové lety
správcem vzdušného prostoru ČR
Obě podmínky splňují prostory, které byly
vytvořeny nad severními českými a moravskými horami. V podzimním období, při silném
větru z jihozápadního směru zde dochází k tak
zvanému vlnovému proudění, kde stoupavé
proudy dosahují do tak velkých výšek. Soběs-

Ještě před východem slunce 27. 10. 2013 se
na letišti Aeroklubu Jeseník začíná rozléhat
hluk motoru vlečného letounu a skupinky osob s
„čelovkami“ vytahují z transportních vozů své
kluzáky a skládají je do letové konfigurace. Nebyli jsme taková ranní ptáčata, a tak když jedeme s naší klubovou „19“ (kluzák ASW 19) na
start na opačném konci letiště, jsou první aerovleky již nad námi. Na startu se schází plejáda
asi 16 různých typů kluzáků s piloty i z Polska,
Německa i Maďarska. Vítr fouká ze správného
směru od jihozápadu a s rostoucí výškou i
správnou rychlostí nad 10m/s, tak aby za hřebenem Jeseníků mohlo dojít ke vzniku vlnového
proudění. Tento podzim počasí přeje a na letištích v Mikulovicích a v Krnově se již podařilo
odlétat dost přeletů i převýšení. V 9 hodin se konečně dostávám na řadu, do zobáčku vypínače
pod přídí se zapíná vlečné lano a během chvilky
již mířím za vlečným letounem směrem k Šeráku. Očekávané turbulence při průletu rotory 3.
a 2. vlny nevybočují z mých zkušeností z předchozích let. Vlekař mě usazuje již do klidného
stoupání nad rotorem 1. vlny v oblasti Domašova za Červenohorským sedlem ve výšce 1800 m
nad mořem tzn. asi 1400 m vůči výšce letiště. Po
nezbytném „zoubku“ pro zaznamenání vypnutí
ve flight recorderu v 9.13 hod. se těším za stabilního stoupání až 1,8 m/s. Stoupání ale slábne a
následující půl druhé hodiny se musím spokojit
jen s 0,3 – 0,8 m/s, přesto dosahuji v 10.50 hod.
„zlaté“ výšky 4900 m nad mořem (převýšení
3000 m vůči výšce vypnutí). Pouštím si kyslík do
dýchače, neboť možnost hypoxie (nedostatku
kyslíku v krvi) se ve výškách nad 6 km projevuje

již velmi rychle po několika minutách v závislosti na fyziologických předpokladech každého i
upadnutím do bezvědomí s následným neřízeným letem až po možná překročení pevnostních
omezení kluzáku a jeho destrukce. Stoupání pod
návětrnou hranou altocumulusu lenticularis
(mrak čočkovitého tvaru označující vlnové
proudění) se chvilkami zlepšuje a ve 12 hod. dosahuji maximálních 7064 m nad mořem. Tato
výška mi dostačuje pro splnění „diamantové“
výšky (5000 m převýšení vůči výšce vypnutí) a
tím pro získání 3. diamantu ke „zlatému C“
(stříbrné a zlaté C jsou sportovní plachtařské
odznaky). Při focení mi ale mobil padá přesně
do mezery u páky zavírání podvozku a je tak až
do konce letu uvězněn pod podlahou kabiny. Po
splnění svého hlavního cíle se ještě vydávám na
přelet o délce necelých 200 km s otočnými body
v Polsku na začátku Rychlebských hor a Karlově Studánce v Jeseníkách. Tato část letu již probíhá v menších výškách mezi 2500 až 4000 m
nad mořem (nejvyšší hora Jeseníků Praděd má
nadmořskou výšku cca 1500 m). V 16.10 hod.,
po více než sedmihodinovém letu pak sice promrzlý (v 7 km je mráz pod -20°C), ale spokojený
přistávám na letišti v Mikulovicích.
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Doplňujeme ještě letecký rodný list pilota
instruktora, vedoucího letového provozu Ing.
Karla Knotka:
1. start v leteckém výcviku – 17. 7. 1982,
„sólo“ – 24. 6.1983, pilot – 19. 12. 1983, „stříbrné C“ – 1987, FI (letový instruktor) – 1991,
TMG (pilot motorových kluzáků) – 1991, FI
TMG – 1994, cca 2030 letových hod., 4700
startů, 52000 km (přelety na větroních), 12 typů
kluzáků a TMG
Pilot ULLA – 2005, 52 hod., 3 typy
1. diamant – přelet po trojúhelníkové trati
338 km: Soběslav – Plzeň-Letkov – Jihlava –
Soběslav – 1989
2. diamant – přelet na trati 501 km: Šumperk
– Vrchlabí – Jedovnice – Podhořany – Šumperk
1995

nnn

Gratulujeme ke zlatému odznaku se třemi
diamanty (a tiše závidíme).
Ing. František Vlna, Aeroklub Soběslav
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Turnaje mládeže ve stolním tenisu se
po letech konaly v Soběslavi

Medailisté krajského turnaje staršího žactva, 5. 1. 2014 Soběslav. Zleva:
Fesl Martin (Orel CB), Děd Lukáš (Bechyně), Hložek Tomáš a Novotný
Petr (Soběslav), Růžičková Kristýna (Kaplice), Vodáková Táňa (Soběslav), Bandíková Linda, Jonášová Johana, Harenčák Jakub, Goldman David (všichni Vyšší Brod)

Výsledky turnajů mládeže v Soběslavi 4. - 5. 1. 2014

V sobotu 4. 1. a v neděli 5. 1. 2014 se konaly ve velkém sále sokolovny
TJ Spartak Soběslav krajské bodovací turnaje dorostu a staršího žactva ve
stolním tenisu. Pořadatelé z oddílu DDM Soběslav připravili oba turnaje ve
vysoké kvalitě, obvyklé spíše na celostátní než krajské úrovni.
Turnajů se zúčastnilo první den 24 dorostenců a 14 dorostenek, druhý den
39 starších žáků a 20 starších žákyň z celého Jihočeského kraje. K dobré
sportovní úrovni přispělo i kvalitní umístění odchovanců oddílu stolního tenisu DDM Soběslav, které uvádíme v celkových výsledcích.
Za podporu turnajů je třeba poděkovat celé řadě spolupracovníků, zejména městu Soběslav, TJ Spartak Soběslav, Městské policii Soběslav,
RSST Tábor, JčKSST České Budějovice, dále sponzorům, kteří věnovali
věcné dary jako ceny za umístění – město Soběslav, Jednota OD Tábor,
EFKO CZ s.r.o. Veselí n. Luž., Kajgr a.s. Pneuservis Veselí n. Luž., Sapservis s.r.o. Soběslav, Comett Plus s.r.o. Tábor a České dráhy a.s.
Pořadatelé doufají, že se jim podaří obnovit tradici pořádání krajských
turnajů ve stolním tenisu ve městě Soběslavi, které zde byly naposled pořádány v 80. letech minulého století. Naše mládež si to určitě zaslouží!!!
Pavel Hložek, předseda oddílu stolního tenisu DDM Soběslav

Ohlédnutí za
tenisovým rokem 2013
I v letošním roce byl v závodní činnosti soběslavských tenistů kladen hlavní důraz na soutěže družstev. Můžeme konstatovat, že se všem
družstvům hrajícím krajské soutěže docela
dařilo.
Družstvo mladších žáků obsadilo v KP II zásluhou pěti vítězství (a jedné prohry) první místo a postoupilo do KP I. Starší žáci se
v krajském přeboru v konkurenci devíti družstev umístili uprostřed tabulky na 5. místě s vyrovnanou bilancí čtyř vítězství a čtyř porážek.
V soutěžích dospělých se našemu „béčku“
opět těsně nepodařilo postoupit z KP V, když po
čtyřech vítězstvích a dvou porážkách obsadilo

druhé místo. Věříme, že hráči nepodlehnou
zklamání a že se o postup pokusí v další sezoně
v roce 2014. Našemu „áčku“, které bylo v roce
2013 nováčkem KP III, se dařilo až nečekaně
dobře. Místo bojů o záchranu se hráči a hráčky
výrazně zapojili do bojů o postup do vyšší soutěže. Ten sice nevyšel, ale bilance pěti vítězství
a dvou porážek a konečné druhé místo v soutěži
je pěkným úspěchem.
Okresní přebor smíšených družstev, kterého
se můžou zúčastnit i neregistrovaní hráči, přinesl stejně jako v minulých letech velmi vyrovnané zápasy. Náš tenisový klub opět
zastupovala dvě družstva. Letos se dařilo o trochu lépe C družstvu, kterému se podařilo z pěti
zápasů zvítězit třikrát a ve vyrovnané tabulce
obsadilo druhé místo. O jedno vítězství méně

mělo D družstvo, které obsadilo místo čtvrté.
O vyrovnanosti soutěže svědčí, že družstva na
3. až 6. místě měla stejnou bilanci dvou výher a
tří porážek a o umístění rozhodlo skóre, resp.
vzájemné utkání.
Soutěží jednotlivců se hráči našeho klubu
účastnili jen sporadicky a bez větších úspěchů.
Nedílnou a velmi důležitou součástí klubového života byly jako každý rok turnaje ve čtyřhrách, které i díky svým večerním dohrám
zpříjemňují pobyt v areálu kurtů.
Všem členům TK Soběslav děkuji za účast
na našich akcích (jak soutěžních, tak mimosoutěžních), přeji jim hezkou hru v halové sezoně a
spolu s nimi se těším na letní sezonu v roce
2014.
Petr Zbytovský
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14. ročník Off-road fichtel day
11. 1. 2014
Off-road fichtel day pořádaný v Soběslavi
má pořád svoji prioritu. Byl na počátku vzniku těchto dnes už populárních závodů a jede
se vždy jako první závod padesátek v novém
roce. Pořadatelem této zajímavé akce je už
několik let AMK Soběslav-1. Motocyklová.
Již 14. ročník Off-road fichtel day se nesl ve
znamení skoro jarních teplot a pořadatelé marně
vyhlíželi sníh a větší mrazy. Pár dnů před vypuknutím závodu nám bylo jasné, že ty pravé
zimní podmínky nepřijdou a pojede se na trávě.
Na druhou stranu ale terén zůstal suchý a tvrdý,
a tak obavy závodníků z minulých dvou bahnitých ročníků vzaly za své. Jarní teploty přilákaly
také nespočet diváků, okolí tratě se už od dopoledních hodin postupně zaplňovalo a po poledni
si prakticky už nebylo kam stoupnout.
Kategorie Klasik a Sport jsou už v klání
fichtl nutnou záležitostí. Po ukončení přejímky
se na startovní listině objevilo 118 jmen závodníků ze všech koutů republiky. 90 jezdců obsadilo třídu Klasik a 28 borců bylo zařazeno do
kategorie Sport. Před polednem se odjely krátké
rozjížďky ve formě volného tréninku a půl hodiny po poledni byl odmávnut hodinový závod třídy Klasik. 90 borců úprkem vyrazilo ke svým
strojům, start ve stylu Le Mans, a zanedlouho
celé startovní pole pohltila trať. Pevný terén a
suchý povrch cílové rovinky dovolily jezdcům z
jejich strojů vyždímat maximum. Snadnější
průjezdnost závodního okruhu byla znát i na
menší úmrtnosti strojů a i fyzická zátěž jezdců
nebyla tak nadoraz jako v minulých ročnících.
Přesto se i v kategorii Klasik sváděly boje až do
posledních chvilek závodu a diváci určitě zažili
atraktivní podívanou. O atraktivitu závodu se
také postaral závodní tým „Autosalon“ FTV
Prima v čele s jezdcem Pepou „Sršněm“ Šilerem. Tým Autosalonu bral vše tak, jak se má,
tedy sportovně, a tak je nezaskočil ani fakt, že
Pepa Šiler odstoupil po šesti odjetých kolech, a
to z technických důvodů. I tak se můžeme těšit
na reportáž z průběhu závodu v některém
z pořadů Autosalonu.
Jezdci kategorie Sport měli trať už zahřátou a
28 nadržených sporťáků opustilo startovní rošt
ve stejném stylu tak jako jejich kolegové klasici,
ve stylu startu Le Mans. Kategorie Sport má už
pár let svého vládce, je jím Jiří Lovětinský z Da-

čic, jenž nezklamal ani tento rok. Cílová vlajka
mu opět odmávla první místo a to ještě stačil nadělit druhému v pořadí Michalu Bluskovi z Liberce 3 kola. Třetí prolétl cílovou rovinkou Jiří
Novák z Peče. V kategorii Klasik si vítězný průjezd cílovkou vychutnal František Škvařil z Benešova u Prahy, jako druhý proťal cílovou čáru
Dominik Chmel z Lišova a třetí místo na stupních vítězů doplnil Karel Maršán z Cerekvičky.
Nechybělo vyhlášení nejmladšího a nejstaršího
účastníka, každoroční prasečina roku našla též
svého majitele a jako perlička na závěr byla vyhlášena „První dáma“ Off-road fichtel day Iveta
Sládková (Motosport Chýnov). Jako každý rok
se jezdci a jejich týmy předvedli v tom nejlepším
světle a ukázali divákům maximum. A že ani letos neozdobil trať sníh, na to si teď už nikdo nevzpomene. Fichtlům a jejich jezdcům zdar!
Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na
www.fichtl.karvanky.cz
Děkujeme všem, kteří se na úspěšném průběhu této akce jakkoliv podíleli, a těšíme se na
jubilejní 15. ročník!
Děkujeme sponzorům: Pneu Kazda s.r.o.
Premio – Klenovice, Autodíly Soběslav, Vete-

ran Car Club Soběslav v AČR, AVCC AČR,
Autoforum.cz – Motoforum.cz, Goliat, Pneu
Růžička Soběslav, Autoopravna Bartejs Přehořov, TENAD s.r.o, TEPO LD s.r.o., Česká pojišťovna Tábor, Stavikom Deštná, Autoservis
Petr Rada, Manetech Praha, SITA CZ a.s., Autoservis Panský, Spilka – Říha, Quo – Tábor,
Strojírna Soběslav, Hostinská činnost Martin
Fišer, T.O.D.O.K., Hospůdka V Růžku.
Automotoklub Soběslav, Petr Sluka,
ředitel závodu

OKRESNÍ PŘEBORY V KUŽELKÁCH
V sobotu 4. ledna se na třech kuželnách konaly okresní přebory jednotlivců. Spartak Soběslav měl letos zastoupení ve všech
kategoriích.
Junioři a muži hráli v Táboře. Mužům se
moc nedařilo, Pavel Němec obsadil 18. místo a
Luboš Přibyl 21. místo. Největšího úspěchu dosáhl junior Jan Štefan, který se stal přeborníkem
a postoupil do krajského přeboru.
Senioři měli své přebory na kuželně v Sezimově Ústí. Jindřich Kopic obsadil 7. místo, Jaroslav Chalaš 10. místo a Vlastimil Šlajs
11. místo. Do krajského přeboru postoupil
Jindřich Kopic.
Ženy a seniorky se sešly v Chýnově. Ženám
se také moc nevedlo, Martina Votrubová skončila na 7. místě a Hanka Prokešová na 9. místě.
Ani jedna se nepodívá do krajského kola. Seniorky nám vždy dělaly radost a vozily medaile.
Obhájkyně okresního přeboru Alena Dudová
měla již jistý postup do krajského kola zajištěn.
Výkonem, který předvedla, obsadila 4. místo.
Velkým překvapením bylo 2. místo Boženy Za-

Božena Zabloudilová
bloudilové, která i přes velkou bolest nohy vše
vydržela a dohrála svou hru do konce. Obě
seniorky postupují.
Všem postupujícím do krajských přeborů
přejeme hodně úspěchů a co nejvíce poražených
kuželek.
Pavel Němec
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Silvestrák 2013? Dobrý ročník!
Pozdní sběr či slámové víno z Moravy připomíná Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi nejen časem konání, ale i kvalitou rostoucí
s věkem. Po zkušenostech z podobných závodů
zařazených rovněž do termínovky běhů mimo
dráhu v ČR organizátoři s každým ročníkem soběslavský běh vylepšují. Letos před půlnocí
30. 12. 2013 na chodníku u sochy M. J. Husa na
náměstí vyrostl stan s přehledným uspořádáním
stolů pro zápis do jednotlivých kategorií. Těch
letos oproti 26 předchozím ročníkům přibylo, a
tím pádem i diplomů, originálních medailí a
věcných cen.
Díky sehranosti týmu pořadatelů (letos 12
organizátorů) probíhá přivítání přicházejících
běžců, zápis a vydávání startovních čísel, uložení oblečení, přesun na start, vysvětlení trasy závodu, start přesně o půlnoci, zaznamenání všech
závodníků a výsledných časů v cíli, občerstvení
(čaj s rumem), vydání oblečení, vypsání jednotlivých diplomů, dekorování medailistů v jednotlivých kategoriích, slavnostní ohňostroj a
rozloučení v přesném časovém sledu během
zhruba 2 hodin, kdy náměstí obživne mumrajem
asi osmi desítek sportovně naladěných příznivců této akce. To vše se odehrává v pohodové atmosféře, kterou vyhledávají „veteráni“ závodu
a jež pravidelně oslovuje nováčky. Letos všichni vydrželi až do půl druhé hodiny posledního
dne roku zřejmě i díky mluvenému slovu, jímž
organizátoři po celou dobu dění komentovali.
Celý tento sportovní podnik proběhl úspěšně
i díky ochotě sponzorů, jež organizátoři
oslovili:
DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r.o.
QUO Tábor, reklamní agentura,
Komerční banka Tábor,
MARY KAY kosmetika, Barbara Čápová,
Intersport Tábor, Jan Jirák,
Autoservis Jindra,
Grunt Tábor, prodejna domácích potravin,
ProBěh Sezimovo Ústí, běžecká prodejna,
ÖVB pojišťovna, Michal Čáp,
prodejna PEPINO Soběslav, Josef Záruba
a samozřejmě město Soběslav.
Běhu se letos, resp. vloni zúčastnilo 49 borců, z toho 29 mužů, 7 žen a 7 dětí. Sestavu doplnil a na průběh závodu ze zadních pozic tradičně
dohlížel šestičlenný tým „duchů“ pod patronátem městské policie. Nejmladším účastníkem
byl Robert Kostlán (10), nejstarším pak František Hájíček (62). Absolutním vítězem ve vynikajícím čase 6:36 minut se stal Jaromír Habara
z Veselí nad Lužnicí před Dominikem Doležalem a Markem Chalupským ze Soběslavi, přičemž souboj o první desítku se odehrál ve
znamení soupeření Veselí nad Lužnicí - Dolní
Bukovsko versus Soběslav – Klenovice. Mezi
ženami byla nejrychlejší Kristýna Kožíšková
z Českých Budějovic a dětskou kategorii vyhrál
David Ardamica z Veselí nad Lužnicí. Jediným
(a vítězným) týmem byli „Duchové“ ze Soběslavi přejmenovaní dle jejich sportovního dresu
v průběhu závodu fanoušky na „Spermie“.
Dále uvádíme medailisty v jednotlivých kategoriích.
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Skvělý úspěch na
Mistrovství republiky
v cyklokrosu!!!
V kadetkách opět zazářila rodačka ze Želče
u Tábora Denisa Mináriková-Švecová ze Švec
cyklo teamu Soběslav, která si skvělým výkonem dojela ve Slaném na Mistrovství republiky
14. 12. pro bronzovou medaili. Je to již druhá
její letošní bronzová medaile z Mistrovství republiky. První získala v létě v silničním závodě
do vrchu proti chronometru. Její všestrannost
nám ukázala, že to umí jak na silnici, tak i v terénu.
Švec cyklo team Soběslav

Vítězové dětské kategorie
M1 (muži 15 – 20 let):
1. DOLEŽAL Dominik, Soběslav (6:51)
2. CHALUPSKÝ Marek, Soběslav (6:59)
3. ROKOS Ondřej, Soběslav (7:26)
M2 (muži 21 – 55 let):
1. HABARA Jaromír, Veselí nad Lužnicí (6:36)
2. KAPRÁL Jan, Klenovice (7:16)
3. HABARA Jan, Veselí nad Lužnicí (7:22)
M3 (muži 56+)
1. ZÁRUBA Josef, Soběslav (10:41)
2. HÁJÍČEK František, Jistebnice (11:05)
Ž (ženy 0 – 100 let)
1. KOŽÍŠKOVÁ Kristýna, Č. Budějovice (8:54)
2. KOSTLÁNOVÁ Simona, Tábor (9:35)
3. HAVELKOVÁ Irena, Veselí n. Lužnicí (9:55)
D (děti 0 – 14 let)
1. ARDAMICA David, Veselí n. Lužnicí (8:55)
2. DVOŘÁK Ondřej, Veselí nad Lužnicí (9:36)
3. MASÁŘ Zdeněk, Soběslav (9:37)
Povrch trati dlouhé 2013 metrů byl převážně
suchý, ale místy záludně namrzlý, teplota vzduchu -3°C, jasno. Aby stejně jasno (ve všem)
měli i v roce 2014 všem běžcům, fanouškům i
čtenářům Hlásky přejí organizátoři závodu.
Lenka a Petr Čápovi

Novoroční vyjížďka

â

Jako každý rok se konala Novoroční vyjížďka
se startem 1. 1. 2014 od 13 hodin v Soběslavi u
obchodu Oáza-Dům Sportu a Zábavy-Cyklosport
Švec. Pořádající oddíl Švec cyklo team Soběslav, který zval všechny cyklisty, kteří mají rádi
kolo, naplánoval trasu ze Soběslavi do Myslkovic, Košic, Plané nad Lužnicí, Ústrašic a se zakončením v hostinci u Rumcajse ve Skalici.
Projížďka se konala za velmi krásného počasí
s účastí cyklistů a cyklistek ze Želče, Soběslavi,
Klenovic, Myslkovic a dalších obcí.
Martin Švec
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Krasobruslaři v plném lesku

Celým večerem provázela Vánoční jedle v podání Libuše Říhové, společnost jí v přestrojení za
vánoční dárky dělaly Beata Zůbková a Kateřina
Řezníčková.
Poslední měsíc roku 2013 byl pro soběslavské krasobruslaře plný krasobruslařských aktivit a zážitků. V první polovině prosince pilně
nacvičovali na Krasobruslařskou vánoční show,
na které se kromě našich dětí představili i letošní hosté, skupina synchronizovaného krasobruslení z HC Dukla Jihlava. Děvčata z Jihlavy

představila nejmladší disciplínu krasobruslařského sportu – synchronizované krasobruslení.
Jednu skupinu tvoří 12 až 16 krasobruslařů a
společná jízda krasobruslařů je tak vskutku
dechberoucím zážitkem, jak se na vlastní oči
přesvědčili všichni návštěvníci vystoupení. Své
volné jízdy představili i všichni naši krasobruslaři. Ti menší nacvičili pod vedením trenérek
společné vystoupení a všem patří ohromný dík
za krásnou vánoční podívanou.
Na strakonický Vánoční závod, který se konal v sobotu 28. 12. 2013, vyjelo šestnáct soběslavských závodníků. Svědomitá příprava se
vyplatila a zacinkaly i medailové úspěchy - v
kategorii Ukaž, co umíš C si zlato odvezla Beata
Zůbková a bronz v téže kategorii Barbora Říhová. Oběma dívkám blahopřejeme k úspěchu
všem závodníkům děkujeme za reprezentaci
klubu a přejeme do budoucna mnoho dalších
úspěchů.
Kristina Zůbková, foto: Tereza Žákovská

Verunka Nývltová, Anička Pánková a Maruška
Podlahová během vánočního vystoupení dokazují, že tím nejkrásnějším módním doplňkem je i
ke krasobruslařskému kostýmu úsměv.

ČEŠI NA RUSY V PRVNÍM UTKÁNÍ NESTAČILI
21. 12. 2013
Reprezentační výběry Česka a Ruska v
kategorii U-16 sehrály v pátek na soběslavském zimním stadiónu první ze tří přípravných utkání.

Česko - Rusko 2 : 6 (0:2, 0:2, 2:2)
Branky a asistence: 42. Kodýtek (Hrala, Najman), 55. Kodýtek (Hrala, Najman) - 4. Shevchenko (Popugayev), 8. Popugayev, 27.
Rubtsov (Petkov, Shabanov), 32. Verba (Shabanov), 49. Rubtsov (Petkov), 56. Popugayev, vyloučení 5:7, využití 0:0, v oslabení 0:0, zásahy
brankářů 31:28, 826 diváků
Česko: Brízgala - Doudera, Novák, Michnáč, Zachar, Bělohorský, Hrdinka, Starosta, Havelka, Karafiát, Kačírek, Kachyňa, Janda,
Najman, Kodýtek, Hrala, Vala, Dejmek, Kulich
Tomaník, trenér Robert Reichel, asistent Patrik
Augusta, manažer Jiří Lála
Rusko: Berdin - Zabolotski, Sergachyov,
Podkorytov, Rubtsov, Shabanov, Lavrinenko,
Alexeyev, Petkov, Abramov, Popov, Makeyev,
Ryzhenkov, Verba, Meshcheryakov, Chuvilov,
Minulin, Zaitsev, Bain, Shevchenko, Popugayev, trenér Vitali Prokhorov, asistent Igor
Grishin, manažer Boris Dlugach
Rozhodčí: hlavní - Daniel Pražák, Pavel Hodek, čároví - Milan Jindra, Miroslav Lhotský,
brankoví - Jiří Smrž, Adam Ondřej
Komentář: Česká reprezentace se utkala se
silným výběrem Ruska a byli to právě Rusové,
kteří od úvodu diktovali tempo hry. Během první desetiminutovky se dokázali dvakrát střelecky prosadit, zejména branka Popugayeva
z 8. minuty byla parádní ukázkou individuálních dovedností tohoto hokejisty. Češi ve druhé
polovině 1. třetiny srovnali se soupeřem krok,
ale všechny jejich střely dokázal Berdin v brance Ruska pochytat. Druhou třetinu zahájili Češi
v početní výhodě, kontaktní branky se ale nedočkali, naopak hned po návratu na led prověřil

Foto: Převzato ze stránky ČSLH. Radost českých hokejistů po vstřelení branky
pozornost výborného Brízgaly centr první ruské
lajny Rubtsov. Rusové dokázali na našeho gólmana vyzrát v prostředním dějství dvakrát, Češi
ale na ruského strážce svatyně recept nenašli, a
tak se šlo do kabin za nepříznivého stavu 0:4 pro
naše barvy. V úvodu 3. třetiny se dočkali gólového úspěchu i čeští hokejisté, červené světlo rozsvítil Kodýtek a smazal tím nulu na českém
ukazateli skóre. Rusové ale dál hýřili aktivitou a i
v této třetině dokázali dvakrát překonat našeho
gólmana. Tentokrát s nimi ale naši, co se týká
branek, drželi krok a zásluhou Kodýtka přidali
v 55. minutě naši druhou branku. Utkání přineslo
pro diváky atraktivní podívanou, bylo vidět rozdíl mezi hokejem na reprezenační úrovni a
nejvyššími republikovými soutěžemi v kategorii
mladšího dorostu. Děkujeme tímto všem divákům, že si našli cestu na soběslavský zimní stadion, a sponzorům, kteří nám pomohli s organizací a

materiálním zabezpečením tohoto zápasu, což
byly firmy Autoservis Jindra s.r.o., Budějovický
Budvar n.p., Fontea a.s. a Intersnack a.s. DC
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2.2.2014
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3.2.2014
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ÚTERÝ

4.2.2014

14,00 - 15,30

STŘEDA

5.2.2014

14,00 - 15,30

ČTVRTEK

6.2.2014

14,00 - 15,30

PÁTEK

7.2.2014
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SOBOTA

8.2.2014
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NEDĚLE

9.2.2014

14,00 - 15,45

NEDĚLE

16.2.2014

14,00 - 15,45

NEDĚLE

23.2.2014

14,00 - 15,45
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Vánoční svátky
ve znamení hokeje
2. třídy - INTEM CUP 2013
naši vybojovali bronz
25. 12. 2013 se náš tým druhých tříd zúčastnil turnaje v Táboře. V úvodním zápase naši
borci prohráli s týmem Slavoje ČK 0:6. Následující zápas s pořádajícím týmem HC Kohouti
Tábor byl zakončen zaslouženou výhrou našeho
týmu 4:2, vstřelené branky za náš tým: Vlna A.
(3) a Holota T. V posledním zápase náš tým po
několikanásobném vedení nakonec podlehl
týmu z Veselí nad Lužnicí 6:7. Vstřelené branky
za náš tým Vlna A. (2), Pěček M., Švec J., Bruner P. Díky lepšímu skóre obsadil náš tým nakonec 3. místo.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
Matěj Janoušek.
Výsledné umístění:
1. HC Slavoj Český Krumlov
2. HC Kohouti Tábor
3. OLH Spartak Soběslav
4. TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí

Vánoční turnaj
TJ Lokomotivy Veselí nad Lužnicí
30. 12. 2013 se v posledních zápasech tohoto
roku zúčastnil náš tým druhých tříd turnaje ve
Veselí nad Lužnicí.
V úvodním zápase jsme sehráli vyrovnané
utkání s týmem Tábora, který i přes naše vedení
v první polovině zápasu nakonec zvítězil 9:5.
Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (3),
Pěček M., Novák P.
V následujícím utkání s pořádajícím týmem
TJ Lokomotivy jsme zvítězili 5:2.
Vstřelené branky za náš tým Vlna A. (2), Janoušek M. (2), Potušňák D.
V posledním utkání o druhé místo náš tým
po vedení 6:0 po prvních 20 min. nakonec udolal tým J. Hradce 10:7. Vstřelené branky za náš
tým: Novák P. (2), Bruner P. (2), Vlna A. (2),
Pěček M. (2), Tuček J., Potušňák D.
Klukům děkujeme za bojovnost a vynikající
výkon, který jim zaslouženě přinesl stříbrné medaile. Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen brankář Tomáš Křiklán.
Výsledné umístění:
1. HC Kohouti Tábor
2. OLH Spartak Soběslav
3. KLH Vajgar Jindřichův Hradec
4. TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí

Výborný vstup do roku 2014
12. 1. 2014 sehrály naše týmy 2. tříd v Českých Budějovicích první mistrovská utkání.
V úvodním zápase oba týmy zaslouženě přehrály týmy Českých Budějovic.
Výsledky našeho „A“ týmu:
· HC České Budějovice - OLH Spartak
Soběslav 3:5
Vstřelené branky za náš tým: Bouška M. (2),
Lang M. (2), Petrásek D.
Výsledky našeho „B“ týmu:
· HC České Budějovice - OLH Spartak
Soběslav 2:8
Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (3),
Pánek S. (2), Pěček M. (2), Holota T.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
V následujícím utkání prohrál náš „A“ tým
s týmem HC Vimperk, ale „B“ tým oplatil soupeřovu výhru a zvítězil velkým gólovým rozdílem.
Výsledky našeho „A“ týmu:
· OLH Spartak Soběslav – HC Vimperk 5:11
Vstřelené branky za náš tým: Bouška M. (2),
Petrásek D. (2), Lang M.
Výsledky našeho „B“ týmu:
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· OLH Spartak Soběslav – HC Vimperk
20:6
Vstřelené branky za náš tým: Vlna A. (9),
Holota T. (4), Pánek S. (3), Pěček M. (2),
Hanzal D. (2)
Přejeme všem hráčům šťastný vstup do roku
2014, spoustu vyhraných zápasů a hlavně hodně
zdraví.
Zbyněk Vlna

Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – únor 2014
Krátce k play-off krajské ligy mužů:
V neděli 2. 2. 2014 končí základní část krajské ligy mužů a od pátku 7. 2. 2014 zahajuje vyřazovací soutěž, které se zúčastňuje prvních 8 družstev tabulky. Play-off se hraje na 2 vítězné zápasy a první zápas začíná doma lépe umístěný tým po základní části, stejně se postupuje i
v následujících částech. Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat umístění našeho mužstva
v první osmičce, ale pouze v druhé polovině (5. – 8.), budou naši muži hrát v neděli 9. 2. 2014
druhý zápas čtvrtfinále s některým ze soupeřů z první čtyřky.
O případných dalších zápasech vás budeme informovat prostřednictvím vývěsních ploch,
webu, tisku a městského rozhlasu.
Kategorie
junioři
dorost
muži
5. třída
7. třída
muži
8. třída
5. třída
7. třída
junioři
4. třída
8. třída
junioři
dorost

den
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
středa
sobota
sobota
sobota
neděle
středa
sobota
neděle

datum
1. 2.
2. 2.
2. 2.
9. 2.
9. 2.
9. 2.
12. 2.
15. 2.
15. 2.
15. 2.
16. 2.
26. 2.
1. 3.
2. 3.

začátek
15.15 h
11.15 h
17.00 h
9.40 h
11.40 h
17.00 h
15.00 h
10.10 h
12.10 h
14.30 h
12.10 h
15.00 h
15.15 h
11.15 h

soupeř
HC Milevsko
HC Domažlice
HC Tábor „B“
HC Beroun
HC Beroun
2. zápas ¼-finále play-off
HC Strakonice
HC Plzeň
HC Plzeň
DDM Rokycany
Slavoj Český Krumlov
HC Tábor
Slavoj Český Krumlov
HC Vimperk

V průběhu celé sezony děláme také pravidelný nábor pro začátečníky ve čtvrtek 16.45 hod. a
v sobotu 8.45 hod. podrobnosti na vývěsných plochách zimního stadionu a samozřejmě na našem webu: www.spsobeslav.cz
OLH

HOKEJ ŽÁCI
Body zíkaly jen šestky a sedmičky
14. 12. 2013
Poslední utkání před nadstavbovou částí,
kdy naše 5. a 7. třídy postoupily do horní skupiny s nejlepšími čtyřmi celky Západočeského
kraje, sehráli naši hráči v Soběslavi proti táborským Kohoutům. Šestky a osmičky pak vyrazily
v sobotu na západ, soupeřem jim byl tým HC
Meteor Třemošná.
5. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
2 : 10 (1:2; 1:3; 0:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Čančura,
Bláha (Hanzal)
Našim klukům tentokrát nechybělo nasazení
a bojovnost, ale na silné Kohouty to bohužel nestačilo.
Jiří Hanzal (JH)
6. třídy
· HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
1 : 10 (0:4; 0:4; 1:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák, Hanák (Lang), Hanák (Lang), Hanák (Lang),
Slabý, Dančišin (Lang), Hanák (Lang), Hanák (Slabý), Lang, Lang (Hanák)

Náš tým si dnes zahrál proti kvalitnímu soupeři s velkou chutí. Po celý zápas předváděl pohledný hokej s mnoha šancemi a výborným
výkonem gólmana. O postupně narůstající skóre
se převážně staralo duo Hanák - Lang. To předvádělo učebnicové akce a hlavně se oproti ostatním, také dobře hrajícím útočníkům, nemýlilo
v koncovce. Každý gól v soupeřově síti byl po
celou dobu doprovázen vlnou nadšení našich
rozverných fanoušků (rodičů), kteří zaslouží
poděkování za podporu a hezkou atmosféru.
Vladimír Máca (VM)
7. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
10 : 5 (3:3; 3:0; 4:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Komma), Houdek, Lang (Pekař), Novák T.
(Houdek), Bernat (Houdek), Houdek (Bernat), Pánek, Slabý, Máca (Lang), Lang
(Máca)
Lužnice zahájila utkání ospale a pustila Kohouty do vedení 1:3, to ale dokázali naši hráči
zejména zásluhou produktivní 1. lajny smazat a
od 2. dějství již na ledě dominovali. Pozitivní je,
že se dokázaly prosadit všechny tři útočné formace, zejména hra mladíků z 6. tříd určitě náš
výkon oživila.
David Čížek (DC)
pokračování na str. 26
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HOKEJ ŽÁCI
8. třídy
· HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
20 : 0 (7:0; 6:0; 7:0)
V sestavě bez několika nemocných hráčů
ročníku 2000 jsme byli pro domácí snadným
soustem, fyzický rozdíl byl tentokrát více než
patrný. Naši hráči působili hodně odevzdaně.
Milan Dančišin (MD)

Strakonice přehrály šesťáky i osmáky
21. 12. 2013
Poslední sobotu před Vánocemi vyrazili šesťáci a osmáci do Vimperka, kde na ně čekal soupeř HC Strakonice, kteří hrají žákovskou ligu
společně s Vimperkem.
6. třídy
· HC Strakonice - HC Lužnice
7 : 6 (0:0; 0:0; 0:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang, Hanák (Lang), Lang, Lang (Hanák), Hanák,
Lang
Zápas jsme začali velice ospale a snadno darovali po individuálních chybách soupeři luxusní
náskok. I přes heroický výkon v závěrečné třetině jsme tentokrát bohužel na body nedosáhli a
utrpěli tak teprve třetí porážku v soutěži. (VM)
8. třídy
· HC Strakonice - HC Lužnice
12 : 1 (4:0; 4:0; 4:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
Opět jsme nezvládli začátek utkání a již v
první minutě prohrávali 2:0. O přijatelnější výsledek jsme přišli v posledních dvou minutách,
kdy jsme inkasovali tři branky.
(MD)

Plzeň si Lužnicí pohrála
jak kočka s myší - 04. 01. 2014
Pro 5. a 7. třídy začala nadstavbová část žákovské ligy a jejich prvním soupeřem byl tým
plzeňských Indiánů, se kterými se utkaly na
hlavní ploše ČEZ arény v Plzni.
5. třídy
· HC Plzeň 1929 - HC Lužnice
20 : 0 (7:0; 9:0; 4:0)
První zápas v nadstavbě byl pro pětky totálním debaklem. Tíha zodpovědnosti a strach
z neznámého soupeře byla na hráčích vidět od
první minuty zápasu. Soupeř nás téměř nepustil
na svoji polovinu a pár samostatných úniků bylo
vždy hravě zlikvidováno. Při pohledu na výsledek netřeba dál cokoliv komentovat.
(JH)
7. třídy
· HC Plzeň 1929 - HC Lužnice
14 : 2 (6:0; 6:1; 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek,
Pauš (Ludvík)
Ospalý vstup do utkání a zbytečné individuální chyby některých hráčů nás stály lepší výsledek s týmem Indiánů. Až v závěrečné třetině
jsme dokázali se soupeřem hrát opticky vyrovnanou partii. Lužnice si v utkání vytvořila řadu
šancí, ale mnohdy je naši hráči řešili sobecky
nebo neefektivně.
(DC)

Šestky Budějovice porazily, osmičky
hodně potrápily - 08. 01. 2014

Žákovská liga pokračuje po Novém roce ostrým tempem, šesťáci a osmáci se utkali se svými protivníky z Českých Budějovic.
6. třídy
· HC Lužnice - HC České Budějovice
10 : 6 (6:2; 2:3; 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Kovaříček
(Lang), Hanák (Lang, Kovaříček), Hanák (Lang,
Hájek), Lang (Hájek), Hanák (Lang), Mička
(Šturma), Slabý (Máca, Kovaříček), Lang
(Hanák), Hanák (Lang), Lang (Hanák)
Po vánoční pauze se opět rozjela žákovská
liga a na nás čekal těžký budějovický oříšek.
Ten jsme však dokázali rozlousknout v první
třetině hned šestkrát a trochu tím rozhodli o průběhu zápasu. Soupeř nám ve druhé třetině trochu zatápěl a snížil na rozdíl tří branek. To však
bylo vše. Ve třetí třetině si kluci náskok pohlídali a v závěru ještě navýšili konečné skóre. Pochválit je dnes třeba celý tým za bojovný a
zodpovědný výkon.
(VM)
8. třídy
· HC Lužnice - HC České Budějovice
2 : 5 (1:1; 1:3; 0:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Houdek), Kratochvíl (Bernat)
Z naší strany to bylo zatím nejlépe odehrané
utkání, dobře jsme bruslili a soupeři byli důstojným soupeřem. Výborně zachytala Kristýna
Bláhová, všichni zaslouží pochvalu za nasazení
a předvedený výkon.
(MD)

Třemošná a Příbram - soupeři
5. a 7. tříd - 11. 01. 2014
První dvoukolo měla na programu i žákovská liga 5. a 7. tříd, kde se naši hokejisté představili v sobotu ve Veselí nad Lužnicí proti
Třemošné, v neděli pak vyrazili do Příbrami.
5. třídy
· HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
0 : 6 (0:1; 0:2; 0:3)
Klukům nechyběla bojovnost, když s obětavostí odráželi soupeřův tlak a v bráně je častokrát podržel svou hbitou lapačkou Matyáš Havel.
Náš následný protiútok jsme ale málokdy dokázali využít. Koncovka pak byla většinou tragická. I přes naši prohru je vidět na vývoji celého
zápasu, že při dodržování daných pokynů a úkolů, který bude každý hráč plnit, budeme schopni
sehrávat vyrovnaná utkání.
(JH)
7. třídy
· HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
6 : 7 (2:4; 2:0; 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Bernat), Novák (Lang), Pánek (Bernat),
Bernat (Soukaný), Bernat (Lang, Soukaný),
Houdek (Komma)
Hráči sehráli pěkné utkání podpořené výbornou Kristýnou Bláhovou, musíme se však vyvarovat špatných vstupů do zápasů, se kterými
máme tuto sezonu problémy.
(DC)
5. třídy
· HC Příbram - HC Lužnice
6 : 3 (3:1; 2:2; 1:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek
(Vaněk), Kovaříček (Čančura), Čančura
(Křiklánová)
Po delší době to bylo od našich kluků velmi
kvalitně sehrané utkání. Soupeř na nás nastoupil
velmi tvrdě a díky jeho surové hře pak musel na
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naší střídačce častokrát zasahovat zdravotník. O
výsledku v podstatě rozhodla první třetina. Zapomínali jsme na nepokryté hráče před naším
gólmanem, kteří bez ohrožení doráželi. I přes
prohru 6:3 musím pochválit bojovnost a vysoké
nasazení našich hráčů a skvělý výkon gólmana
Olivera Šatného.
(JH)
7. třídy
· HC Příbram - HC Lužnice
7 : 5 (4:2; 1:0; 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Soukaný), Novák T. (Ludvík), Houdek (Komma), Houdek (Komma), Houdek (Čížek)
Zápas proti příbramským obrům jsme odehráli v okleštěné sestavě. Domácí se dokázali
dostat až do pětibrankového vedení, ale naši
hráči to nezabalili a ve třetím dějství dokázali
snížit až na rozdíl dvou gólů. Bohužel naše aktivita přišla příliš pozdě, protože domácí tým na
tom byl dobře, co se týče fyzických dispozic,
bruslařsky jsme ale Příbram dokázali přehrát.
V úvodních dvou třetinách jsme měli ze soupeře
až zbytečně velký respekt a to se nám odrazilo
na konečném výsledku.
(DC)

Zbraslav porazili jen šesťáci
12. 01. 2014
Šesťáci a osmáci sehráli svoje zápasy na ZS
ve Veselí nad Lužnicí, kam přijeli soupeři ze
Zbraslavi.
6. třídy
· HC Lužnice - HC Slavoj Zbraslav
13 : 3 (2:1; 6:1; 5:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang,
Dančišin (Lang, Hanák), Hanák (Lang),
Mička (Slabý, Máca), Hanák (Lang), Hanák (Hájek, Slabý), Máca (Lang), Hanák
(Lang), Slabý (Máca), Lang (Hanák), Slabý
(Máca), Lang (Hanák), Slabý (Máca)
Přes počáteční aktivitu soupeře na začátku
první třetiny jsme postupně ovládli hru a v polovině zápasu již vedli o šest branek. Skóre jsme
postupně navyšovali na konečných 13:3. Všichni hráči zaslouží pochvalu za zodpovědný vstup
do zápasu, nepodcenění papírově slabšího soupeře a předvedenou kolektivní hru.
(VM)
8. třídy
· HC Lužnice - HC Slavoj Zbraslav
1 : 10 (1:0; 0:5; 0:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Kratochvíl
Vyrovnaný průběh mělo utkání do jeho poloviny. Pak nám Zbraslav odskočila a třetí třetinu
již měla utkání pod svou kontrolou.
(MD)

HOKEJ MUŽI
Humpolec Spartak zvládl, 3 body jsou
doma - 12. 12. 2013
Pátek 13.12. znamenal pro naše muže vložené kolo a cestu na Vysočinu, soupeřem jim byla
humpolecká Jiskra.
· HC Jiskra Humpolec - OLH Spartak Soběslav - 2 : 4 (0:1, 2:0, 0:2)
Branky a asistence: 32. Holec (Doubek, Lazorišák), 34. Dolejš - 7. Smrž (Žákovský), 43.
Žákovský (Bruner, Jansa) 56. Stoklásek
(Hák) , vyloučení 7 : 9
Ospalou 1. třetinu vyhrál Spartak 0:1 zásluhou J. Smrže, ale domácí dokázali ve 2. dějství
pokračování na str. 27
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HOKEJ MUŽI
dokončení ze str. 26
vývoj utkání otočit. Spartak ale prokázal velkou
vůli po 3 bodech a v závěrečném dějství dokázal
nejprve v přesilovce Honzou Žákovským vyrovnat a vteřinu před vypršením 56. minuty vystřelil 3 body pro Soběslav Honza Stoklásek.
V utkání nás podržel Jirka Dvořák, který ve 2.
třetině chytil domácím trestné střílení, které
mohlo mít pro Spartak fatální následky.
Důležité body tak putují k Lužnici.

15. 12. 2013
Stříbrná neděle znamenala pro příznivce soběslavského a veselského hokeje souboj odvěkých rivalů, domácího Spartaku a hostující
Lokotky. Postavení v tabulce favorizovalo před
DERBY veselský tým.
· OLH Spartak Soběslav - TJ LOKO Veselí
nad Lužnicí - 1 : 4 (0:3, 0:0, 1:1)
Branky a asistence: 47. Hák (Bruner) - 10.
Čáp (Dušák), 11. Dušák (Mikeska), 19. Míchal L., 60. Čáp, vyloučení 9 : 10
První třetina přinesla řadu vyloučených na
straně Spartaku, což Lokotka využila ke vstřelení 2 branek, které se následně ukázaly jako rozdílové. V 19. minutě pak přidali hosté 3. branku
z kategorie laciných a se Spartakem to nevypadalo dobře. Ve 2. dějství jsme si vytvořili šance
my i Veselí, ale brankáři byli nepřekonatelní.
Spartak pak ve 3. třetině vrhnul všechny síly do
útoku ve snaze o vstřelení branky. To se mu povedlo ve 47. minutě zásluhou Martina Háka.
Bohužel další branky z naší strany již nepřišly.
V závěru jsme zkusili ještě power play, branka
ale padla do naší svatyně.

Krumlovu stačila na Spartak 3. třetina
22. 12. 2013
O poslední body v roce 2013 vyrazili hokejisté Spartaku bojovat do Krumlova, kde na ně
čekal ambiciozní tým domácích Medvědů.
· HC Slavoj Český Krumlov - OLH Spartak
Soběslav - 9 : 6 (2:3, 1:3, 6:0)
Branky a asistence: 4. Uhlíř Z. (Gallistl, Lukeš Mir.), 6. Gallistl (Mígl), 27. Svěchota
(Šalanda), 45. Uhlíř Z. (Fučík, Šimek), 48.
Svěchota (Vondřich), 51. Vondřich (Svěchota), 52. Uhlíř (Lukeš Mir.), 58. Fučík
(Uhlíř R.), 59. Vondřich (Lukeš Mir.) - 9.
Stoklásek (Máca, Karpíšek), 16. Žákovský,
18. Žákovský (Smrž), 24. Žákovský (Smrž),
27. Hraňo (Hák), 40. Stoklásek (Smrž),
vyloučení 6 : 9

Spartak odehrál v Krumlově solidní dvě třetiny, a tak si dokázal do závěrečného dějství vypracovat nadějný tříbrankový náskok. Ten ale
dokázal vlastní nedisciplinovaností ve 3. třetině
prohospodařit, počet vyloučených byl v tomto
dějství 0:5. Medvědi vycítili šanci poté, co snížili
na 4:6 ve 45. minutě. Hororová pro naši lavičku
byla poslední desetiminutovka, ve které nám domácí nasázeli hned 5 branek a z nadějně rozehraného utkání si Spartak neveze domů ani bod.

Spartak podlehl Servismanům
05. 01. 2014
První lednovou neděli se vrátil na soběslavský zimní stadion seniorský hokej, naše muže
čekal soupeř s nejvyššími ambicemi, tým David
servisu České Budějovice.
· OLH Spartak Soběslav - HC David servis
ČB - 2 : 6 (1:2, 1:1, 0:3)
Branky a asistence: 5. Bruner (Vopava, Žákovský), 27. Máca (Vild, Žákovský) - 4. Chaloupka (Hanzal), 10. Šulčík (Chaloupka),
24. Rob (Suchánek), 54. Janda (Brus), 56.
Suchánek (Rob, Šulčík), 57. Rob (Hanzal),
vyloučení 4 : 8
Úvod utkání patřil hostům, ale po faulu dostal výhodu přesilovky Spartak. Paradoxně při ní
padla branka do naší sítě, na niž ale dokázali
naši hokejisté odpovědět vzápětí po důrazném
zakončení Martina Brunera. David servis pak
přidal po individuální akci druhou branku a do
druhého dějství jsme šli za nepříznivého stavu
1:2. Ten dokázali hosté navýšit na rozdíl dvou
branek ve 24. minutě, Spartak ale kontroval po
parádně sehrané přesilovce Mírou Mácou. Ve
třetí třetině se hrál pohledný hokej nahoru dolů
se šancemi na obou stranách. Bohužel další
branky padaly už jen do naší sítě. Výsledné skóre tak mnoho nevypovídá o průběhu utkání, jelikož Spartak byl téměř 54 minut budějovickým
hokejistům důstojným protivníkem, ale to na
body dnes nestačilo.

Žirovnice poražena i podruhé
11. 01. 2014
Víkendové dvoukolo krajské ligy mužů přineslo pro Spartak dvě utkání na hřištích soupeřů, prvním byla Žirovnice, která svoje zápasy
hraje na ZS v Jindřichově Hradci.
· HC Žirovnice - OLH Spartak Soběslav
4 : 6 (1:3, 1:2, 2:1)
Branky a asistence: 20. Beránek (Stach), 37.
Navrátil, 46. Navrátil (Jedlinski), 55. Jedlinski (Navrátil) - 11. Jansa (Máca, Hák),
13. Žákovský (Sládek), 17. Bruner (Smrž),
27. Hák (Hraňo), 34. Bruner (Žákovský,
Vild), 50. Hák (Máca), vyloučení 9 : 5
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Třemi góly v rozmezí necelých šesti minut
jsme domácí dokonale zaskočili, bohužel jsme 3
vteřiny před 1. sirénou o čisté konto přišli. Spartak pokračoval v aktivní hře i ve druhém dějství
a výsledkem toho byly další dvě branky v síti
Horala. Domácí se v tomto dějství prosadili jedenkrát, po dvou třetinách byl tak stav 2:5. Třetí
třetinu pak Žirovnice ještě přidala na důrazu a
dokázala se prosadit i střelecky. Ve 46. minutě
vstřelili domácí ve vlastním oslabení třetí branku a utkání se začalo pro nás zbytečně dramatizovat. Naše hra byla v těchto fázích zápasu
rozháraná a domácí dokázali několikrát nebezpečně ohrozit Jirku Dvořáka. Ten si s jejich pokusy poradil, a tak se dokázala pošesté v zápase
prosadit Soběslav. Žirovničtí hokejisté to nezabalili a v 55. minutě přidali 4. branku do naší
svatyně. Spartak ale svoje vedení udržel a připsal si, s ohledem na výsledky sousedních týmů
z tabulky, důležité 3 body.

Na Šumavě se Spartaku nedařilo
12. 01. 2014
Neděle pak znamenala pro naše muže cestu
na Šumavu, kde se jim postavil soupeř, se kterým bojují o play off, tým HC Vimperk.
· HC Vimperk - OLH Spartak Soběslav
7 : 2 (1:2, 4:0, 2:0)
Branky a asistence: 16. Hail (Plouhar), 21.
Slabý (Ženíšek), 23. Hail (Plouhar), 23. Slabý (Paule), 31. Paule (Slabý), 45. Kouba
(Paule), 50. Vinš (Lang) – 10. Žákovský
(Bruner), 14. Karpíšek L. (Žákovský),
vyloučení 9 : 9
Úvodní třetinu sice Spartak vyhrál 1:2, ale
když na ukazateli skóre svítilo 5:2 pro domácí,
málokdo by se divil. Vimperk neproměnil ani ty
nejvyloženější šance a jen zásluhou Jirky Dvořáka a střelecké nemohoucnosti domácích jsme
po 1. siréně vedli. Co se domácím nedařilo v úvodní třetině, to si vynahradili dosyta v úvodu
prostředního dějství, kdy během 178 vteřin třemi góly otočili skóre utkání. Na ledě to začalo
mezi oběma týmy jiskřit, šarvátek a osobních
trestů bylo požehnaně a to bylo přesně to, co domácí potřebovali. Naši hráči se soustředili více
na osobní souboje než na hokej a domácí v bouřlivé atmosféře přidali do konce 2. třetiny pátý
gól. Ve 45. minutě došlo v naší brance k výměně, Jirku Dvořáka vystřídal junior Petr Havlátko
a vedl si více než zdatně. Vimperk pak již žádné
drama nepřipustil a dokráčel si pro 3 body, kterými se nám v tabulce významně vzdálil. Boj o
play off zůstává v našich rukách a musíme se
soustředit na závěrečná tři kola, kdy se utkáme s
Božeticemi, Hlubokou a Táborem.
David Čížek

Zveme vás do nově
otevřeného obchodu
„Iva OUTLET“
v Soběslavi
(naproti policii).

Nabízíme nové značkové oblečení a doplňky
za výhodné ceny. Najdete u nás oblečení a doplňky
světových značek Bershka, Puma, Adidas, Gio-Goi, Diesel,
Morgan, Next, Guess, Sissia, Zara a spoustu dalších.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Najdete nás na facebooku - Iva OUTLET.
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupíme zahradu v Soběslavi a okolí. Chata
vítána, elektrika a voda podmínkou. Bez realitky; seriózní a rychlé jednání se zajištěním
platby přes advokátní úschovu.
Tel. 724 131 407

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám dům po opravě v Soběslavi, 4 byty.
Čistý měs. výnos 11.000 Kč. Cena 1.500.000
Kč. Tel. 603 442 474
· Prodám auto Škoda Favorit r. v. 1992, STK
8/2014, téměř nové zimní i letní pneu, vhodný pro pravidelné jízdy na kratší vzdálenost i
do terénu. Cena dohodou. Tel. 606 649 690
· Prodám byt 3+1, cihla, v Soběslavi Na Ohradě. Byt má nová okna a dům je zateplen. Volný ihned. Volejte mezi 20 - 22 hod. na tel.
732 241 574.
· Prodám štěňata německého ovčáka. Čistokrevná bez PP, černá. Odběr koncem února.
Tel. 728 583 793

Ostatní
· Pronajmu nové byty – garsonka, 2 KK a
3 KK, zahrada, místo na parkování, garáž.
Tel. 777 907 750
· Pronajmu stylové nebytové prostory po celkové rekonstrukci v hrázděné stavbě na náměstí v Soběslavi. Vhodné i pro kancelářské,
medicínské, léčitelské, cvičební, výstavní a
jiné účely. Kolaudováno jako čajovna, dosud
2
2
nepoužívaná. Plocha 40 m + 40 m .
Tel. 381 522 076
· Daruji sklenice na zavařování různých velikostí. Tel. 608 426 645

· Doučím NĚMČINU. Začátečníky, pokročilé, dospělé, děti; příprava k maturitě, obchodní němčina, konverzace. Dojedu k Vám nebo nabízím prostory v Soběslavi. Info na tel. 775 110 424.
· Pronajmeme byt 3 + KK v Soběslavi. Tel. 731 502 005
· Pronajmu byt 1+1 na náměstí v Soběslavi. Tel. 775 506 572
· Pronajmu dosud používanou kancelář na náměstí v Soběslavi. (Plocha 29 m2) Tel. 381 522 076
· Hledám spolehlivou, šikovnou a pracovitou paní na výpomoc v domácnosti. Tel. 602 167 447

· Pohlídám dítě od 2 měsíců do 6 let. Doučím
učivo ZŠ – 1. a 2. st., Čj, Ch, Př.
Tel. 607 756 884
· Pronajmu byt v Soběslavi, 2+1 s balkonem,
2
65 m , cihla. Plastová okna, nová koupelna,
sprchový kout, bojler. Vestavná myčka.
Ústřední topení. Rovnou k nastěhování bez
nutných úprav. Klidná lokalita. Volný od
2/2014. Nájem 5000 Kč + zálohy.
Tel. 608 535 114
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Privátní finanční a pojišťovací poradenství
Spolupracujeme s většinou finančních institucí a pojišťoven, ale díky nezávislosti
hájíme vždy zájmy klienta. Poskytujeme komplexní služby - investice, hypotéky
a jejich refinancování, stavební spoření, úvěry, důchodové a penzijní spoření,
životní a úrazové pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, cestovní pojištění.
Provádíme analýzu stávajících produktů klientů a jejich optimalizaci k potřebám
klienta. Veškeré služby zdarma včetně privátního finančního plánu.
Kancelář INSIA na adrese: Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726
Otevírací doba: Po 10:00 - 18:00 n Út 12:00 - 16:00 n Čt 12:00 - 16:00
Jiný termín po telefonické dohodě. Návštěva naší kanceláře se vám vždy vyplatí.
Kontakt: Ing. Karel Kubíček, tel.: 728 300 980, e-mail: karel.kubicek@insia.com
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Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MO N IK A
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

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

www.pujcovna-monika.cz

Zdeněk Vondruška

PILA v STS
Soběslav
Nabízí latě, hranoly,
krovy a palivo

Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
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Potřebujete financovat bydlení
nebo vám končí doba fixace
u vaší stávající hypotéky?
Zajistíme vám nejlevnější
hypotéku.
Bližší informace v naší kanceláři
ve Veselí nad Lužnicí,
Štěpnice 726.
Tel.: 728 300 980
e-mail: karel.kubicek@insia.com

PŘI OPAKOVÁNÍ
inzerce sleva 10%
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PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
n
n
n
n

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

Bezporuchový chod
V provedení ocel i litina

Ing. Tomáš Slavík
Mob: +420 603 572 515
WWW.TOPITLEVNE.CZ
Konec zadlužování, exekucí, stresu!!
Jsme právní společnost, která se řídí dle zákona č. 182/2006
Sb.-insolvenční zákon. Jsme schopni vám pomoci v případě, že
máte půjčky, úvěry a nestíháte splácet. Pokud již máte exekuce,
zbavíme vás jich. Jediná možnost - ODDLUŽENÍ. Splácíte
pouze jednu částku určenou soudem po dobu 5 let, svým věřitelům tak uhradíte minimálně 30% ze svých peněžitých závazků.
Zbytek vašich dluhů je vám odpuštěn.

Nabízíme bezplatnou konzultaci.
V případě zájmu volejte
tel. č. 774 322 542 nebo 721 200 240.

l TEPELNÁ ČERPADLA l SOLÁRNÍ KOLEKTORY
l AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ A PELETY
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FOTOGRAFIE Z POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
objednávejte na www.fotocibulka.cz
KODAK - FOTO pro FOTO
nám. Republiky vedle lékárny

výdej zakázek:

Provádíme veškeré fotografické práce
a průkazové fotografie
Největší výběr
fotoalb a fotorámečků v regionu

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
www.musobeslav.cz
hlaska@musobeslav.cz
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