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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 5. ledna 2013. Podrobnosti na str. 14.

Zápisy dětí do 1. tříd
pondělí 11. 2. 2013
úterý

12. 2. 2013

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. 2013 dosáhnou věku šesti let. Zápis se týká i dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky pro
školní rok 2012/2013.
Zákonný zástupce u zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
Zápis do 1. ročníku základní školy praktické
se bude konat ve čtvrtek 7. února 2013 od 14
do 15.30 h v budově Střední školy řemeslné a

Základní školy Soběslav na Školním náměstí
56/III v Soběslavi.
Týká se dětí narozených od 1.9.2006 do
31.8.2007 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 20. února 2013 od 8.00 do 16.00 hod.
v budově školy - Mrázkova 700/ III, Soběslav,
telefon: 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

Zveme občany města na veřejné
projednání finální verze úpravy
náměstí Republiky v Soběslavi, které
se bude konat v pondělí 18. února
2013 od 18.00 h ve velkém sále
Kulturního domu města Soběslavi za
účasti ing. arch. Jaromíra Kročáka.
MŠ DUHA SRDEČNĚ ZVE NA
VÝSTAVU NAZVANOU

„SVĚT OČIMA DĚTÍ“
Výstava bude zahájena vernisáží
ve čtvrtek 21.2. v 16 hodin.
Přijďte i Vy na slavnostní otevření
výstavy do knihovny města Soběslavi.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 23. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 18. prosince 2012
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 23/314/2012

a) Rada města ukládá statutárním zástupcům
příspěvkových organizací zřizovaných městem Soběslav povinnost předložit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni ke
schválení radě města spolu s kopií potvrzení
z CSUIS o přijetí výkazů a o provedené kontrole, a to nejdéle do 3 pracovních dnů po obdržení zprávy z CSUIS.
b) Rada města doporučuje statutárním
zástupcům příspěvkových organizací zřizovaných městem Soběslav stanovit hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny
dlouhodobého majetku při vyřazení na 1 %
z ocenění a dále vést v účetnictví hodnotu
transferu k dlouhodobému majetku a současně s odpisy zúčtovávat prostřednictvím časového rozlišení v poměrové výši dle platné
legislativy a pokynů zřizovatele.

 Usnesení č. 23/315/2012

Rada města bere na vědomí informaci zpracovanou pracovnicí odboru organizačního a
správy majetku MěÚ paní Irenou Klečatskou
o úhradě neinvestičních výdajů na provoz základních a mateřských škol v Soběslavi v návaznosti na novelu školského zákona od 1. 1.
2013.

 Usnesení č. 23/316/2012

Rada města schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Senior-dům Soběslav
v roce 2012 dle návrhu předloženého ředitelkou organizace ing. Zinou Petráskovou.

 Usnesení č. 23/317/2012

Rada města souhlasí s úpravou návrhu na
změnu rozpočtu č. 4 – rozpočtového opatření
města v roce 2012 dle návrhu předloženého
vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 23/318/2012

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele opravy topného systému – sídliště náměstí Soběslav, které se uskuteční ve středu
30. 1. 2013 od 13.00 hodin na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové: Ing. Jindřich Bláha - starosta, Mgr.
Pavel Lintner – člen ZM, Ladislav Bleha –
člen ZM, Vladimír Falada – jednatel SMS,
s.r.o., hlas poradní,
náhradníci: Mgr. Vl. Drachovský – místostarosta, Mgr. Petr Valeš – člen ZM, Mgr. Alena
Krejčová – členka RM

 Usnesení č. 23/319/2012
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na opravu chodníků v ulicích Vrchlického, Svákovská, Krátká, Nad Hvížďalkou,
Lužnická, Mlýnská a Palackého v Soběslavi

v roce 2013, které se uskuteční v pátek 11. 1.
2013 od 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Zdeněk Vránek – člen ZM, Jan
Pehe – člen ZM, Jiří Weber – MěÚ Soběslav hlas poradní,
náhradníci: Ing. Jindřich Bláha - starosta, Kamil Modl – člen ZM, Ladislav Bleha – člen
ZM

 Usnesení č. 23/320/2012
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne
30. 12. 2008 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Reprogen, a. s., Planá nad
Lužnicí, kterým se uvádí do souladu se skutečností výměra zemědělských pozemků ve
vlastnictví města, které má v nájmu firma
Reprogen, a. s., v souvislosti s digitalizací
katastrálního území Soběslav a Chlebov
s účinností od 1. 1. 2013.

 Usnesení č. 23/321/2012
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odprodej pozemků parc. č. 87, 89, 90,
2
91 v k. ú. Chlebov o celkové výměře 1583 m
z vlastnictví města manželům Hanzalovým,
Chlebov, kteří jsou vlastníky sousedních nemovitostí.

 Usnesení č. 23/322/2012

Rada města v návaznosti na usnesení ZM č.
10/081/2012 souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucím majetkoprávním vypořádání mezi
městem Soběslav a Povodím Vltavy, s. p.,
Praha, na základě které město Soběslav odkoupí od Povodí Vltavy, s. p., vodní dílo
v Nedvědicích za celkovou částku 185 tis. Kč
v souvislosti s vypořádáním stokové sítě
v návaznosti na výstavbu čistírny odpadních
vod v Nedvědicích.

 Usnesení č. 23/323/2012

Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Autoservis Rada Petr, s. r. o., Soběslav, na poskytnutí daru ve výši 5 tis. Kč pro potřeby
Městské policie Soběslav v roce 2013.

 Usnesení č. 23/324/2012

Rada města schvaluje účast města Soběslavi
v realizaci společného projektu Dobrovolného svazku obcí Soběslavsko z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (DT7) na rok
2013 pod názvem „Zlepšení vybavenosti obcí
DSO Soběslavsko – mobiliář II.“ a souhlasí
s realizací své části projektu ve výši 110 tis.
Kč, kdy vlastní zdroje města jsou předpokládány ve výši 33 tis. Kč (30 % nákladů).

 Usnesení č. 23/325/2012

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Mateřské školy v Nerudově ulici v Soběslavi paní Ivany Bártové s vyřazením
majetku mateřské školy v hodnotě nižší než
40 tis. Kč z evidence DHM a s jeho následným přeřazením do evidence DDHM školy
dle předloženého seznamu.

únor 2013
 Usnesení č. 23/326/2012
Rada města souhlasí s přijetím finančního
daru ve výši 2 tis. Kč příspěvkovou organizací Senior-dům Soběslav od firmy Untraco,
v. o. s., Ostrava – Poruba, na částečnou úhradu nákladů spojenou s vánočním posezením
pro klienty Senior-domu a domu s pečovatelskou službou, které se uskuteční dne 19. 12.
2012.

 Usnesení č. 23/327/2012

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a firmou DK OPEN, spol. s r. o., Jindřichův Hradec, na pronájem garáže v domě
čp. 57/I na náměstí Republiky v Soběslavi,
která je ve vlastnictví firmy DK OPEN.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s účinností od 1. 1. 2013.

Usnesení 1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 8. ledna 2013
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 1/001/2013

Rada města ukládá realizovat usnesení z 12.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo dne 18. prosince 2012.

 Usnesení č. 1/002/2013

Rada města v návaznosti na usnesení ZM
12/107/2012 schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2012 zpracované vedoucí finančního odboru MěÚ paní M. Kolouškovou, kterým se
upravují položky jednotlivých kapitol v rozpočtu města v roce 2012 dle skutečného plnění k 31. 12. 2012.

 Usnesení č. 1/003/2013

a) Rada města ukládá řediteli ZŠ Komenského Mgr. Jaroslavu Koldanovi zpracovat návrh opatření na odstranění závad v budově
školy vyplývajících z kontrolního zjištění
Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
ze dne 27. 11. 2012.
b) Rada města pověřuje místostarostu města
Mgr. Vladimíra Drachovského ke spolupráci
s ředitelem ZŠ Komenského na přípravě uvedených opatření.

 Usnesení č. 1/004/2013

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 5 tis. Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2013 Tělovýchovné jednotě
Spartak Soběslav na úhradu části nákladů spojených s materiálním zajištěním vyhlášení nejlepších sportovců města roku 2012, které se
uskuteční 25. 1. 2013 při sportovním plese
v Kulturním domě města Soběslavi.

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 6. 2. a 20. 2. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
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Informace z MěÚ
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 18. prosince 2012
od 17.00 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi
 ZM 12/106/2012
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2012 – rozpočtové
opatření č. 4/2012 – v předloženém znění.
 ZM 12/107/2012
Zastupitelstvo města pověřuje radu města ke
schválení rozpočtového opatření č. 5/2012,
kterým se upraví jednotlivé položky rozpočtu
města Soběslavi za rok 2012 podle dosažené
skutečnosti.
 ZM 12/108/2012
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města
Soběslavi na rok 2013 v předloženém znění.
 ZM 12/109/2012
Zastupitelstvo města souhlasí, aby část
schválených prostředků z rozpočtu města na
rok 2013 v kapitole doprava ve výši
1.096.500,- Kč byla použita na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců a úpravy
pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace v ulici 28. října – Soběslav“.
 ZM 12/110/2012
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v předloženém znění
s účinností od 1. 1. 2013.
 ZM 12/111/2012
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze2
mku parc. č. 6/2 o výměře 3 m v k. ú. Chlebov manželům Jiřímu Hanzalovi, Praha, a
Janě Hanzalové, Chlebov, za cenu dle znaleckého posudku.
 ZM 12/112/2012
Zastupitelstvo města schvaluje koupi po2
zemku parc. č. 3817 o výměře 720 m v k. ú.
Soběslav od České republiky – Státní statek
Jeneč, státní podnik v likvidaci, za cenu dle
znaleckého posudku.
 ZM 12/113/2012
Zastupitelstvo města schvaluje koupi po2
zemků parc. č. 1917/1 o výměře 2.025 m a
2
parc. č. 1917/2 o výměře 1.245 m v k. ú. Soběslav od pana Jana Schreiba, České Budějovice, za cenu dle znaleckého posudku.
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Rozhovor s místostarostou Soběslavi
Uplynuly více než dva roky od volby nového zastupitelstva města a s ním i nového místostarosty
Mgr. Vladimíra Drachovského. Jsme ve druhé polovině volebního období, což je jistě správný čas
na bilancování, a proto jsem našeho místostarostu požádala o následující rozhovor.
Pane místostarosto, jaké byly Vaše první dva roky ve funkci?
Čas plyne jako voda, přijde mi neuvěřitelné, že jsem ve funkci již dva roky. Hodnotit sám svou
práci by mi připadalo jako dát si v prezidentských volbách hlas sám sobě. Ale shrnul bych to asi tak,
že se vždy snažím každého vyslechnout a následně problém řešit, což se však ne vždy stoprocentně
podaří.
Jak hodnotíte činnost současného zastupitelstva města a jak se Vám spolupracuje se členy rady
města?
Nejprve bych odpověděl na druhou část otázky. Spolupráce se všemi členy rady města je velice
dobrá. Program jednání je vždy perfektně připraven. Nesouhlasím s názorem, že členové rady nejsou ochotni přijímat názory občanů města. Odpovědnost členů rady města je velká, a proto je každé usnesení důkladně prodiskutováno a na připomínky brán zřetel. Názory členů zastupitelstva se
ke mně však dostávají pouze zprostředkovaně, zde je určitě prostor pro zintenzivnění spolupráce.
Co Vám funkce místostarosty dala a co vzala?
Dala mi mnoho nových zkušeností. Začal jsem se také daleko více rozhlížet kolem sebe a vidím
věci trochu jiným pohledem. Vzala mi každodenní kontakt s dětmi, napětí a radost z úspěchů žáků
na sportovních akcích a v neposlední řadě pohyb při hodinách tělesné výchovy, což pociťuji na své
tělesné schránce.
Kolik hodin průměrně denně se věnujete práci? Zbývá Vám vůbec nějaký čas na Váš osobní život, záliby, koníčky?
Práce ve veřejné správě se nedá ohraničit pracovní dobou. Svůj volný čas trávím převážně na
stadionu, i když zde vlastně také pracuji. Buď sám na sobě nebo jako trenér soběslavské juniorky.
O to víc si vážím toho, když prožiji sobotu nebo neděli společně v rodinném kruhu.
Chcete čtenářům zpravodaje vzkázat ještě něco dalšího?
Chtěl bych občanům města popřát hlavně hodně zdraví do nového roku. My se budeme snažit
udělat maximum pro to, aby město vzkvétalo a lidé byli alespoň trochu spokojeni, což v dnešní
době není nic lehkého.
Ptala se Jiřina Kocourková

Informace o nové vyhlášce města
Soběslavi o místním poplatku za odpad
Zastupitelstvo města Soběslavi Usnesením
č. 12/110/2012 ze dne 18.12.2012 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška reaguje na novelu zákona o místních poplatcích,
která kromě jiného mění okruh poplatníků a
umožňuje zvýšení poplatku až na 1000,- Kč.
S úplným zněním vyhlášky se mohou občané
seznámit na internetových stránkách města
Soběslavi (www.musobeslav.cz), ale pro infor-

Stěhování městského úřadu
V průběhu měsíce února a března letošního roku proběhne přestěhování některých odborů MěÚ
v Soběslavi.
První týden v únoru dojde k přestěhování odboru dopravy a vnitřních věcí z budovy čp. 55/I na
náměstí Republiky do budovy čp. 59/I, do prostor uvolněných Českou spořitelnou, a. s. Od pondělí
11. 2. 2013 si budou moci občané města vyřídit své záležitosti ve věci občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a registru motorových vozidel v nových prostorách. Z důvodu
stěhování bude vyřizování těchto agend přerušeno od pátku 1. 2. do pátku 8. 2. 2013.
Do uvolněných prostor po odboru dopravy a vnitřních věcí v budově čp. 55/I se v průběhu března přestěhuje obecní živnostenský úřad a sociálně zdravotní odbor, které jsou v současnosti umístěny v budově čp. 128/I v ulici Protifašistických bojovníků.
Výše popsané stěhování bude znamenat uvolnění prostor v budově čp. 128/I, a tím sestěhování
MěÚ do dvou budov, které jsou obě v majetku města. Počet úředníků přitom zůstává zachován.
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ

movanost občanů uvádíme některé důležitější
změny.
Poplatníky jsou v roce 2013 nejen osoby trvale bydlící v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích, ale nově i cizinci s trvalým nebo
přechodným pobytem po dobu delší než 3 měsíce nebo cizinci, kterým byla udělena mezinárodní ochrana. Poplatníky jsou i fyzické osoby
vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci
a dále fyzické osoby vlastnící byt nebo rodinný
dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.
Sazba poplatku činí 550,- Kč pro rok 2013.
Poplatek se platí v kanceláři Správy města Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/III, 392 01 Soběslav
a je splatný do 31. 3. 2013. Při platbě poplatku
budou občanům vydávány nálepky, kterými budou na dobře viditelném místě označeny popelové nádoby tak, aby byly snadno identifikovány nemovitosti, pro které nebyl uhrazen daný poplatek.
I při zvýšení poplatku, který se neměnil od
roku 2007, bude město i v roce 2013 dotovat odpadové hospodářství částkou cca 1,5 mil. Kč
V příštím vydání Hlásky podáme informaci
o provozu sběrného dvora a třídění komunálního odpadu.
Ing. Jan Mošnička, MěÚ Soběslav
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NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost Novela
stavebního zákona – zákon č. 350/2012, kterým
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
V současné době nejsou schváleny a vydány
potřebné prováděcí vyhlášky k platné Novele
stavebního zákona. Stavební úřad se tímto
omlouvá žadatelům za komplikace při projednávání a podávání žádostí k jejich stavebním záměrům. Dle posledních informací tyto vyhlášky
budou vydány ve Sbírce zákonů ČR v průběhu
měsíce února.
Novela stavebního zákona by měla přinést
podle tiskové zprávy MMR ČR následující
zlepšení:
1. Významně zjednodušit a zkrátit postup pořizování územních plánů. Celkově je možné
zkrátit dobu přípravy územního plánu pro výstavbu komunikací až o 3,5 roku.
2. Účast veřejnosti při územním plánování je
značně rozšířena. Nově budou moci občané
podávat připomínky ke zprávě o uplatňování
politiky územního rozvoje ČR, zásad územního rozvoje kraje i územního plánu. Připomínky veřejnosti jsou nově umožněny také
v první etapě pořizování územně plánovací
dokumentace, tj. ve fázi společného jednání,
která předchází vlastnímu řízení s veřejným
projednáním.
3. Je rozšířen okruh staveb, které nevyžadují
územní rozhodnutí ani územní souhlas.
4. Zjednodušeno územní řízení (povinné ústní
jednání zůstává pouze u záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo na které se
prováděla EIA, v ostatních případech stavební úřad může od ústního jednání upustit;
oznámení o zahájení územního řízení a
územní rozhodnutí se účastníkům řízení doručují jednotlivě – do vlastních rukou,
nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků
– více než 30).

5. Pro většinu záměrů posuzovaných z hlediska
vlivů na životní prostředí sloučen postup EIA
s územním řízením (např. záměry uvedené
v příloze č. 1 kategorii II zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo záměry, u
kterých proběhlo zjišťovací řízení). Tím se
zkracuje příprava realizace staveb a vydání
územního rozhodnutí včetně stanoviska EIA
trvá max. tři měsíce oproti stávajícím případům, kdy vydání stanoviska EIA mohlo trvat
roky.
6. Je rozšířen okruh staveb, které nevyžadují
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu (všechny energetické přípojky, všechny výrobky plnící funkci, reklamní zařízení,
atd.); to znamená, že tyto záměry bude stavebník realizovat na základě územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu.
7. Veřejná technická infrastruktura nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu; to znamená, že ji stavebník
bude realizovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ale budou se
kolaudovat. Jedná se o tyto druhy veřejné
technické infrastruktury:
a) Nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací.
b) Podzemní a nadzemní vedení přenosové
nebo distribuční soustavy elektřiny.
c) Vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu.
d) Rozvody tepelné energie.
e) Vedení sítí veřejného osvětlení.
8. V návaznosti na rozšíření záměrů, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas
(viz bod 3) rozšířen okruh záměrů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřad; to znamená, že tyto záměry
stavebník bude realizovat bez jakéhokoliv
předchozího projednání se stavebním úřadem.
9. Nově upraveno vydání certifikátu autorizovaného inspektora způsobem omezujícím mož-

Přijměte naše pozvání do Kulturního domu
města Soběslavi, kde se v pátek 15. února
bude konat Společenský ples
města Soběslavi a Rašeliny a.s.
Z programu pro Vás vybíráme:
HLAVNÍ SÁL
· 20.00 Zahájení společenského večera
předtančení La-St Dance Team Č. Budějovice
taneční orchestr VARIANT Č. Budějovice
· 22.50
La-St Dance Team České Budějovice
· 23.00
Heidi Janků
· 23.45
Tombola

· 24.00
Taneční orchestr VARIANT
KRB

· 21.00
Cimbálová muzika z Milotic
MALÝ SÁL

· Ochutnávka moravských vín
· “Vinotéka U černého kocoura a zeleného
stromu”

Všichni jste srdečně zváni!
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nosti zneužití. Certifikát bude zveřejněn na
úřední desce úřadu po dobu 30 dnů tak,
aby kdokoli mohl zjistit, že se bude stavba
na území obce realizovat. Nemělo by docházet k tomu, že autorizovaný inspektor
opomene projednat záměr s některými
účastníky řízení. Pokud s nimi neprojedná
záměr, nebo konečné řešení záměru je v rozporu s tím, co s nimi bylo projednáno, mohou
podat námitku proti vydanému certifikátu.
Tuto možnost mají též dotčené orgány.
10. Účastenství veřejnosti ve stavebním řízení je oproti stávajícímu stavu konkretizováno pouze na případy, ve kterých mohou
být stavebním povolením dotčeny veřejné
zájmy chráněné podle zvláštních právních
předpisů, a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení.
11. Podrobněji upraven postup přijímání veřejnoprávní smlouvy, která může nahradit jak
územní rozhodnutí, tak i stavební povolení,
což přispěje k většímu využívání tohoto institutu.
12. U kolaudace zajištěno dřívější užívání dokončené stavby tím, že:
a) U staveb nevyžadujících kolaudační souhlas může stavebník užívat následující den po
závěrečné kontrolní prohlídce stavby, na které stavební úřad ověří do protokolu, že je vše
v pořádku.
b) U staveb vyžadujících kolaudační souhlas
je zákonem nově stanovena šedesáti denní
lhůta od podání žádosti, do které musí být stavebním úřadem provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby (dříve tato lhůta
upravena nebyla).
Ke zpřísnění režimu došlo u tzv. nelegálních
„černých staveb“, které budou povolovány
dodatečně. Upozorňujeme proto občany, aby
každý svůj konkrétní stavební záměr předem
konzultovali s pracovníky stavebního úřadu.
Ing. Dana Hořická
vedoucí odboru výstavby a RR

Omezení provozu ODVV
z důvodu stěhování
Upozorňujeme občany, že v termínu od
4. - 8. února 2013 proběhne stěhování Odboru dopravy a vnitřních věcí Městského
úřadu Soběslav z budovy 55/I do prostor bývalé pobočky České spořitelny v budově na
náměstí Republiky č.p. 59/I.
Omezení provozu se týká agend:
· 1. občanské průkazy a cestovní doklady budou mimo provoz již od pátku 1.2.2013
z důvodu odpojení techniky e-OP a pracoviště CDBP,
· 2. řidičské průkazy – podání žádosti o vydání ŘP, převzetí vyrobeného ŘP, průkazu
profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ), karty do
digitálního tachografu, bodový systém,
· 3. evidence vozidel – změny v registru vozidel, přihlašování, odhlašování vozidel, dovozy.
Kompletní činnost všech agend odboru
bude obnovena v pondělí, dne 11. února 2013.
Děkujeme za pochopení.
Za ODVV Ing. Jana Kosová
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Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.1. – 12.1. a 25.1. – 26.1.2013
Výsledky hlasování za obec Soběslav
Voliči v seznamu

Volební účast v %

Platné hlasy

% platných hlasů

1. kolo:

Počet okrsků
11

5 885

64,10

3 754

99,55

2. kolo:

11

5 848

61,71

3 599

99,72

Kandidát
číslo

1. kolo

příjmení, jméno, tituly

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

X

X

1

Roithová Zuzana MUDr. MBA

138

3,67

2

Fischer Jan Ing. CSc.

662

17,63

X

X

3

Bobošíková Jana Ing.

93

2,47

X

X

4

Fischerová Taťana

131

3,48

X

X

5

Sobotka Přemysl MUDr.

95

2,53

X

X

6

Zeman Miloš Ing.

937

24,96

2 035

56,54

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

226

6,02

X

X

8

Dienstbier Jiří

628

16,72

X

X

9

Schwarzenberg Karel

844

22,48

1 564

43,45

Zdroj: www.volby.cz

Vítězem voleb za Soběslav je Ing. Miloš Zeman

Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že od 2. 1. 2013 do 31. 3. 2013 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. 211. Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na stránkách www.musobeslav.cz.
poř.
číslo

účel půjčky

max. lhůta
splatnosti

úrok

horní hranice
půjčky

1.

půdní nástavba při vzniku 1 bytu

6 let

3%

2.

půdní vestavba při vzniku 1 bytu

6 let

3%

3.

do 100.000 Kč
na l byt
do 100.000 Kč
na 1 byt
do 80.000 Kč

zateplení obvodového pláště
5 let
3%
domu staršího 10 let
vybudování WC, koupelny nebo
4 roky
3%
do 50.000 Kč
sprch. koutu a jejich rekonstrukce
na l byt
zrušení septiku
3 roky
3%
do 20.000 Kč
rekonstrukce stávajícího otop. systému
4 roky
3%
do 60.000 Kč
přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly
opravy střech domů nejméně
5 let
3%
do 80.000 Kč
v rozsahu výměny střeš. krytiny
výměna oken
5 let
3%
do 80.000 Kč

4.
5.
6.
7.
8.

K žádosti je třeba přiložit:
· doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 3 měsíců)
· souhlas spoluvlastníků se stavebními úpravami
· u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku
· čestné prohlášení ručitele
· čestné prohlášení žadatele
· stavební povolení nebo ohlášení stavby v návaznosti na vyjádření SÚ
· příslušnou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu akce v návaznosti na vyjádření SÚ

KALENDÁŘ AKCÍ ROKU 2013
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 2013 v Soběslavi a okolí, aby nám potřebné údaje sdělily e-mailem, poštou či osobně do
28. 2. 2013. 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.

Kreativ Soběslav
Jaro a Velikonoce
…a jsme tu zase 1. a 2. března 2013 (9:00 –
19:00) proběhne další Kreativ Soběslav, dva
dny plné kreativního tvoření pro děti i dospělé.
Těší se na Vás přes 60 vystavovatelů, prodejní
stánky, workshopy a tvořivé dílničky pro děti.
VŠE pro techniky: malování na sklo a hedvábí,
fimo, korálkování, smaltování, powertex, dekorace textilu, sítotisk a mnoho dalších.
Pro velký zájem návštěvníků (listopadový
kreativ navštívilo cca 1800 lidí) i vystavovatelů
jsme se rozhodly o rozšíření březnového Kreativu. Jako tradičně proběhne Kreativ Soběslav
v Kulturním domě města Soběslavi a dále bude
prostor rozšířen o Dům dětí a mládeže (Na Pršíně 27). Zde se bude prezentovat cca 20 nových
vystavovatelů, převážně z řad Fleru, ale najdete
zde i místní ukázku patchworku či keramiky.
Jako doprovodný program bude pro Vás připraveno krásné vystoupení orientálních tanečnic.
Pro všechny kreativce a tvořilky od 1. 1. do 22. 2.
probíhá FOTO soutěž o zajímavé ceny. Podělte se
s námi o Vaše velikonoční kreativní výrobky i VY
(více www.kreativsobeslav.mypage.cz).
A na závěr bychom Vás chtěly pozvat na
křest knihy Zipové tašky od Radky Sedláčkové,
který proběhne v sobotu v KD Soběslav.
V březnu Soběslav opět ožije kreativní tvorbou. Buďte u toho i Vy. Přijďte příjemně prožít
Váš volný čas, zabavit své ratolesti anebo si zakoupit či vytvořit originální výrobky a dekoraci
pro Vaši rodinu. Těšíme se Vás!
Michaela Oubramová Radová a Martina Šimonová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození:
Tobiáš Vondruška
David Buřič
Jakub Cikánek
Ondřej Smetana
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Ladislav Marek
Miloslav Raška
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Čas ubíhá a nevrací co vzal
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál!

Dne 12.2.2013 uplyne 10
let, kdy nás svým odchodem tolik zarmoutil náš
drahý manžel, otec a dědeček pan Bohumír Příběnský ze Soběslavi.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka, synové, dcera a vnoučata
Děkujeme touto cestou všem příbuzným
a známým, kteří se zúčastnili v pátek
21.12.2012 posledního rozloučení s naší milovanou Helenou Lacinovou ze Soběslavi.
Zarmoucená rodina

6

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

únor 2013

2. Podnikatelé, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 1. 6.
2012) byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v levém sloupci níže uvedené tabulky (nákladní a osobní doprava velkými
vozidly), a hodlají provozovat živnost „Silniční motorová doprava“ v rozsahu předmětu podnikání uvedeného v pravém sloupci tabulky, jsou do
31. 5. 2013 povinni požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu
podnikání a doložit doklady podle živnostenského zákona a zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Na základě žádosti
podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí
o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle živnostenského zákona platném k tomuto
datu.
Povinnost požádat o změnu se týká i dopravců, kteří mají nebo budou
mít k rozhodnému datu provozování této koncesované živnosti přerušené.
Nový rok se v Soběslavi vítá slavnostním ohňostrojem, který rozzáří oblohu nad městem tradičně hodinu po silvestrovské půlnoci. I letos
přilákal na náměstí Republiky stovky lidí.
Foto Hana Veselá

Povinnost dopravců v nákladní i osobní
dopravě velkými vozidly požádat
do 31. 5. 2013 živnostenský úřad o změnu
Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony, např. i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato změna vychází zejména z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1071/2009, kterým byla zavedena společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.
Úplné znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č.1071/2009 naleznete v Ústředním věstníku Evropské unie pod číslem
L 300/51 ze dne 14. 11. 2009.
Živnostenský úřad upozorňuje na několik stěžejních změn.
A. Název předmětu podnikání nově zní:
Silniční motorová doprava
· nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí,
· osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob
včetně řidiče,
· nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
· osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče
1. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 1. 6.
2012) oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v levém
sloupci tabulky (nákladní a osobní doprava malými vozidly), jsou tohoto
dne oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu
podnikání uvedeném v pravém sloupci tabulky:
původní předmět podnikání

nový předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti do 3,5
tuny včetně nebo Silniční motorová
doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5
tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí

Silniční motorová doprava - taxislužba

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými
pro přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče

Živnostenský úřad zapsal změnu rozsahu předmětu podnikání podle
živnostenského zákona do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne
nabytí účinnosti zákona, tj. do 1. 7. 2012. Změnu rozhodnutí o udělení
koncese provede živnostenský úřad při první změně údajů oznámené
podnikatelem podle § 56 živnostenského zákona.

původní předmět podnikání

nový předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti nad 3,5
tuny nebo Silniční motorová doprava nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti
nad 3,5 tuny

Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5
tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí

Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, Silniční motorová doprava - mezinárodní
příležitostná osobní, Silniční motorová
doprava - vnitrostátní veřejná linková,
Silniční motorová doprava - vnitrostátní zvláštní linková, Silniční motorová
doprava - mezinárodní linková, nebo
Silniční motorová doprava - mezinárodní kyvadlová

Silniční motorová doprava - osobní
provozovaná vozidly určenými pro
přepravu více než 9 osob včetně
řidiče

B. Zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí
potřeby velkými vozidly
Udělit koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly lze
jen právnické osobě se sídlem na území České republiky nebo fyzické
osobě s trvalým pobytem na území České republiky nebo obdobným pobytem na území některého jiného členského státu, která splňuje zvláštní
podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterými
jsou:
a) usazení,
b) dobrá pověst,
c) finanční způsobilost,
d) odborná způsobilost.
Koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly nelze udělit osobě, která je oprávněna k provozování silniční dopravy velkými vozidly v jiném členském státě než v České republice.
C. Odpovědný zástupce
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly ustanoví
odpovědným zástupcem fyzickou osobu, která splňuje podmínky přímo
použitelného předpisu Evropské unie. Pokud je podnikatel v silniční dopravě fyzickou osobou a splňuje tyto podmínky, může odpovědným
zástupcem ustanovit sám sebe.
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly může
ustanovit odpovědným zástupcem osobu, která k němu nemá skutečnou
vazbu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud součet
velkých vozidel používaných tímto podnikatelem k podnikání
nepřesáhne číslo 50.
Odpovědný zástupce může vykonávat činnost současně nejvýše pro 4
podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, pokud součet velkých vozidel používaných těmito podnikateli k podnikání
nepřesáhne číslo 50.
Živnostenský úřad Soběslav

únor 2013

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

7

ROZPOČET MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROK 2013
PŘÍJMY
název položky
Daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost
Daň z příjmu fyz. osob - samost. výdělečná činnost
Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnos
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Ekologické poplatky
Místní poplatky

v tom: silnice

(v tis. Kč)
celkem

4000

chodníky, veřejná prostr., dopr. značení, ost.

v tom:

14500

Vodní hospodářství

500

v tom: pitná voda

3800
4200
500

odpadní vody

1200
14500

3500
200

rybníky

3200

12344

Školství

31000

v tom: mateřské školy

4284

30

základní školy

7346

8320

poplatek za komunální odpad

3900

poplatek ze psů

240

poplatky za rekreační pobyt

60

poplatky za užívání veřejného prostranství

500

poplatek z ubytovací kapacity

70

odvod z loterií a her

714

ostatní (opravy budov, rezerva)

600

odvod z provozu výher. hracích přístrojů

2300

poplatek za zkoušky OZ řidičů z povolání

650

10500

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

250

památky a os. před. kult. hod. (vč. výtahu v 1/I)

3300

místní rozhlas

100

noviny Soběslavská hláska

450
6300

kulturní dům

100

SPOZ a ostatní kultura
5660

Správní poplatky

4000

Sport a zájmová činnost

Daň z nemovitostí

5900

v tom: TJ Spartak - údržba sportovišť,ztrát.ZS.,mládež.sport

daňové příjmy celkem
Splátky půjček

1800
3000

nafukovací hala u házenkářského hřiště

83150
720

860

sport. a zájmová čin.dětí a dospělých, dět.hřiště

Lesnictví - nájemné z pozemků

1000

Zdravotnictví (poliklinika)

300

Vodní hospodářství a rybníky - pronájem

4580

Komunální služby celkem

29590

Informační středisko, propagace města

100

Cestovní ruch - koupaliště - nájem, náhrady

96

Doprava, stavebnictví, služby - sankce, náhrady

60

Školství (nájmy, odvody z odpisů MŠ a ZŠ)

1025

Kultura (noviny, odvody z odpisů z budov)

2105

TV a zájmová činnost - nájmy, finanční dar,

200

Zdravotnictví - nájmy

865

Místní hospodářství, územní rozvoj

Sociální služby

500
2500

zásobování teplem (vč. úpravy kotelny “náměstí” )

11400

Správa města - veřejné služby

85

pozemky - pronájem, prodej, náhrady, ostatní

750

nebytové prostory

4700

hřbitov - nájmy, náhrady

5240

půjčky z FRB

6000

bytové a nebyt. prostory - nájmy, náhrady, prodej

Životní prostředí - odpady - tržby, náhrady

v tom: bytové hospodářství, RPS Svákov

1215
1800

veřejné osvětlení

1000

ostatní (geopráce, in.sítě, územ.plán, daně,SMS)

2000

pozemky

2000

rekonstrukce náměstí

4000

hřbitov
Životní prostředí, veřejná zeleň

866

200
5400

v tom: odpady (včetně kompostárny)

Rolnička - nájem

110

Senior-dům - odvod z odpisů

756

4500
400

veřejná zeleň, vzhled obce

500

protipovodňová opatření

Městská policie - sankční platby, náhrady

280

Sociální služby

Městský úřad - tržby, sankční platby, náhrady

803

Senior-dům - příspěvek

Finanční operace, ostatní příjmy

200

Rolnička - opravy, příspěvek

340
300

3204
2564

Příjmy z vlastní činnosti celkem

20700

Soc. služby - rezerva

Dotace v rámci souhrn. vztahu

15000

Živelní ohrožení

2

1200

Městská policie

2500

16200

Požární ochrana

200

Ostatní účelové dotace + převody
Dotace a převody celkem
PŘÍJMY CELKEM

120050

Finanční operace, ostatní výdaje

VÝDAJE
Ozdrav. hospodářských zvířat (útulky, deratizace)
Zemědělství a lesnictví
Informační středisko, propagace města

Zastupitelstvo města a městský úřad

250
1200
100

VÝDAJE CELKEM

33600
4300
122150

Saldo hospodaření

-2100

Koupaliště (včetně úroků z úvěru)

1000

Splátka úvěru

-2900

Doprava

7800

Použití prostředků z běžného účtu

-5000
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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

PŘEDPLATNÉ JARO 2013 - Kulturní dům Soběslav
· Středa 13. února

Divadlo U Hasičů (Praha)
SBOROVNA
Pedagogická komedie Jaromíra Břehového.
Sborovna je původní česká komedie, která
řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika celé naší společnosti, která
nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet,
v čem to vlastně žijeme.
Hrají: Pavel Trávníček, Kateřina Kornová
Luboš Xaver Veselý/Zdenek Havlas, Uršula
Kluková, Petra Jindrová, Monika Fialková,
Hana Tunová

· Úterý 19. března

Divadlo Kompanyje (Praha)
1+1=3
„Nervydrásající“ anglická komedie.
Vypravte se s námi do Londýna, tam se dějí
věci! Děj se odehrává v Londýně. Taxikář
John Brown je ženatý se dvěma ženami – samozřejmě z donucení. I když nemá chvilku
odpočinku, zatím všechno zvládá díky úzkostlivě dodržovanému dennímu harmonogramu. Jednoho dne se však vinou
půlhodinového zpoždění celý jeho plán
zhroutí jako domeček z karet.
John neví, kudy z toho ven a jak se zachovat,
aby vyvázl alespoň se zdravou kůží…

Hrají: Jan Révai, Josef Pejchal, Anna
Kulovaná, Petr Štolpa, Petra Špindlerová,
Ladislav Trojan
· D u b e n (přesný termín bude upřesněn)

Divadlo Palace Theatre (Praha)
Prachy ! ! !
Napínavá komedie Raye Cooneyho.
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin
svého manžela, mírného účetního Henryho.
Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec
má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho
nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat
do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě
milionu liber…
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý,
Nela Boudová, Jiří Štrébl, Pavel Kikinčuk/Saša Rašilov, Richard Trsťan, Zdeněk
Košata, Michal Novotný
Začátky jednotlivých představení vždy v 19.30
hod.! Změna programu vyhrazena!
Cena předplatného 760 Kč
V prodeji od 14. ledna 2013 !
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa:
E-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 774 884 745
šíte i uvidíte celou řadu současných diskotékových hitů . Skupina která paroduje zpěvačky,
zpěváky, herečky i herce si i tentokrát vzala na
paškál celou řadu známých celebrit a nově se
můžete těšit kromě písniček i na komické scénky. Diskohrátky se ponesou v rozpětí 70. let až
po současnost. Těšit se můžete na nestárnoucí
trio Golden Kids, tedy Helenu Vondráčkovou,
Václava Neckáře a Martu Kubišovou, Hana Zagorová dorazí společně s Petrem Kotvaldem a
Standou Hložkem, Petru Janů, Věru Bílou nebo
film Světáci. Z těch zahraničních potom na
Katy Perry, Roxette a řadu dalších. Manažer
skupiny Hanky Panky k pořadu dodává: ,,V pořadu minimálně vzpomínáme na to, co už u nás
diváci mohli vidět, chtěli jsme, aby pořad Diskohrátky byl od koncepčního pojetí až po jednotlivá vystoupení jiný, určitě stojí za to, přijít
se podívat…“ Vstupné v předprodeji 220 Kč,
250 Kč na místě

¢¢¢

Sobota 9. února v 19.00 hod. - velký sál
HANKY PANKY „DISKOHRÁTKY“
Trawesti show
Nejen známá písnička Hanky Zagorové nese
název diskohrátky, ale i zbrusu nový zábavný
pořad pražské travesti skupiny Hanky Panky. V
novém pořadu kromě nestárnoucích písní usly-

Agentura HUGO a RC SOBÍK
Neděle 24. února od 15.00 hod.
Maškarní karneval s klaunem Hugem
Klaun Hugo moderuje a uvádí zábavnou
show plnou soutěží ve velkém sále.
Pro dětičky do tří let je souběžně v malém
sále připravena herna s programem.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti do 3 let 20 Kč,
děti od 3 let 30 Kč

únor 2013

Program KD Soběslav
únor 2013
Pravidelné akce:
· Úterý ................................................... 18.00

Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685)
BODY STYLING - cvičení ............... 19.00
The Fingers ....................................... 20.00
· Středa .................................................. 13.30
SENIOR KLUB
RÁČEK, dětský kroužek ................... 15.30
lid. písní a tanců
JITRA, soubor ................................... 18.00
ZUMBA S LUCKOU .......... 18.30 – 19.30
Spolek divadelních ochotníků .............20.00
„CHVALOVSKÝ“
· Pátek ................................................... 18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA
Další program:
· Čtvrtek 7.2. ..........................................17.00

ASTRÁL

· Pátek 8.2. .............................................19.00

·

·

·

·

·

STAROČESKÝ BÁL, hraje Třeboňská 12,
velký sál, vstupné 120 Kč
Sobota 9.2. ...........................................19.00
HANKY PANKY, „Diskohrátky“, travesti
show, velký sál, vstupné 220 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě
Středa 13.2. ..........................................19.30
Divadlo U Hasičů (Praha), SBOROVNA,
pedagogická komedie, velký sál, vstupné
mimo předplatné 270 Kč
Pátek 15.2. ...........................................20.00
SPOLEČENSKÝ PLES RAŠELINY A.S.
A MĚSTA SOBĚSLAVI,
hraje TO Variant a Cimbálovka z Milotic,
velký sál, vstupné 350 Kč
Neděle 24.2. ........................................15.00
Dětský KARNEVAL s klaunem HUGEM,
velký a malý sál, vstupné dospělí 50 Kč,
děti do 3 let 20 Kč, děti od 3 let 30
Pátek – sobota 1. – 2.3.
KREATIV Soběslav “Jaro a Velikonoce”
dva dny plné kreativního tvoření pro děti i
dospělé, velký a malý sál

únor 2013
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ZPRÁVY

Z

Víte, že v roce 2012 …
… prošlo soběslavskou knihovnou celkem 42
200 návštěvníků
… navštěvovalo knihovnu 1 408 čtenářů, z toho
471 dětí do 15 let
… se v knihovně k veřejnému internetu připojilo 4 332 uživatelů
… se u nás konalo 211 kulturních a jiných akcí,
na které přišlo 4 720 hostů
… si čtenáři půjčili celkem 53 783 knih a 17 174
časopisů
… zakoupila městská knihovna 1 052 nových
knih
… knihovní fond obsahoval 28 676 dokumentů,
z toho 19 463 knih beletrie a 9 213 svazků naučné literatury
Hledání duchovní pravdy – Izrael
– svědectví z poutní cesty 2012
Povídání s promítáním fotografií - v pátek
15. února od 17 hodin. Jste srdečně zváni!
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KNIHOVNY
Konzultace pro zdraví
Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec
– sobota 2. února.
Irisdiagnostik Jitka Hanzalová – úterý 5. a
19. 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 2. února od
9.00 do 12.00 hodin.

£

Ò

Foto - Vánoční večírek Klubu dobrovolníků
Již dva 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/L.
Alena Fremrová

ÚNOROVÉ
PŘEDNÁŠKY
V únoru sice v jednom
případě výjimečně porušíme naši středeční tradici,
ale na dvojici přednášek se
můžete těšit i tentokrát.
Cestopisný cyklus „Od Tábora až na konec světa“ nabídne klasicky ve
středu 6. 2. (od 17:00 v Rožmberském domě) prezentaci na téma

Mynmar (Barma) – země plná naděje
Aleš Vančura z Plané n. L. strávil pět měsíců nezávislým cestováním
po jihovýchodní Asii. Pro nás vybral snímky ze země turisticky téměř neznámé, nyní však pomalu otevírající se světu. Z hodin zeměpisu ji známe
jako Barmu, ačkoli se už přes dvacet let oficiálně jmenuje Myanmar.
V čele země stále stojí vojenský režim, ten však nyní upouští od represí a
barmský lid je v očekávání velkých změn.

Každý návštěvník si mohl zazvonit pro štěstí

Historicko-vlastivědný cyklus „Staré i nové zvěsti“ pokračuje mimořádně ve čtvrtek 21. 2. (od 17:00 v Rožmberském domě) poznáváním
šlechtických rodin, jejichž příslušníci se výrazně zapsali do dějin Soběslavi. Historik Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. bude hovořit na téma

Schwarzenbergové v českých dějinách 19. a 20. století
Zdeněk Bezecný je historik, vysokoškolský pedagog na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a od roku 2010 také poslanec Parlamentu
České republiky za Jihočeský kraj. Schwarzenbergové jsou jeho hlavním
badatelským zájmem, zvláště jejich orlická větev. Té patří i jedna z jeho
posledních knih nazvaná Příliš uzavřená společnost.
Na viděnou v přednáškovém sále se těší
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ VÝSTAVOU
Atmosféra adventního času přilákala na vánoční výstavu Blatského
muzea do Smrčkova domu přes 650 návštěvníků. Zvony, zvonky, zvonečky, jak se výstava nazývala, byla zahájena vernisáží a vtipným vystoupením dětí ze ZUŠ pod vedením Ivy Hovorkové. Výstava navázala na
zářijovou soběslavskou slavnost v rámci svěcení zvonů. Tuto historickou
událost připomněl návštěvníkům muzea videozáznam i sled fotografií,
které byly ke zhlédnutí v promítacím sále Smrčkova domu. Zvony zapůjčené z jihočeských muzeí (rozdílného stáří i odlišných hmotností) a od
zvonaře Michala Votruby z Myslkovic, spolu s dokumentární fotografií
jeho práce od Ludmily Zbytovské, byly k vidění v prvním patře Smrčkova
domu. Keramické, kovové, drátěné, proutěné, porcelánové, perníkové,
skleněné i jiné zvonečky od obyvatel Soběslavska a dětí z MŠ Nerudova
viděli návštěvníci v přízemí budovy. Zručné ruce se mohly inspirovat v

Vánoční vystoupení souboru ZUŠ, který si říká Pohroma
části věnované výrobkům dětí z MŠ Duha, všichni zájemci si tak mohli na
památku odnést i ten svůj vymalovaný zvoneček. Rádi bychom všem, kteří nám s důvěrou své zvonky a zvonečky zapůjčili, srdečně poděkovali!
Poděkování patří i Kulturnímu domu města Soběslavi a Správě lesů města
Soběslavi za doplnění vánoční nálady a všem kolegům, kteří se na
úspěšné vánoční výstavě roku 2012 podíleli. Těším se za Blatské muzeum
na další spolupráci při vánoční výstavě roku 2013!
Mgr. Zuzana Čermáková, foto Z. Prchlík
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Otužováním dětského organismu se snažíme přispět k posílení imunitního
systému. Další důležitou složkou zdravého životního stylu je zdravé stravování. Děti seznamujeme s významem potravin, jako jsou ovoce, zelenina, luštěniny a vitamíny obsažené ve stravě. Jedním z našich hlavních cílů
je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají
v úctě a ochraně zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. „ZDRAVÍ
NÁS BAVÍ.“ Rádi bychom poděkovali našim kuchařkám za výborné a
zdravé stravování v naší mateřské škole. Děkujeme.

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční atmosféru nám zpříjemnili studenti soběslavského gymnázia
a ZUŠ, kteří pro děti z Duhy připravili ,,Vánoční koncert“ pod vedením
Mgr. Radky Duškové a Mgr. Ireny Molíkové. Kolektiv MŠ děkuje všem
účinkujícím za krásné hudební vystoupení.

Duhové zprávičky
Předškoláci v základních školách
Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a naši předškoláci jsou
zase o krůček blíže zápisům do základních škol. Zápis do ZŠ je pro většinu dětí velmi důležitým krokem v jejich stále ještě bezstarostném životě.
Mateřská škola se snaží poskytnout každému dítěti individuální přístup,
aby se mohlo optimálně rozvíjet a co nejlépe uspělo v dalších etapách
vzdělávání. Velice důležitá je v tomto období i spolupráce s rodiči. V lednu proběhlo v naší školce odpolední setkání s ukázkou práce dětí při různých činnostech. Rodiče měli v rámci tohoto setkání možnost vidět děti
v průběhu plnění aktivit a zapojit se do besedy s učitelkami z obou
základních škol. Získali tím podrobné informace o průběhu zápisu a o
tom, co jejich děti ve školách čeká.
Děti ještě před zápisem do prvních tříd navštívily základní školy. Zde
si mohly vyzkoušet, jak se sedí ve školní lavici, psaly na tabuli, se zájmem
poslouchaly paní učitelku a plnily různé úkoly. Děti si alespoň na malou
chviličku vyzkoušely, jaké je to být prvňáčkem. Všem předškolákům přejeme mnoho štěstí a úspěchů při zdolávání překážek, které je na cestě životem budou potkávat. Čas strávený v prvních třídách základních škol byl
moc příjemný a tímto chceme poděkovat paním učitelkám ze ZŠ.

Vánoční nadílka v Duze
Vedení MŠ Duha děkuje firmě Motor Jikov České Budějovice a jejím
zástupcům za nádherné dárky, které přivezli pro naše duháčky. Hračky a
výtvarné potřeby se rozdělily do všech tříd MŠ a děti z nich měly velikou
radost. Pro takto vzácnou návštěvu si děti na oplátku připravily i malé hudební vystoupení. Velké díky patří vedení a zástupcům firmy Motor Jikov
Group a.s. (foto str. 15).
Zaměstnanci MŠ DUHA

Jak podporujeme zdravý životní styl v Duze?
Velikou pomocnicí je nám „Malenka“. Kdo nebo co to je?? „Malenka“
je postavička, která zastřešuje projekt zaměřený na zdravý životní styl našich dětí. V rámci ŠVP se prolíná celým školním rokem. Podněcuje děti
k zamyšlení nad zdravím svým i druhých. Hlavním cílem tohoto dlouhodobého projektu je vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje zaměřené především na výživu a bezpečný pohyb. Rozvíjíme u dětí pohybové
dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla.
Vedeme je k osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a bezpečí.

MŠ Nerudova
Vánoční koncerty
Opět jsme v měsíci prosinci přijali pozvání do Základní umělecké školy v Soběslavi. Koncerty, které pro nás připravuje Iva Hovorková, jsou
vždy opravdu zajímavé, ale hlavně v době předvánoční potěší na „duši“
jak děti, tak i dospělé. Tentokrát si pro nás žáci ZUŠ připravili vánoční hudební pohádku. Děti se seznámily s různými hudebními nástroji, například hra na fagot byla pro děti velkým zážitkem. Zobcovou flétnu poznaly
hned, ale nevěděly, že flétnička má i své „větší kamarády“ a to je sopránová, altová a příčná flétna. Obrovský potlesk patřil všem účinkujícím a
znamenal, že koncert se opravdu vydařil. Moc děkujeme a těšíme se na
další pozvání.
pokračování na str. 11
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MŠ Nerudova - dokončení ze str. 10
Vánoční koncert Mgr. Radky Duškové
Předvánoční atmosféru nám zpříjemnil koncert studentů Gymnázia v Soběslavi pod vedením Mgr. Radky Duškové, a to 21. 12. 2012.
Hudební program byl opravdu pestrý. Pásmo
vánočních koled nadchlo velké i malé diváky. A
co je velmi důležité, mohli jsme si se smíšeným
studentským sborem společně zazpívat koledy,
které děti dobře znaly. Prostředí evangelického
kostela zapůsobilo na naše nejmenší, kteří
pozorně naslouchali.
Vedení MŠ Nerudova děkuje paní profesorce Duškové a celému studentskému sboru za nevšední hudební zážitek.

Vánoční nadílka
Vedení MŠ Nerudova děkuje firmě MOTOR
JIKOV České Budějovice, která pro naše nejmenší z naší školičky připravila již podruhé vánoční nadílku. Zástupci firmy navštívili naši
mateřskou školu sice až v lednu, ale dětem to
vůbec nevadilo. Opožděný „Ježíšek“ udělal
všem dětem velkou radost. Co vše děti dostaly?
Stavebnice, puzzle, výtvarné potřeby, omalovánky a nesmělo chybět něco dobrého, v zimním období důležité vitamíny v podobě šťavnatého ovoce.
I my jsme nezůstali pozadu a připravili jsme
pro naši milou návštěvu hudební vystoupení
předškoláků, kteří ukázali, jak jsou šikovní. Děti
tančily a zpívaly koledy za velkého potlesku.
Moc děkujeme!

Den TŘÍ KRÁLŮ
Každým rokem se naši předškoláci ze čtvrté
třídy promění do podoby králů. Tříkrálové zpívání se stalo v naší mateřské škole tradicí.
Všechny děti představovaly mudrce nesoucí
dary do Betléma právě narozenému Ježíškovi.
Atmosféru podtrhly kostýmy dětí a stylizované
papírové královské koruny, také zpěv koled
s hudebním doprovodem. Děti si samy vyrobily
papírové koruny, malovaly je barvami a učily se
začáteční písmena Tří králů – Kašpar, Melichar
a Baltazar. Vyslechly legendu o mudrcích, kteří
se vypravili do Betléma.
Putování po naší školičce mohlo začít.
Píseň „My tři králové jdeme k vám, štěstí
zdraví vinšujem vám, štěstí zdraví dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka je cesta
naše, do Betléma mysl naše… zněla v naší mateřské škole ve všech třídách.
O tom, jestli Tři králové opravdu byli v mateřské škole, jsme se s dětmi přesvědčili na dveřích tříd, kde bylo bílou křídou napsáno
K+M+B.
Na co se děti můžou těšit příště? Určitě na divadelní pohádku – Koncert pro princeznu, předškolní děti navštíví obě základní školy před
zápisem do prvních tříd. Masopust se blíží – takže „hurá!“, bude karnevalový rej!
Vedení MŠ Nerudova
Vedení mateřské školy Nerudova děkuje firmě KVARTO, spol. s r.o. středisko Dynín - prodej, servis a náhradní díly na stroje NEW
HOLLAND za sponzorský dar - šlapací traktor
pro děti. Dar předali zástupci firmy ing. Pavel
Koblasa a Zdena Hejná. Moc děkujeme.
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ZŠ E. Beneše
Naše keramická exkurze
V předvánočním čase, kdy už každý netrpělivě očekával příchod Ježíška a vánoční prázdniny, se žáci a paní učitelky třetích tříd společně
se II. B rozhodli uskutečnit exkurzi do Výtvarné
dílny Romany Hulíkové v Děbolíně.
I když nám počasí moc nepřálo, bylo deštivé,
přesto jsme si celé dopoledne pořádně užili!
Měli jsme totiž plné ruce práce. Nejdříve jsme
se seznámili s glazurovací technikou a namalovali jsme si každý podle své fantazie keramický
zvoneček. Poté jsme pracovali s keramickou
hlínou a vyráběli si své originální vánoční ozdoby. Nakonec jsme si mohli prohlédnout, co
všechno je možné šikovnýma rukama vytvořit
nejen z keramiky.
Celým dopolednem nás provázel anděl v podání samotné majitelky. Chtěli bychom jí touto
cestou poděkovat za příjemně strávené dopoledne, za vypálení našich výrobků v keramické
peci a za doručení našich výtvorů až do školy.
Třídy II. B a III. A, B, C

Vymyšlené básně dvou našich žáků
na téma Můj domov
Jihočeský kraj
(Martin Doucha 6. B)
Je zde hodně rybníků,
to ostatní kraje nemají,
je zde hodně rybníků,
jen zde v Jihočeském kraji.
Kraj turisty vyhledávaný,
a rybolovem proslulý,
když lidé zjistí, že zde nežijí,
ihned je hlava zabolí.
Staví se tady dálnice,
nejsou tu velké vánice,
já jsem však tady
spokojen velice.
Každý zde splní si svůj sen,
nám se tu však líbí každý den.

Jihočeský kraj
(Jiří Brt 6. B)
Je tomu již jedenáct let,
co jsem přišel na tento svět.
Když očka svá jsem otevíral,
z plných plic jsem se rozezpíval.
Bylo tomu v Táboře,
na svatého Řehoře.
Teď víska má mě hostí,
jenž pyšní se svou malebností.
Zde žiji rád a spokojen,
krásou okolí zcela opojen.
I když se s tím někdy peru,
v Soběslavi rozum beru.
Snad škola Edy Beneše,
cosi ze mě vykřeše.
Je mi hezky na tomto světě,
rád opakuji v každé větě.
Čarokrásou přírody můj dech se tají,
ty můj úžasný Jihočeský kraji.
Tvou vlídnost velmi uctívám,
zde Domov můj si zazpívám.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 7. TŘÍD
V neděli odpoledne - 6. 1. 2013 - jsme s panem učitelem Podlahou a paními učitelkami Vorlovou
a Zasadilovou nastoupili do autobusu a odjeli směr Lipno - Kramolín na školní lyžařský kurz. Za
hodinu a půl jsme přijeli k luxusnímu penzionu v Kovářově. Po ubytování v krásných pokojích jsme
sešli dolů do jídelny na večeři. Ta byla stejně chutná jako všechna jídla po celý týden. Každé ráno
nás čekala snídaně formou švédských stolů.
Po snídani jsme se vždy oblékli a vyrazili na sjezdovku. Takhle probíhalo každé dopoledne po
celý týden. Na svahu nás učitelé rozdělili do tří skupin - nelyžaři, částeční lyžaři a pokročilí. Lyžovalo se vždy i odpoledne kromě středy, kdy jsme navštívili plavecký bazén ve Frymburku.
Každý den jsme strávili na lyžích asi čtyři hodiny. Celý týden byl naplněný různými aktivitami,
nechyběly hry, přednášky, noční lyžování, sbírali jsme body za uklizené pokoje, užívali si legrace
se svými spolužáky…
Konec celého výcviku završila páteční diskotéka. V sobotu ráno - 12.1. - jsme se sbalili a plni
dojmů odjeli domů, kde nás přivítali šťastní rodiče.
Ondřej Diviš, 7. A

Vánoční hra
V pátek 21.12. měly možnost děti 1. stupně
zhlédnout vánoční hru, kterou pod vedením
paní vychovatelky Lucie Michalčíkové nacvičili malí i velcí žáci naší školy. Příběh o narození
Ježíška provázely klasické koledy i moderní
písně a nechyběl ani tanec v podání andělů. Vystoupení sklidilo velký úspěch a my jsme
odcházeli na vánoční prázdniny s hřejivým pocitem u srdce.
mš
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ZŠ
Komenského
Exkurze třeťáků
do Jindřichova Hradce
V pátek 14. prosince se třídy 3. A a 3. B vydaly nadýchat předvánoční atmosféru do Jindřichova Hradce. Hlavním cílem byla návštěva
Krýzových jesliček. Děti se zde dozvěděly, že
tyto jesličky jsou dílem jindřichohradeckého
měšťana a punčochářského mistra Tomáše Krýzy. Velkolepý betlém obsahuje 1398 figurek lidí
a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Od roku 1998
jsou tyto jesličky zapsány v Guinnessově knize
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rekordů jako největší mechanický lidový betlém
na světě. Dále měly možnost zhlédnout, v novém zrekonstruovaném objektu sv. Florián, asi
pětiminutovou aqua show. Jedná se o nádhernou podívanou kombinace hudby, světelných
efektů, videoprojekce a obrazců tvořených kapkami padající vody. Nadšení dětí bylo obrovské.
Poté s velkou chutí navštívily i pár obchůdků,
aby si také něco přivezly domů. Tento příjemně
strávený den zakončily návštěvou vlakového
nádraží s výkladem o vypravování vlaků i
s ukázkou. Podívaly se i na místní sádky.
Obě tyto návštěvy nám domluvil p. Kovář, a
tím bych mu chtěla za všechny poděkovat.
Doufám, že všem dětem se líbilo a měly
doma o čem vyprávět.
M. Kubů
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Florbalový kraj a náš úspěch
Vynikajícího úspěchu dosáhli mladí florbalisté a florbalistky naší školy, když v krajském
kole vystoupili v obou kategoriích na stupně vítězů. Kluci si třemi výhrami, jednou remízou a
jednou jedinou prohrou zajistili krásné druhé
místo za vítěznými Strakonicemi. Dívky po výborném výkonu, kdy ze čtyř zápasů prohrály
pouze jednou, postupují do dalšího kola soutěže
ve florbalu. Na turnaji v Týně nad Vltavou obsadily vynikající první místo!!! Všem účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci a přeji
mnoho dalších sportovních úspěchů. Rovněž
děkuji Martinu Krejčovi za podporu těchto mladých sportovců.
I. Klimešová

Vánoční vystoupení v Senior domě
Dne 10. 12. 2012 žáci základní školy Komenského přišli do Senior
domu v Soběslavi potěšit důchodce i jejich pečovatelky. Děti z prvního
stupně společně s družinářkou Jaroslavou Jelínkovou secvičily tanečky na
vánoční koledy. Své pohybové nadání ukázala i děvčata z aerobického
kroužku, která secvičila Laďka Čapková.
Druhou částí bylo vystoupení dívek z pěveckého sboru školy, doprovázených na lesní rohy sestrami Fördösovými. Děvčata hrála na nástroj moc
hezky a s lehkostí doprovázela naše české koledy. Někteří posluchači si
s námi rádi zazpívali a domov důchodců provoněla vánoční atmosféra.
Myslím, že dopoledne si užili účinkující i diváci. Odměnou pro nás byl
meruňkový koláč a ručně vyšité polštářky s malým medvídkem. S novými
nápady se těšíme zase za rok!
Adéla Švecová, 7.A

Informace z DDM
Dům dětí a mládeže připravuje
na letní prázdniny tyto tábory:
· Od 5. do 14. července pobytový tábor v Za-

hrádkách u Jindřichova Hradce. Tábor bude
zaměřený na cykloturistiku, nebude chybět ani celotáborová hra pro
děti.

· Oblíbený příměstský tábor se bude konat od pondělí 8. do pátku 12.

července, druhý běh příměstského tábora proběhne od 15. do 19. července. Oba termíny budou s denním provozem od 8.00 do 16.30 hodin.
Již nyní se mohou zájemci hlásit v DDM nebo na tel. 381 522 013 nebo
381 523 025.
· Oznamujeme zájemcům z řad studentů i dospělých, že byl zahájen
kurz na počítače, který se koná každé pondělí od 15.00 hodin v DDM.
Zájemci se mohou ještě přihlásit v DDM, nebo se osobně dostavit v den
konání kurzu.
· Dům dětí a mládeže pořádá v sobotu 9. února od 14.00 hodin Dětský

karneval se soutěžemi a vyhodnocením nejlepších masek. K dobré náladě zahraje Pepa Lidral. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
Za DDM Jaroslava Kohoutová

Vyměnili jsme kalendáře, změnili
v letopočtu dvojku za trojku a díváme
se za oknem na zasněžené cesty. Vánoční čas je za námi a zůstal už jen
v našich vzpomínkách. Chřipková epidemie postihla i mnoho našich uživatelů, a tak za oknem pozorujeme poletující sníh, zachumlané postavy,
choulící se zimou, a těšíme se, až sluníčko opět přepere ledového mužíčka
a my se budeme opět moci vyhřívat na sluníčku a užívat si jarních
procházek.
Vzpomínáme na vystoupení dětí i na koncerty. Na Štědrý den se u nás
vlastně už loni poprvé konala vánoční ekumenická bohoslužba. Oběma
farářům za to patří velké poděkování, neboť tím se umocnila atmosféra vánočních svátků. V letošním roce jsme se rozloučili s vánočními svátky
Tříkrálovým koncertem pěveckého souboru Anonym Voice a úplnou tečkou byli Tři králové, kteří se u nás v Senior domě také zastavili.
Lada Haplová

V úterý 19. března od 9.30 – do 11.30 h přijede
do Domu s pečovatelskou službou v Mrázkově ul.
poradkyně z Centra pro sluchově postižené a poskytne
servis pro ty, kteří nosí naslouchátka.
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Poděkování
za Tříkrálovou sbírku
Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a
Baltazar. Mudrcové „vinšující“ šťastný nový
rok obcházeli naše domovy v sobotu 5. ledna
2013. Hledali otevřená lidská srdce pro pomoc
druhým, která sami naplňovali pokojem a požehnáním. Díky téměř třiceti koledníkům se
v této Tříkrálové sbírce vybralo 36.935 Kč. Výtěžek sbírky bude z 65% věnován rodinám s dětmi s postižením ze Soběslavi a okolí. Zbylých
35% bude určeno pro účely Charity (pomoc lidem v nouzi, humanitární pomoc atd.). Chtěl
bych poděkovat vám všem, kteří jste koledníky
přijali a přispěli. Velký dík patří taktéž všem
koledníkům, organizátorům a MěÚ Soběslav,
bez jejichž pomoci by se tato sbírka nemohla
uskutečnit.
Dokáží-li lidé překonávat společenská, sociální a náboženská rozdělení a sjednotit se byť
v dílčí oblasti, která však znamená pomoc druhému a překonávání svého sobectví, můžeme
snad říci, že vytváříme lepší a smysluplnější
svět. Věřím, že se nám všem podařilo i skrze
tuto drobnou akci učinit někoho šťastnějším a
sebe sama obohatit nejen o novou zkušenost.
Ještě jednou díky všem dárcům a spoluaktérům
Tříkrálové sbírky.
P. Jan Hamberger, administrátor farnosti
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Ohlédnutí za jarmarkem Rolničky
Již tradičně patřilo v polovině prosince
soběslavské náměstí Vánočnímu jarmarku.
Návštěvníci si mohli vybírat nejen z výrobků Rolničky, ale i dalších neziskových
organizací.
Kromě výrobků chráněných dílen zde
bylo ke koupi třeba cukroví, medovník nebo
utopenci zabalení tak krásně, že je bylo možné použít jako originální vánoční dárek. Nechyběly ani květinové vazby, perníčky a
ozdoby na stromeček.
Ačkoliv pršelo, děti jezdily na ponících a
bojovaly o drobnosti v Kole štěstí. A všichni
obdivovali a nakupovali věci v Dětské tržnici, kde děti samy prodávaly vlastnoručně
vyrobené maličkosti.
Náměstím se linula vůně bramboráku,
klobás, svařáku a o správnou atmosféru Vánoc se postaraly koledy. Krásný vánoční dárek Rolničce předali členové motoklubu
Heaven Riders Bohemia, kdy do rukou ředitele Rolničky Karla Nováka předali šek na
šest tisíc korun, jež mezi sebou vybrali. A
doplnili to ještě autodráhou pro děti, čímž
jen potvrdili, že jejich hlavním koníčkem je motorismus.
Poděkování za podporu jarmarku patří zejména Městskému úřadu Soběslav, Městské policii Soběslav, kulturnímu domu Národ, Správě města Soběslavi, Blatskému muzeu v Soběslavi a Veselí
nad Lužnicí a Městu Planá nad Lužnicí.
Kateřina Bláhová, vedoucí fundraisingu, foto z jarmarku Jakub Novák

Přijďte zkusit
podnikat nanečisto
Attavena, o.p.s. přichází s projektem „Podnikám a vynikám“. Je to příležitost zapojit se do
bezplatného vzdělávacího kurzu, který ukáže,
jak umně skloubit vlastní podnikání a rodinu.
Cílovou skupinou jsou ženy s dětmi do 15 let.
Každý člověk při hledání práce alespoň jednou pomyslel na to, že by mohl podnikat. Proč
si tedy naprosto nezávazně nevyzkoušet, jestli
by vám sedlo podnikatelské prostředí nebo zda
váš nápad, který máte, opravdu nezrealizovat?
Od února se mohou například maminky po mateřské dovolené naučit nejen jak správně vést
podnik od podnikatelského plánu, přes účetnictví až po marketing, ale také si naučené dovednosti vyzkoušet na víkendových workshopech
pod vedením odborníků. Zjistíte tak, co lze čekat od podnikání, jak ho vést a neudělat chyby a
přitom si vydělat a být úspěšný. Při vybraných
aktivitách navíc bude zajištěné hlídání dětí.
Pokud byste snad již podnikali a také byste
se chtěli do projektu zapojit, máme pro vás nabídku kurzů šitých pro podnikatele. Všechny
aktivity jsou v projektu bezplatné.
Pokud Vás projekt zaujal, zavolejte nebo napište a zúčastněte se nezávazné informační
schůzky. První schůzka se koná v úterý 12. února 2013 od 9:30 v sídle Attaveny, o.p.s., Husova
45, České Budějovice.
Projekt „Podnikám a vynikám“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
Pro více informací kontaktujte Zuzanu Karasovou (774 223 428)

Sepekovská fara přivítala Rolničku
Začátkem prosince se 13 žáků Rolničky spolu se svými učitelkami na pár dní ocitlo v jiném světě. Stali se z nich průzkumníci, kteří spolu s opravdovými vojáky objevovali Ameriku. Dobývali
pevnost, stopovali Indiány, bránili dostavník a uprostřed noci prokazovali svoji statečnost na stezce
odvahy. To vše pro ně na sepekovské faře během třídenního zimního pobytu připravili vojáci z brigády rychlého nasazení 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ z Tábora. Poručík Roman Rostás, rotmistr Milan Ježek, poručík Mgr. Jan Böhm a desátník Milan Cisár uměli zajistit i
pohodovou atmosféru, legraci a nezapomněli ani na výborné jídlo.
Velké poděkování patří všem vojákům 42. mechanizovaného praporu, již mezi sebou vybrali peníze na uhrazení nákladů pobytu. Z vybraných peněz zbylo ještě 8 524 korun jako finanční dar
Rolničce.
Jana Bartošová, učitelka speciálních škol Rolničky, foto: Jan Böhm
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Předškoláci se radují z polytechnických stavebnic
Každý pedagog ví, že hrají - li si děti smysluplně, učí se rozvíjet a poznávají svět. Děti ze soběslavských školek dostaly dva dny po Třech
králích povánoční dárek z říše snů. Namísto
Kašpara, Melichara a Baltazara jim ho přinesli
starší kamarádi z MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. v čele s ředitelkou pro rozvoj lidských
zdrojů společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
Věrou Vrchotovou. “Strojírenství má na Soběslavsku hlubokou a dlouhou tradici, na kterou
úspěšně navazuje naše společnost MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s. Dnes šíříme slávu soběslavských strojařů doma i ve světě. V tehdejší
Ladovce pracovaly celé rodiny Soběslavanů,
byli to skuteční odborníci, kteří ve své době obstáli i v zahraniční konkurenci. A duch řemeslné
zručnosti a tvořivosti je zde hluboce zakořeněn.
My ve strojírenství dobře víme, jak je důležitý

rozvoj technického myšlení a budování vztahu
k moderní technice už odmala. Proto jsme se
také
rozhodli
darovat
soběslavským
předškolákům polytechnické stavebnice, které
skvěle rozvíjejí jejich představivost, tvořivost a
technické dovednosti,” říká Věra Vrchotová.
V Mateřské škole DUHA, kterou vede ředitelka Alena Krejčová, na dárky čekalo 207 dětí
v 11 třídách. Chodí sem děti nejen ze Soběslavi,
ale i okolí, hlavně z Klenovic. “Jménem dětí ještě jednou děkujeme za krásné dárky a moc vítáme pokračování spolupráce se společností
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Každá aktivita, která vede k rozvoji schopností a dovedností
dětí je nesmírně důležitá. A právě polytechnické
stavebnice rozvíjejí vztah dětí k technické zručnosti, lidské práci, řemeslu a tvořivosti. A rádi

přijímáme i pozvání k exkurzi do soběslavského
závodu,” dodává ředitelka A. Krejčová. (viz foto)
Do šesti tříd Mateřské školy Nerudova chodí
celkem 150 dětiček. I tady dostaly krásné dárky.
“Naše děti si nejraději hrají se stavebnicemi,
kde mohou něco montovat, šroubovat, utahovat
a povolovat, protože doma pozorují tatínky, pomáhají jim a pak si na to samy rády hrají. A vůbec nezáleží na tom, jestli se jedná o kluky nebo
holky, všichni ve spolek nejraději stavějí silnice, dráhy, garáže, výtahy a domečky,” říká ředitelka MŠ Nerudova Ivana Bártová. Už teď se
mohou malí občánci Soběslavi těšit na další
spolupráci - exkurze, dětský den a další projekty,
které pro ně jejich kamarádi z MOTORU JIKOV
Strojírenská a.s. chystají.
Text a foto redakce MOTOR JIKOV Group a.s.

Zprávičky z RC Sobík
V prosinci jsme společně vyrazili do Hopsária v Českých Budějovicích.
Výlet se vydařil a všem se líbil, ostatně jako vždy. Dále se uskutečnila
v předsálí Kulturního domu města Soběslavi vánoční besídka (viz foto,
více jich najdete na našem profilu Facebook - Rodičovské centrum Sobík).
Pro děti jsme měli připravené překvapení – nafukovací skákací hrad, na
kterém se pěkně vyřádily. Všichni společně jsme si zacvičili a zatancovali.
Stromeček jsme ozdobili vlastnoručně vyrobeným řetězem a zazpívali si u
něj koledy.
V lednu jsme zahájili náš pravidelný program. Od února nás čeká změna, budeme se scházet takto:
· Úterý – cvičení rodiče a děti 2 – 3 roky, 9 – 9.45 tělocvična TJ Spartak
· Středa – cvičení rodiče a děti 1 – 2 roky, 9 – 9.45 tělocvična TJ Spartak
· Čtvrtek – dopolední herna s programem 9.15 – 11.15 v družině na no-

vých školách

Hamajová Ivana, RC Sobík Soběslav

Rodičovské centrum Sobík,
nezisková organizace, hledá prostory
k dlouhodobému pronájmu za účelem
provozování herny, popřípadě cvičení
rodičů s dětmi. Pouze v Soběslavi.

Kontakt: hami.i@seznam.cz
mob. 728 318 857.

Ke konci roku 2012 vyšla kniha „90 let
soběslavského šachu 1922 – 2012“.
Autorem je Milan Mrňa, kniha je
k dostání v Knihkupectví U sv. Víta
na náměstí Republiky.
Na 316 stranách najdete informace o 253
šachistech, 311 tabulek, 126 fotografií
a výstřižků.

KNIHKUPECTVÍ U SV. VÍTA
Nejprodávanější tituly v lednu:
· Daňové zákony 2013
· M. Sichinger: Duchové Šumavy
· Co vy na to pane Šmoldasi?
· M. Albrichtová: Pražská zima
· Prostřeno 3
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ORDINAČNÍ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
· MUDr. Moutvičková Alena

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

HODINY

LÉKAŘŮ

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

· MUDr. Josef Duraj

· MUDr. Menglerová Hana

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

11,30 - 16
11,30 - 18
11 - 15

· MUDr. Vítková Zdeňka

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
· MUDr. Tučková Veronika

tel. 381 212 609
Zátkova 535/II
Po
7,30 - 11,30
12 - 14
Út
—
13 - 18
St
7,30 - 11,30
12 - 13,30
Čt
7,30 - 11,30
12 - 13,30
Pá
7,30 - 12 (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

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

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

· MUDr. Havrlant Pavel

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

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

St

12,30 - 15
Čt

· Radka Hronová, DiS.

· MUDr. Němejc Milan

11,00 - 16

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

11,00 - 18

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

únor 2013

12,30 - 17
12,30 - 15

Pá

SOBĚSLAVI
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)

tel. 725 393 970
Po - St
9 - 13
Čt
9 - 16
Pá
9 - 12

DIABETOLOGIE

· MUDr. Vodička Jan

· MUDr. Kališová Estera

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

ODBORNÍ LÉKAŘI
Poliklinika Soběslav

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

· MUDr. Klimtová Radomila

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

13 - 14 admin.

INTERNA, REVMATOLOGIE,
DIABETOLOGIE
· MUDr. Blažková Eva

INTERNA, ULTRAZVUK, LIPIDOVÁ
PORADNA
· MUDr. Musil Petr

Út
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

14 - 15 admin.

tel. 381 521 898
Po, Út
7 - 12
Ošetřujeme všechny klienty mimo pojištěnce
Všeobecné zdravotní pojišťovny

· MUDr. Les Roman

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

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

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
14 - 17 SONO

· MUDr. Kuchař Ladislav

tel. 381 210 664
Út
8 - 12
Čt
8 - 15
Polední přestávka 12 - 12,30
· MUDr. Kočišková Blanka

Pá

tel. 381 210 664
13 - 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. 381 522 283
Po - Pá
7 - 13
Polední přestávka od 11,15

pokračování na str. 17
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HODINY

LÉKAŘŮ

· MUDr. Bronislav Hošek

ORTOPEDIE
· MUDr. Šmrha Lubomír

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

UŠNÍ – NOSNÍ - KRČNÍ

Ambulance optometrie

· d.s. Šimáková Jindra

· Optika D + P s.r.o.

Tel. 381 523 160, 731 173 073
Bc. Dana Pěčková DiS., Růžena Domová
Komenského 25/I
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. 381 523 115
Po
7 - 11
Út
7 - 12
St
—
Čt
7 - 12
Pá
7 - 12
Odběry krve 7 - 10

· MUDr. Voštová Jarmila

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Pá

15 - 16
administrativa

7 - 11,30

REHABILITACE
· MUDr. Tomášková Markéta

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

· vedoucí laborantka Bínová Milena

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

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

BIOCHEMIE
· zdrav. laborantka Fejtlová Zdena

tel. 381 521 896
Po - Pá
6,30 - 13
odběr materiálu 6,30 - 8,30
polední přestávka 11,30 - 12

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

· PHARMED CZ s.r.o.

13 - 17

HEMATOLOGIE

13 - 17

· zdrav. laborantka Koubová Jaroslava

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

tel. 381 521 414
Po - Čt
7 - 15

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

tel. 734 620 646
Po
7,30 - 13,30
Út
7,30 - 14,00 perimetrie
St
7,30 - 16,00
Čt
7,30 - 14,00
Pá
7,30 - 12,00 perimetrie
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8,45 - 15
8,45 - 15

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.

První skalické maškary po konci světa
Také jste si začátkem prosince nakoupili
tuny potravin, zásobili se palivem a vytvořili ve
sklepě nedobytný kryt? Tak to jste jistě zjistili,
že jste konali naprosto zbytečně, že konec světa
s termínem 21. prosinec loňského roku prostě
nenastal. Nicméně organizátoři skalického masopustního průvodu pojali tento den jako zlomový a tím se stal letošní rok rokem jedna a od
toho je také odvozeno motto letošního průvodu,
který se koná tentokrát již 9. února.
Aby náš organismus ve zdraví přečkal zimu,
potřebuje vydatnou výživu. Masopustem, který
předchází čtyřicetidennímu půstu, však toto období hojnosti končí. Proto je nutné si pospíšit a
před jarním shazováním kilogramů (abychom
se do léta vešli do plavek) zařaďte do svého jídelníčku některou z tradičních lahůdek, které
bude maškarní ansábl v hojnosti nabízet. Řezník
Krkovička připravuje zabijačkové pochoutky,
cmundoservis vytápí pec a osazenstvo pojízdné
šenkovny shromážděné kolem udírny naplněné
koňským salámem je připraveno splnit všechna

vaše přání a tužby. Pro milovníky sladkých pochoutek bude v průvodu zastoupena cukrová
vata a pro ty otrlejší griotka od Draka. K dobré
náladě je připravena přispět řízná kapela pod
uměleckým vedením Jindry Smolíka. K pobavení sebe navzájem i návštěvníků z blízkých i
vzdálenějších míst budou rozličné masky provádět všemožné taškařice, vždyť právě v tento
den je jim povoleno ledaco. Jde přece o okamžiky nejen příjemné, ale i o okamžiky tolik
potřebné sousedské a mezilidské pospolitosti.
Trasa průvodu je tradičně předem připravená
a je spolu s termínem a časovým rozvrhem uvedená na plakátech, nicméně pro upřesnění uvádím, že v sobotu dne 9. února se sejdeme na
zahájení v Rybově Lhotě a to již v 9.30 hodin a
následuje Radimov v 10.30, Hlavatce v 11.45,
Želeč ve 13.00, Třebiště ve 14.15 a v 15.30 hodin
by se měl ansábl přesunout na skalickou náves.
Od 20 hodin se pak veškeré bujaré veselí přestěhuje do vyšňořeného sálu hostince U Rumcajse ve Skalici, kde se koná velký maškarní bál, na

který vás všechny srdečně zve Maškarní sdružení
Třebiště, Rybovy Lhoty a Skalice.
.
Jiří Brt
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Vánoční posezení s baráčníky
V sobotu 15.12. jsme se naposledy v roce 2012 sešli v KDMS při tradičním posezení pod stromečkem.
Zahájil jej rychtář obce soused Kastner z moci rychtářského práva a
následně se sálem rozezněly zvony, čímž jsme také uctili památku zemřelých. Poté přivítal hosty našeho posezení v čele se starostou města a soubory, které připravily kulturní vystoupení.
Nejprve jsme se zaposlouchali do krásné vánoční písně „Tichá noc“.
Následovalo vystoupení slečny Drachovské a Sýkorové ve hře na kytary
s pásmem vánočních koled. Přítomní je odměnili velkým potleskem.
Tetička vzdělavatelka Musilová si ve své zprávě připravila vánoční
rozjímání – úryvek z České vánoční mše J. J. Ryby, povídání o stromečku
a kouzlu Vánoc.
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 nás bude čekat v roce následujícím.
Poděkoval starostovi města Soběslavi Ing. Jindřichu Bláhovi a místostarostovi Mgr.Vladimíru Drachovskému za jejich velkou pomoc a náklonnost k baráčnickému spolku, samozřejmě poděkoval i radě města za
finanční příspěvek na zajištění naší činnosti. Poděkoval také dalším firmám za sponzorské dary a společenským organizacím za spolupráci a pomoc při našich akcích.
Poděkování patřilo rovněž konšelům a členům SOB Soběslav, kteří se
podíleli na akcích pořádaných naší obcí. Zvláště poděkoval tetičce syndičce Kastnerové, která přichází s dobrými nápady.
Popřál všem přítomným a jejich rodinám hezké a klidné prožití vánočních svátků ve vzájemné pohodě a úctě a v novém roce 2013 pak pevné
zdraví, ať jsme schopni pracovat alespoň jako tento rok.
Poté dostali slovo hosté Ing. Bláha, Mgr. Drachovský, kronikářka pí
Klimešová a za Sokoly, kteří s baráčníky velmi dobře spolupracují, pí
Hovorková.
Slečna Gošová ve svém příspěvku hovořila o dobré spolupráci se soběslavskými baráčníky v rámci její diplomové práce, pokud jí to dovolí

Na aktuální téma
Chřipku si předem
nenaplánujete
Z televizních obrazovek, rozhlasu i tisku se
v současné době dozvídáme, že téměř celou naši
republiku zachvátila chřipková epidemie. Jsme
svědky plných čekáren pacientů u praktických
lékařů. O nic lépe na tom nejsou ani dětští lékaři. Je tomu tak nejen v Soběslavi a okolí, ale
v celém táborském okrese. V nemocnici v Táboře jsou již zakázány návštěvy pacientů.
Podíváme-li se na dlouhodobou statistiku,
zjišťujeme, že každoročně chřipkou v České republice onemocní 1,5 – 2 miliony lidí a je příčinou 2 – 3 tisíc úmrtí. A to už jsou alarmující
čísla. Chřipka se šíří velmi rychle. Proč tomu
tak je, jsme se zeptali MUDr. Aleny Moutvičkové, praktické lékařky pro dospělé na Poliklinice
v Soběslavi.
Čím to je, paní doktorko, že se virus chřipky
šíří tak rychle?
Tento rychlý nástup spočívá především
v tom, že se šíří kapénkami, dýcháním, kašlem
nebo kýcháním nemocných osob a proto je
chřipka tak snadno přenosná. Inkubační doba je
velmi krátká. Během 1-3 dnů po nákaze se začí-

čas, zúčastňuje se všech baráčnických akcí. Také popřála k vánočním
svátkům a k novému roku.
Následovalo rozdávání a předávání dárků a pak už jsme přivítali Soběslavskou chasu mladou a soubor „Ráček“. Malé holčičky nám předvedly poutavé dětské tanečky, za toto vystoupení byly odměněny velkým
potleskem.
Pan Tomša ze Soběslavské chasy mladé uvedl jejich soubor. Rozezněly se krásné tóny českých koled, zpívali je společně dospělí i děti. Také
nejedna tetička si s nimi koledy zazpívala. Soubor nám předvedl několik
krásných českých tanců, jako vždy zakončují polkou „Soběslavská mladá
chasa“, paní Moravcová si došla pro rychtáře obce, aby si zopakoval, že
také působil v nejednom souboru. Po skončení popřál pan Tomša pěkné
svátky, bohatého Ježíška a do nového roku hodně zdraví. Taktéž rychtář
obce soused Kastner popřál Soběslavské chase mladé hodně úspěchů a
přál si, aby i nadále byla dobrá vzájemná spolupráce.
Po vystoupení se rozloučili přestavitelé města, kteří ještě jednou popřáli pěkné svátky.
Napsala tetička syndička Kastnerová (redakčně kráceno)

nají projevovat příznaky nemoci. A tak z člověka plného zdraví dojde k rozvoji vysoké horečky a zimnice. Změna se projevuje bolestí hlavy,
svalů a kloubů a celkovou schváceností, která
ve většině případů takto postiženého upoutá na
lůžko. Nezbývá než vyhledat pomoc u svého lékaře. Ten pak předepíše nezbytné léky, řada
z nich je volně prodejná v lékárně. Pokud je to
potřeba, vystaví nemocnému pracovní neschopenku.
Čeho se při onemocnění chřipkou máme nejvíce obávat?
Každopádně se nedoporučuje zvýšená fyzická námaha, a to hlavně u starších občanů. To
proto, že u starších, oslabených nebo chronicky
nemocných osob, které jsou ohroženy nejvíce,
může chřipka vyvolat řadu komplikací. Patří
mezi ně zápal plic, záněty vedlejších nosních
dutin, zhoršení průběhu základního onemocnění, postižení srdečního svalu, nervové tkáně a u
dětí například zánět středního ucha. Ze statistik
také vyplývá, že v průběhu epidemie chřipky
prudce stoupá úmrtnost na kardiovaskulární
choroby ve skupině osob starších 65 let.
A nyní to nejdůležitější. Jak se proti chřipce
bránit?
Musím říci, že na první pohled se to zdá velmi jednoduché, a přesto se tím občané neřídí
nebo nedostatečně. Významnou úlohu v pre-

venci této nemoci má hygiena rukou, používání
jednorázových kapesníků, v období epidemie
omezení pobytu v přeplněných prostorách jako
jsou obchody, návštěvy kina nebo jiných kulturních akcí. Tam, kde je více lidí, stoupá i možnost nákazy. To mnozí podceňují. Nejúčinnější
prevencí je očkování. Ideální měsíce jsou od
září do listopadu, tedy před začátkem chřipkové
epidemie.
Nejvíce ale můžeme udělat sami. Otužování
v průběhu celého roku, pokud to dovolí počasí,
být na čerstvém vzduchu, podle fyzické kondice
a věku nezapomínat na procházky, nešetřit na
přírodních zdrojích přísunu vitamínů jako jsou
jablka, mrkev, citrusové plody atd. Zapomíná
se, že v i bramborách, v období než začnou klíčit, je dostatek vitamínu C. Podle finančních
možností koupit si v lékárně různé multivitaminové produkty. Začneme-li včas, máme velké
procento jistoty, že chřipkou neonemocníme.
S MUDr. Moutvičkovou připravil
Václav Davídek

Výkup kožek
Pondělí 4.2.2013 a dále každé první
pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
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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 2013
Vážení diváci, i když je únor měsíc kalendářně nejkratší, do promítacího profilu jsme zahrnuli i neděli, abychom Vás nepřipravili o část premiér, o kterých se domníváme, že by mohly být divácky zajímavé. Pro
dětské publikum bude nesporně zajímavá dlouho očekávaná premiéra
„ČTYŘLÍSTKU VE SLUŽBÁCH KRÁLE“. Čtyřlístek jsme zařadili
do obou prvních víkendů, aby Fifinku, Myšpulína, Pinďu a Bobíka na
výletě do rudolfínské Prahy mohlo zhlédnout co nejvíce dětí. I když
Čtyřlístek oslavil 40 let od svého „narození“, zajisté osloví další malou
generaci tímto filmovým zpracováním se spoustou humorných a gagových situací, nečekaných zápletek a překvapení. Otázkou je, kdo se nakonec stane cílovou skupinou filmu? Nostalgicky vzpomínající dospělí,
anebo jejich potomci? To se uvidí až po 1. únoru 2013. Jisté je, že snímek bude atraktivní pro obě generace. Odpolední promítání v dalších víkendových dnech bude patřit pouze opakovaným titulům „HOBIT:
NEOČEKÁVANÁ CESTA“ a „SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2“,
oba ve 3D. A tak přijďte naposledy podpořit Bilbo Pytlíka na dobrodužné výpravě, jejímž cílem je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království Ereber a potom držet palce dvou želvím přátelům při získávání
svobody ze zajetí ve velkém akváriu.
Pokud patříte k fanouškům western žánru nebo režiséra Tarantina,
zařaďte si do programu „NESPOUTANÉHO DJANGA“. Akce je dostatek, kolty a brokovnice duní, ale je to zároveň velmi vtipný film. Tarantino místy jakoby vyprávěl ošklivý rasistický vtip a zároveň na nás
pomrkával, že proti černochům vlastně nic nemá. Do této „akční“ skupiny se může zařadit i „GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE“, retro
kriminálka i pro nejnáročnější o boji policistů, kteří dostali za úkol zabránit mafii z východního pobřeží, aby se usídlila v LA. Herečtí frajeři
Sean Penn, Ryan Gosling, Josh Brolin a k tomu Emma Stone určitě u diváků zabodují. Lze sem zařadit i krimi „ZLOMENÉ MĚSTO“. Mark
Wahleberg, coby policista je najat na jednu zdánlivě obyčejnou práci,
celý kšeft se však pokazí a najednou zjišťuje, že je důležitým hráčem
v celkem komplikované hře. Vedle Wahleberga se objeví i Catherine
Zeta-Jones nebo Russell Crowe.
Příznivci klasiky si jistě přijdou na své v atmosféricky dokonalém
zpracování skvělé Dickensovy předlohy z Londýna 19. století
„NADĚJNÉ VYHLÍDKY“. Této vděčné látky pro filmaře se tentokrát
ujal režisér Mike Newell, který si získal oblibu u diváků např. Harrym
Potterem. Silný příběh filmu „NIC NÁS NEROZDĚLÍ“ je založen na
skutečné události jedné rodiny, která v roce 2004 přežila úder ničivé
vlny tsunami v Indickém oceánu. Film je příběhem lidské vytrvalosti,
odvahy, lásky a víry v sebe sama. Zpočátku klidný snímek se mění ve
skvěle natočený akční thriller, jemuž recenzenti předpovídají velký divácký úspěch. Hraný debut mladé francouzské režisérky Sophie Lellouche přináší inteligentní, půvabnou a zároveň vtipnou romantickou
komedii „PAŘÍŽ-MANHATTAN“, ve které svobodná svérázná lékárnice Alice nachází únik ze samoty ve vášni pro Woodyho Allena. Nicméně je možné, že setkání s Victorem vše změní. Do programu jsme zařadili
i životopisný film „HITCHCOCK“. Anthony Hopkins se představí
v roli jednoho z nejslavnějších režisérů minulého století – Alfreda
Hitchcoka při natáčení jeho kultovního hororového snímku Psycho.
Mezi mysteriózní a sci-fi snímky lze určitě zařadit „NÁDHERNÉ
BYTOSTI“ a „PARALELNÍ SVĚTY“ ve 3D. V prvním filmu jde o
nadpřirozený příběh lásky milenců, jenž spojily samotné hvězdy a společně odhalí nejedno tajemství. Ve druhém snímku půjde o konfrontaci
dvou světů Dolního a Horního, kde láska vzdoruje všem zákonům, i těm
gravitačním. V tomto filmu nás čeká i vizuální pastva pro oči.
Na konci měsíce se konečně dočkáme letní komedie Zdeňka Trošky
„BABOVŘESKY“ , tak trochu v duchu Slunce, seno. V lehkém nadhledu a komediální nadsázce budeme sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění, které zamotají hlavu aktérům
příběhu v jihočeské obci Babovřesky. Nechybí tam ani zbožné ženy, ani
důstojný pán a velmi šťavnatý humor, takže se, milí diváci, připravte a
včas rezervujte. Děkujeme za přízeň.
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Policejní zápisník
 Neznámý pachatel dne 2.12.2012 vnikl za









užití násilí do kůlny u chaty v oblasti zvané u
Hasíka obce Klenovice, kde následně odcizil
různé druhy ručního elektrického nářadí ku
škodě majitele E.T. Způsobená škoda činí
19.800,- Kč.
NP se dne 10.12.2012 vloupal do prodejny
Jednota v obci Roudná, ze které odcizil dosud
neurčené množství cigaret a dalšího zboží.
Způsobená škoda bude stanovena provedenou inventurou a vyčíslením škody poškozeným tj. Jednota.
NP dne 16.12.2012 odcizil, bez použití násilí,
z kolárny domu č. p. 500 na sídl. Míru pánské
horské jízdní kolo zn. Prodoli, čímž způsobil
L.Š. škodu ve výši 19.000,- Kč.
NP dne 17.12.2012 z areálu firmy Beta Agro
Soběslav, a.s., pobočka Dvorce, odcizil motorovou naftu ze třech zaparkovaných nákladních vozidel v celkovém množství 160 litrů.
Tímto jednáním vznikla výše uvedené firmě
škoda na odcizené motorové naftě ve výši
5.680,- Kč a škoda na poškozených víčkách
nádrží v celkové hodnotě 1.000,- Kč.
NP dne 27.12.2012 nezjištěným způsobem
překonal vstupní dveře od sklepní kóje v bytové jednotce v obci Dírná a zde z mrazáku
odcizil zmražené maso o hmotnosti 10 kg.
Dále zde odcizil 6 ks jogurtu lipánek a 20 vajíček vše ku škodě I. B. v celkové hodnotě
2.000,- Kč.
OOP Soběslav

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 8.12.2012 – 15.1.2013
 10.12. Vyproštění zraněné osoby a odstranění
následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Dráchov. Při nehodě byly zraněny
dvě osoby.
 12.12. Otevření bytu v Soběslavi.
 12.12. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Veselí n/L.
 14.12. Otevření bytu ve Veselí n/L.
 22.12. Otevření bytu v Soběslavi.
 24.12. Vyproštění zapadlého automobilu u
obce Záhoří.
 24.12. Otevření bytu v Soběslavi.
 27.12. Otevření bytu v Soběslavi.
 28.12. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Vesce.
 31.12. Otevření bytu v Soběslavi.
 31.12. Otevření bytu v Soběslavi.
 31.12. Otevření bytu v domě s pečovatelskou
službou ve Veselí n/L.
 1.1. Otevření bytu v Soběslavi.
 3.1. Otevření dveří rodinného domu v obci
Mažice.
 4.1. Odstranění následků dopravní nehody
osobního a dodávkového automobilu u obce
Dynín. Při nehodě byla jedna osoba usmrcena.
 8.1. Požár dodávkového automobilu u obce
Roudná.
 9.1. Požár rodinného domu v obci Kardašova
Řečice. Na likvidaci požáru se podílely jednotky HZS Jčk PS Jindřichův Hradec, Soběslav a
jednotky SDHO Kardašova Řečice a Deštná.
 12.1. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Skalice.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice
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Fotografická soutěž na téma “Zrcadla v krajině”
Občanské sdružení Fotoklub v Myslkovicích a obec Myslkovice, pořádají 2. ročník
fotografické soutěže na téma “Zrcadla v krajině”.
Soutěž je pro každého fotografa, který zašle jednu nebo více fotografií.
Jak se zúčastnit:
· Své soutěžní snímky (max. 3 ks) můžete zasílat do 15. 4. 2013 na e-mailovou adresu
os-fotoklub@seznam.cz
· Připojte své kontaktní údaje (poštovní adresa), připište název snímku.
Vyhodnocení a vyhlášení vítězů:
· V průběhu měsíce května 2013 určí odborná porota pořadí snímků.
· Vyhlášení vítězů a předání odměn proběhne na vernisáži výstavy 18. května 2013 v galerii na
zámečku v Myslkovicích, dvacet nejlepších snímků bude vystaveno do konce května.
(- zasílejte snímky v dostatečné kvalitě - )
Výhry:
· Hlavní cenu věnuje sponzor řezbář pan Hrbek
· Hrnčíř Jan Vítek

www.os-fotoklub.estranky.cz
Občanské sdružení Fotoklub v Myslkovicích
Miloš Uhrmann, předseda klubu

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2013
KULTURNÍ DŮM VESELÍ NAD LUŽNICÍ
· Čtvrtek 7. března

Miro Gavran
VŠE O MUŽÍCH
Studio DVA Praha
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když se
testosteron smíchá s city a striptýzem.
Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět
nepochopily.
Hrají: Michal Slabý, Filip Blažek, Maroš
Kramár
· DUBEN – termín konání představení bude

upřesněn
Sam Bobrick a Julie Steinová
SHELDON A JEHO MATKA PANÍ
LEVINOVÁ aneb jejich neuvěřitelná dobrodružství
Divadlo v Řeznické Praha
Crazy komedie autorského tandemu Sama
Bobricka a Julie Steinové je tvořena sérií dopisů, které si mezi sebou vyměňuje mladý
básník a jeho panovačná matka. Sheldon
utekl od své matky a během své cesty, která
nás zavede např. do Tibetu, Severní Dakoty
či Arizony, se oba hrdinové snaží pochopit
svůj komplikovaný vztah. Nakonec oba zjišťují, že k tomu, aby byli dokonale šťastni, nebudou od sebe nikdy dostatečně daleko.
Hrají: Naďa Konvalinková, Jan Zadražil

Pozvánka
na hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů z Vesců vás srdečně zve na hasičský ples, který se bude
konat v pátek 8. února od 20 hodin v kulturním domě ve Vescích. K poslechu a tanci hraje skupina MIX Františka Vaňka.
Připravena je bohatá tombola.

· Čtvrtek 16. května

Terrence McNally
FRANKIE & JOHNNY
Divadlo v Rytířské Praha
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné
lásky... I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Johnny se právě vrátil z vězení a našel si práci
v malé newyorské restauraci, kde pracuje i
Frankie. A právě otevřeně prostořeká číšnice
ho okouzlí. Jeden večer spolu náhodou skončí v posteli.
A je tady obyčejně neobyčejné ráno. Zatímco
Frankie vše považuje za drobnou aférku, protože zklamání z mužů zažila už dost, Johnny
se zamiloval. V první chvíli se zdá, že jejich
vztah nemůže fungovat. Nejsou už nijak mladí. Ona má za sebou několik nepovedených
lásek. On rozpadlé manželství. Po sérii vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási naděje. Že by ti dva
měli ještě šanci...?
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma
Cena předplatenky 750 Kč.
Prosíme předplatitele z podzimní sezony 2012,
aby svá místa rezervovali nejpozději do 8. 2. 2013.
Rezervace vstupenek:
381 581 155, 603 495 985, info@kd-veseli.cz,
dramaturgie@kd-veseli.cz, bližší informace na
www.kd-veseli.cz.

Pozvánka
do Myslkovic
Obecní úřad Myslkovice vás zve na
masopustní průvod dne 16. 2. 2013
od 14 hodin, průvod vychází od zámečku.
Od 19 hodin masopustní zábava na zámku.
17. 2. 2013 od 14 hodin dětský karneval
s hudbou a spoustou soutěží.
Srdečně zvou pořadatelé.
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KD Veselí nad Lužnicí
únor 2013
· Pátek 8. února - FARNÍ PLES

Pořádá Římskokatolická církev, farnost Veselí nad Lužnicí. Hraje kapela SAMSONKA.
Prodej vstupenek na telefonu 728 116 183.
Velký sál KD od 20 hodin.

· Neděle 10. února

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 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.

· Pátek 15. února

MATURITNÍ PLES 4. B SOŠEP
Velký sál KD od 19 hodin.

· Čtvrtek 21. února

SLZY SMÍCHU
STANISLAVA ZINDULKY
Humorná celoživotní procházka po prknech,
která znamenají svět, ale nejen o nich.
Poutavé a veselé vyprávění o tom, proč a jak
se Stanislav Zindulka k divadlu dostal, o tajemném a žertovném zákulisí, o kostrbatých
začátcích i o tom, koho na své divadelní pouti
potkal, co všechno se mu přitom přihodilo a
hlavně o tom, co jsou to slzy smíchu a jak
často tekly proudem. Malý sál KD od 19 hodin. Vstupné 100 Kč, důchodci 80 Kč.

· Pátek 22. února

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

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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Splněný
slib
Před rokem jsme si
na sokolském pochodu
slíbily, že příští Silvestr
opět vyrazíme na odpolední pochod.
Rok uběhl jako
voda a 31. 12. se nás 17
účastnic sešlo před pavilonkem u Nového
rybníka. Nálada výborná – sluníčko svítí a na
rybníku bruslí děti.
A tak nám ani nevadily hluboké louže na hrázi – mající dle našeho názoru nárok na zakreslení do
katastru města Soběslav.
Byl to úžasný pohled na zástup členek organizace SOKOL Soběslav vyzbrojených jako husité
holemi nordic walkink. A cesta ubíhala. Prošly jsme kolem výpustě rybníka k lávce přes Černovický potok a dále alejí po hrázi pod kopcem Vápenka. Původní záměr dojít až do lesíka Libouš se nepodařil pro zatopenou stezku, po které se valila voda z okolních polí. A tak jsme vystoupaly vpravo
na kopec k Muchomůrce, kde jsme chvíli odpočívaly a těšily se nádherným pohledem na panorama
našeho města.
Bylo to krásně prožité odpoledne. Rozcházely jsme se k domovu se závazkem – ZA ROK SE
JDE ZNOVA!

££££££
Ještě při uzávěrce únorové Hlásky musíme vyslovit dík za velmi vydařenou RETRO módní přehlídku 30. – 80. let „ŽIVOT JE PLES“, která se konala ve středu 16. 1. 2013 v malém sále Kulturního domu města Soběslav. Více v příštím čísle Hlásky.
Za TJ Sokol Soběslav jednatelka Věra Čapková
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Soběslavští krasobruslaři oslavili 1. narozeniny zahájením výstavy
Do poloviny února 2013 si v městské knihovně v Soběslavi máte možnost v otevíracích hodinách knihovny prohlédnout výstavu věnovanou
KRASOBRUSLENÍ.
Podíváte se do historie i současnosti tohoto uměleckého sportu. Budete si moci připomenout významné okamžiky a legendární osobnosti českého i světového krasobruslení. Dozvíte se informace o kategoriích,
pravidlech, o způsobu přípravy a trénincích. Rovněž pak o způsobu hodnocení rozhodčích a také kuriozity ze světa krasobruslení. Nechybí samozřejmě ukázky krasobruslařské výbavy jako jsou brusle, šaty, tréninkové
soupravy a další nezbytné krasobruslařské doplňky.
Výstavu doprovází výtvarné práce soběslavských krasobruslařů a
žáků výtvarného oboru ZUŠ Soběslav na téma “Ledová královna” a “Paní
Zima”.
Kdo by se chtěl podrobněji seznámit s krasobruslařským sportem, má Foto s Jevgenijem Pljuščenkem Kristina Zůbková
možnost si prohlédnout knihy a další materiály, které budou po skončení
Další informace o historii i současnosti, o činnosti a úspěších soběsvýstavy k zapůjčení v knihovně.
Především se ale budete moci seznámit s činností Krasobruslařského lavských krasobruslařů a do fotogalerie můžete nahlédnout na www.krasobruslenisobeslav.cz. Můžete tam rovněž zhlédnout videozáznamy
klubu TJ Spartak Soběslav (dále KK).
Na vernisáži, která proběhla v úterý 8.1., zaznělo z úst Kristiny Zůbko- z hromadných vystoupení i vystoupení jednotlivců.
vé, předsedkyně KK, že je to rok, kdy se konala první schůze s TJ Spartak
Rádi bychom rovněž poděkovali za podporu městu Soběslav a TJ
Soběslav o možnosti a podmínkách založení klubu. Od února 2012 se za Spartak Soběslav, sponzorům: firmám Vialit a Alfahaus, dále pak trenéúčasti zhruba 50 dětí různého věku konaly pravidelné náborové tréninky rům a rodičům a vůbec všem, kteří činnost KK jakkoli podporují a bez jena ledě a hodiny baletní průpravy, od května pak tzv. “sucháče”. V srpnu
jichž pomoci by KK nemohl svoji činnost dále rozvíjet. Velký dík rovněž
se konalo týdenní soustředění a od září začala nová sezona. To vše tvoří
patří Městské knihovně Soběslav, ve spolupráci s níž se tato výstava může
celkovou přípravu krasobruslařů.
Součástí vernisáže výstavy byla i praktická ukázka předzávodního uskutečnit.
Přejeme všem mladým krasobruslařům a krasobruslařkám KK Soběsrozcvičování - "rozehřívání se na suchu", včetně skoků a piruet. Za pomoci mladých krasobruslařek uvedla trenérka Kateřina Bednářová přítomné lav další sportovní úspěchy, ale především radost z pohybu. Všem přízdo tajů rozpoznávání typů skoků s jejich praktickými ukázkami. Následo- nivcům krasobruslení pak další umělecko-sportovní zážitky.
valo promítání záznamu z vánočního a novoročního “SantaklausovskéZa KK Andrea Vachromějeva
ho” a rolničkového vystoupení na ledě. Je třeba
podotknout, že vůbec první veřejné vystoupení
Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – únor 2013
KK se konalo na závěr loňské "ledové" sezony
v březnu 2012. Tehdy se nejmladší začínající
Kategorie
den
datum
začátek
soupeř
krasobruslaři představili jako berušky, světlušky
a čmeláčci a ti starší si připravili vystoupení na
muži
pátek
1.2.
19.00 h
čtvrtfinále play off –
v případě umístění v 1. čtyřce se bude hrát doma, jinak venku
píseň Lucie Vondráčkové “Džíny”.
Přestože KK má za sebou jen krátkou historii,
muži
neděle
3.2.
17.00 h
čtvrtfinále play off v případě umístění v 1. čtyřce se bude hrát venku, jinak doma
mladí krasobruslaři se aktivně účastní i soutěží
ve svých kategoriích. Na výstavě jsou také předmuži
středa
6.2.
19.00 h
čtvrtfinále play off staveny jejich úspěchy.
(nebude-li rozhodnuto) umístění v 1. čtyřce doma, jinak venku
muži

muži

Foto Alena Fremrová
Krasobruslaři tráví společně čas nejenom na
trénincích, ale např. si i zadováděli ve sněhu při
stavění sněhuláků. Na závěr loňské sezony opékali vuřty, navštívili vystoupení jiných mladých
krasobruslařů ve Veselí nad Lužnicí. Vypravili
se i do Prahy na vystoupení “Pán ledu 2012" za
účasti předních světových krasobruslařů v čele
s Jevgenijem Pljuščenkem, se kterým se měli
možnost osobně setkat a vyfotit se. I další krasobruslařské hvězdy popřály úspěch mladým krasobruslařům KK, pro které bylo osobní setkání
s jejich vzory velkým zážitkem a motivací.

pátek

8.2.

19.00 h

semifinále play off -

neděle

10.2.

17.00 h

v případě postupu –

středa

13.2.

19.00 h

podmínky jako ve čtvrtfinále

neděle

17.2.

17.00 h

finále play off -

pátek

22.2.

19.00 h

v případě postupu –

neděle

24.2.

17.00 h

podmínky jako ve čtvrtfinále

junioři

sobota

9.2.

15.15 h

Loko Veselí n. Luž.

6. třída

středa

13.2.

13.00 h

HC Mountfield Č. Buděj.

8. třída

středa

13.2.

15.00 h

HC Mountfield Č. Buděj.

old boy’s

sobota

16.2. 12.00 – 18.00 h

turnaj – 4 družstva

junioři

neděle

17.2.

11.15 h

DDM Č. Budějovice

2. třída

sobota

23.2.

10.45 h

Slavoj Český Krumlov

2. třída

sobota

23.2.

12.45 h

KLH Vajgar J. Hradec

junioři

neděle

24.2.

11.15 h

HC Klatovy

4. třída

sobota

2.3.

10.30 h

HC Milevsko

old boy’s

sobota

2.2. a 2.3.

16.30 h

I v únoru se můžete zapojit do pravidelného celosezonního náboru pro žáky 1. až 5. tříd (mohou
samozřejmě přijít i mladší) vždy ve středu od 16.40 hod. a v sobotu od 9.00 hod. Pouze sobotní
přípravka je s možnou účastí rodičů na ledě.
Bližší informace o přípravce Mgr. Pavel Slabý – tel. 608 363 384. (změna programu vyhrazena)
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Z HOKEJE
U Otavy Spartak na Radomyšl nestačil
15. 12. 2012
· HC Sokol Radomyšl - OLH Spartak Soběslav
4:2 (1:1; 1:0; 2:1)
Branky a asistence: Pěnička (Kudrna), Burkoň (Maroušek), Maroušek (Jungbauer,
Gába), Stropnický (Gába) - Hraňo (Jansa),
Smrž (Žákovksý, Bruner)
Excelentní start do zápasu předvedla naše
první formace, když už v 19. vteřině otevřel
brankový účet utkání Martin Hraňo. Domácí ale
rychle vyrovnali a hra pak upadla spíše do podprůměru. Bohužel pro nás padla další branka do
naší svatyně. Třetí třetina pak přinesla další dvě
branky Radomyšle. Spartak se už zmohl jen na
optickou úpravu skóre.

Odveta s Vajgarem byla
jasnou záležitostí
16. 12. 2012
· OLH Spartak Soběslav - KLH Vajgar
Jindřichův Hradec “B”
5:1 (3:0; 0:1; 2:0)
Branky a asistence: Vild (Stoklásek), Jansa
(Žákovský), Žákovský (Vopava), Stoklásek
(Bruner), Bruner (Jansa) - Kalvas (Javůrek)
Utkání dvou parádních třetin a jedné průměrné bylo k vidění na soběslavském zimním stadionu 3. adventní neděli. Důležité tři body zůstaly
u Lužnice.

Žlutomodrý Ježíšek naděloval Spartaku
21. 12. 2012
· TJ LOKO Veselí nad Lužnicí - OLH Spartak
Soběslav
8:2 (3:0; 4:1; 1:1)
Branky a asistence: Janda (Míchal L.), Liška, Čáp (Chlaň), Čáp (Drs M.), Čáp (Drs J.,
Mikeska), Mikeska (Sekera, Liška), Bůžek
(Malecha), Sekera (Chlaň, Mikeska) - Bruner (Žákovský, Vopava), Stoklásek (Bruner)
Lokomotiva vstoupila do utkání excelentně
a Spartak zamkla na dlouhých 12 minut v obranném pásmu. Ze svého drtivého tlaku vytěžili domácí dvě branky. Jiří Smrž ani Honza Stoklásek
neproměnili samostatné nájezdy, a tak přišel zákonitě trest v podobě 3. branky v naší síti. V úvodu druhého dějství domácí potrestali naše
pětiminutové oslabení dvěma brankami a bylo
nad slunce jasné, že Spartak si opět z Prefa arény žádný krásný výsledek nepoveze. Ve 31. minutě sice v přesilovce snížil na 5:1 Martin
Bruner, ale domácí do konce druhého dějství
dvěma góly upravili na hrozivých 7:1. Třetí třetina se pak jen dohrávala - dá se říci z povinnos-

ti. Domácí si dosyta užívali podpory svých
fandů, Spartak skupině fandících modrobílých
bubeníků opět mnoho radosti neudělal.

Závěr patřil Spartaku - Rytíři bez bodu
04. 01. 2013
· OLH Spartak Soběslav - TJ Hluboká n.V.
Knights
7:5 (3:2; 0:2; 4:1)
Branky a asistence: Karpíšek L. (Hák),
Stoklásek (Žákovský), Stoklásek (Bruner,
Žákovský), Žákovský (Stoklásek), Hák
(Bruner), Žákovský (Bruner), Žákovský
(Bruner, Vopava) - Oulík (Šimek, Žlůva, Šimek (Míšek), Miler (Šimek, Míšek), Šimek,
Oulík (Míšek, Troup)
První třetina přinesla střelecké dostihy a po
přesné střele Lukáše Karpíška a dvou dělovkách
Honzy Stokláska vedl Spartak 3:2. Rytíři totiž
dokázali najít na naše první dvě branky odpověď
prakticky vzápětí, ale do šaten jsme šli o fous
spokojenější my. Druhá třetina ale přítomným
divákům a našemu kotli příliš radosti nepřinesla. Spartak se dopouštěl fatálních chyb a hosté
to nemilosrdně trestali. Z naší hry se vytratila i
přesnost, a tak se Rytíři na obrat v utkání příliš
nenadřeli. Dvěma brankami v rozmezí 66 vteřin
se ujali vedení 3:4 a nutno dodat, že hra Spartaku byla, až na pár výjimek, opravdu žalostná.
Trenéři tak sáhli ve třetí třetině k přeskupení
útočných formací, aby dali týmu impulz. Vyrovnání se diváci dočkali ve 47. minutě. V 52.
minutě se vedení vrátilo na stranu modrobílých
zásluhou Martina Háka. Rytíři to ale nezabalili a
dočkali se vyrovnání v čase 57.27 a rázem byli
na koni. Ze sedla je ale sestřelil v čase 57:44
Honza Žákovský, který pak v 60. minutě dokázal v přesilovce přidat naší 7. branku a Spartak
si oddechl, protože na 3 body se dnes hodně
nadřel.

Šumavské povětří Spartaku nesvědčilo
06. 01. 2013
· HC Vimperk - OLH Spartak Soběslav
6:2 (0:0; 4:2; 2:0)
Branky a asistence: Vinš, Paule (Voldřich,
Hail), Horejš (Paule), Předota (Slabý, Ženíšek), Ženíšek (Janda, Slabý), Vávra (Šimer,
Hail) - Máca (Zajíc), Žákovský (Karpíšek L.)
Úvodní dějství přineslo oboustranně opatrnou partii. Aktivnější byli ale přeci jen domácí,
kteří zasypali naši branku 13 střelami, Dvořka
ale odolával. Spartak se rovněž dostal k ohrožení Podskalského, ale i on v poklidu vše pochytal, a tak se šlo do kabin za bezbrankového
stavu. Druhá třetina pak přinesla vedení Vimperka, po 25 vteřinách se trefil do černého Vinš.
Za soběslavské barvy našel odpověď na vedení
domácích Míra Máca. Hra byla rozkouskovaná

ZIMNÍ STADION - VEŘEJNÉ BRUSLENÍ V ÚNORU
v pátek 1.2. od 10.00 do 11.45 hodin
a každou neděli 14.00 – 15.45 hodin
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častým vylučováním, sudí Zimmel k řízení přistoupil až příliš úzkostlivě a nařizované osobní
tresty udělovat nemusel. 30. minuta pak přinesla 2. branku v naší síti, ale i na tuto trefu našel
Spartak odpověď - v čase 35:08 vyrovnal Honza
Žákovský na 2:2. Závěr druhého dějství se nám
ale hrubě nepovedl a Vimperku stačilo pouhých
28 vteřin na přelomu 39. a 40. minuty, aby odskočil do vedení 4:2. Do závěrečné třetiny nastoupil do naší branky Ondra Drachovský.
Spartak se snažil o změnu nepříznivého skóre,
ale marně. Domácí si svůj náskok pohlídali a
dvěma góly v 54. a 57. minutě posunuli skóre na
konečných 6:2 a potvrdili svoji herní pohodu a
umístění v první čtyřce.

Nedělním dezertem
byl božetický Plameňák
13. 01. 2013
· OLH Spartak Soběslav - HC Božetické
Plameny
10 : 3 (4:0; 4:2; 2:1)
Branky a asistence: Karpíšek M. (Hraňo,
Hák), Bruner, Stoklásek (Žákovský), Hraňo
(Smrž, Hák), Stoklásek (Petržílka), Hák
(Smíšek), Stoklásek (Bruner, Žákovský), Žákovský (Bruner, Máca), Máca (Vopava, Sládek), Vopava (Stoklásek) - Kolář (Straka,
Stejskal), Stejskal (Straka, Kolář), Nevolný
Předposlední utkání v základní části na domácím ledě začal Spartak dobře a v úvodní pětiminutovce hostům prakticky nic nedovolil. Pak
jsme ale trochu zbytečně ustoupili z nastoleného obrazu hry a soupeř se začal dostávat do nebezpečných akcí. Zlom přišel ve 14. minutě,
kdy se v přesilovce trefil Michal Karpíšek a
spustil tím brankové hody na soběslavském
ledě. Na další branku si museli přítomní diváci
počkat do minuty 17. a ta byla z hole Martina
Brunera vskutku výstavní. Rozhodující úder si
ale Spartak schoval na 19. minutu, kdy trefil
přesně Šindelářovu svatyni Honza Stoklásek a o
10 vteřin později po parádně sehraném přečíslení naší druhé lajny zvýšil na 4:0 Eda Hraňo.
V podobném tempu zahájil pak Spartak i 2. dějství. Naší 5. branku přidal Honza Stoklásek a na
6:0 zvýšil Martin Hák. Tento stav naše hráče uložil k zimnímu spánku, a tak je musely probudit až
dva rychlé góly Božetic v rozmezí 26 vteřin. Klid
na naše hokejky vrátil svým 3. gólem v utkání
snajpr Stoklas, do konce 2. třetiny přidal naší 8.
branku Žaky. Závěrečné dějství přineslo hokej
plný nepřesností, který nabídl přítomným divákům gól z hole Míry Máci, následně pak drobnou
korekci skóre z hole Nevolného. Závěrečné slovo si ale schoval Spartak na 59. minutu, ve které
udělal radost všem přítomným divákům i neúnavným fandům v kotli Spartaku Lukáš Vopava, který trefil populární desítku a pokladník
týmu si zapsal důležitou poznámku do svého
účetnictví. Zápas s Božeticemi tak skončil jasným vítězstvím a my můžeme spřádat myšlenky
na derby Táborem, které nás čeká příští neděli
v horkém kohoutím hnízdě.
David Čížek
(redakčně kráceno)
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HOKEJ 6. třídy
Lužnice neuspěla s Meteorem
16. 12. 2012
Soběslavský stadion patřil v neděli před obědem žákovské lize 6. tříd, HC Lužnice přivítala
svého soupeře z Třemošné.

· HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
4 : 5 (1:0; 2:2; 1:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Dančišin, Pánek), Novák P. (Bernat,
Máca), Houdek (Komma, Bernat), Novák P.
(Bernat, Čížek)
V polovině utkání vedla Lužnice 3:0 a nic
nenasvědčovalo tomu, že by dnes měla odejít
z utkání bez bodu. Soupeř ale do konce 2. třetiny
dvěma góly snížil na 3:2, což Meteor hodně povzbudilo do závěrečného dějství. Jeho úvod naši
hráči totálně prospali a během 118 vteřin dvakrát inkasovali a hosté byli na koni. Ve 45. minutě jsme sice dokázali vyrovnat, ale poslední
slovo měli hokejisté Třemošné, kteří v 52. minutě vstřelili 5. branku. Našim hráčům nepomohla k vyrovnání ani závěrečná power play.

Ježíškovská výhra šesťáků
s Mounfieldem
22. 12. 2012
Poslední utkání žákovské ligy 6. tříd v roce
2012 sehráli šesťáci v Českých Budějovicích na
1. ploše Budvar arény proti tradičnímu rivalovi,
se kterým měli doposud vyrovnanou bilanci.

· HC Mountfield - HC Lužnice
3 : 4 (1:0; 0:2; 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Čížek
(Komma), Houdek, Novák P. (Bernat),
Houdek (Novák P.)
Raketový vstup do utkání měli českobudějovičtí hokejisté, kteří se ujali vedení již v 15. vteřině zásluhou svého kapitána Beránka. Našimi
hokejisty úvodní branka celkem otřásla a na
dlouhé minuty přenechali iniciativu domácím,
jejich šance ale spolehlivě likvidovala skvělá
Kristýna Bláhová v naší brance. Od 11. minuty
jsme začali vystrkovat růžky i my, ale v koncovce nám chyběl větší klid. Vyrovnání jsme se
dočkali ve druhém dějství, ve 26. minutě dopravil puk za Vackova záda basebalovým úderem
Adam Čížek. Další branku si Lužnice schovala
na 34. minutu, Filip Houdek neměl komu nahrát, a tak se vydal na výlet ze středního pásma,
který zakončil přesnou střelou pod víko budějovické branky. Domácí hráči byli zaskočeni naším obratem a do konce 2. třetiny již mnoho
šancí neměli, naopak naši hokejisté mohli svoje
vedení zvýšit, ale svoje šance často řešili neefektivně. Třetí třetina přinesla vyrovnávací
branku domácích, o kterou se postaral ve 22.
minutě ve vlastním oslabení domácí Hrubec.
Naši hokejisté dokázali ale dvěma góly v rozmezí 51. až 54. minuty domácím odskočit do
vedení 2:4, o naše góly se postarali Pavel Novák
v přesilové hře a Filip Houdek, který tváří v tvář
Grguričovi nezaváhal. Domácím se pak ještě

Z utkání 6. tříd v Budvar aréně
foto David Čížek
podařilo korigovat v 59. minutě Welserem na
3:4, ale Lužnice si závěr zápasu pohlídala a cennou výhru si utéct nenechala.

Na lídra Lužnice nestačila
05. 01. 2013
První utkání v roce 2013 sehráli naši šesťáci s
hlavním favoritem žákovské ligy, týmem HC
Škoda Plzeň.

· HC Škoda Plzeň - HC Lužnice
9 : 3 (4:1; 3:1; 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Ludvík
(Novák P.), Houdek (Komma), Lang (Ludvík, Pekař)
Lužnice měla v úvodu utkání dvě příležitosti
ke skórování, které nevyužila, a následně udeřili
domácí. Nutno dodat, že vedení 2:0 jsme je jim
darovali svými chybami. Podařilo se nám sice
snížit na 2:1 Honzou Ludvíkem, ale Indiáni stanovili dvěma góly ve 14. a 15. minutě skóre
1. třetiny na 4:1. Ve druhé třetině se trefil ve 25.
minutě Filip Houdek, bohužel pro nás zůstal
jako střelec osamocen, koncovka ostatních našich forvardů byla žalostná. To domácí hokejisté předvedli Lužnici, jak má vypadat zakončení,
a třemi góly si upevnili vedení v tomto utkání.
Třetí třetina pak přinesla branku Kryštofa Langa ve 45. minutě. Indiáni ale vývoj utkání kontrolovali a i když jsme s nimi odehráli nejlepší
třetinu v tomto utkání, kdy jsme si vytvořili i
další šance ke vstřelení branky, prohráli jsme i
toto dějství, tentokrát rozdílem jedné branky.

Po matném výkonu prohra se Zbraslaví
09. 01. 2013
Dohrávané utkání se Slavojem Zbraslav sehráli šesťáci ve středu 9. 1. 2013 na zimním stadiónu v Soběslavi.

· HC Lužnice - HC Slavoj Zbraslav
4 : 6 (2:1; 1:2; 1:3)

Branky a asistence HC Lužnice: Novák P.
(Lang), Novák P. (Lang), Ludvík (Komma),
Bernat (Lang)
Hosté šli do vedení v 5. minutě, to ale po 16
vteřinách smazal Pavel Novák, který přidal
v 18. minutě naši 2. branku. Za vedení 2:1 po
úvodním dějství ale mohou naši hráči děkovat
zejména Jakubu Balounovi, který byl po celé
utkání velkou oporou hráčů v modrých dresech.
V úvodu 2. třetiny přidal Honza Ludvík naši
3. branku, ale hosté to nezabalili a do konce třetiny se jim podařilo vyrovnat, když si své dvě
trefy schovali na 36. minutu a 38. minutu, kdy
využili přesilovou hru. Závěrečné dějství přineslo nejprve branku Lužnice, kterou obstaral
Tomáš Bernat po parádní nahrávce Kryštofa
Langa, ale to bylo z naší strany vše. Slavoj dokázal v 50. minutě vyrovnat. To nejlepší si ale
zbraslavští hráči schovali na 59. minutu, ve které nám dokázali vstřelit dvě branky a definitivně
rozhodli o výsledku tohoto utkání.

Vajgar porazili šesťáci i potřetí
13. 01. 2013
KLH Vajgar byl dalším soupeřem našich
šesťáků, kteří tentokrát zamířili ke svému zápasu do Prefa arény ve Veselí nad Lužnicí.

· HC Lužnice - KLH Vajgar Jindřichův Hradec
6 : 4 (2:1; 4:2; 0:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Pánek), Pánek (Bernat, Čížek), Houdek
(Pauš), Bernat (Houdek), Houdek, Lang
Pěkné utkání sehráli naši šesťáci s Vajgarem,
po dvou třetinách zaslouženě vedli o tři branky,
ale v závěrečné třetině polevili a soupeři dovolili snížit a o vítězství museli bojovat až do závěrečných vteřin, kdy je několikrát významně
podržela Kristýna Bláhová v naší brance. Dvoubodový zisk ale po zásluze zůstal u Lužnice.
David Čížek
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ADDINOL CUP 2012 první medaile
pro naše nejmenší

Ò

Ve čtvrtek 27. 12. 2012 se v premiérovém turnaji na domácím ledě
představili naši nejmladší hokejisté ročníku narození 2006 a 2007 a mladší, kteří přivítali týmy HC Mountfield České Budějovice, TJ Lokomotiva
Veselí nad Lužnicí a KLH Vajgar Jindřichův Hradec. Po prohraných zápasech s HC Mountfield a KLH Vajgar si zaslouženě náš domácí tým vybojoval první bronzovou medaili, když porazil v obou samostatných
zápasech tým TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí.
Foto - Sestava našeho týmu:
Trenéři: (zleva) Míra Máca, Aleš Pánek, Zbyněk Vlna
Hráči horní řada: (zleva) Doskočil Dominik, Marešová Vanessa, Kůrka
David, Potušňák Daniel, Tuček Jakub, Novák Petr
Hráči spodní řada: (zleva) Vlna Adrian, Pánek Sebastian, Křiklán Tomáš, Janoušek Matěj, Bruner Patrik, Hanzal Daniel
Zbyněk Vlna

Bronz z domácího Lomax cupu 2012
Pátek 28. 12. 2012 patřil na soběslavském
ledě vánočnímu turnaji pátých tříd Lomax
Christmas cup 2012. V konkurenci čtyř kvalitních týmů žákovské ligy obsadil domácí tým
HC Lužnice krásné třetí místo. Cenu nejlepšího
střelce turnaje si vystřílel s deseti brankami domácí Pavel Novák. Nejlepším hráčem domácího celku byl vyhlášen útočník Vladimír Máca.
Poděkování si také zaslouží Josef Matoušek (majitel firmy TYMO s.r.o. Soběslav) za podporu
této sportovní akce.
Zápasy HC Lužnice
· HC Lužnice - HC Slavia Praha (2:6)
· HC Lužnice - HC Mountfield Č. Budějovice (4:7)
· HC Lužnice – HC Rytíři Vlašim (11:6)
Konečné pořadí:
· 1. HC Slavia Praha
· 2. HC Mountfield České Budějovice
· 3. HC Lužnice
· 4. HC Rytíři Vlašim
Vladimír Máca

Vánoční turnaj 3. tříd

Ò

V sobotu 29.12.2012 jsme na domácím ledě
pořádali vánoční turnaj 3. tříd. Turnaje se kromě
domácího týmu OLH Spartak Soběslav zúčastnilo dalších 5 mužstev, a to: HC Mountfield
České Budějovice, HC Slavoj Český Krumlov,
KLH Vajgar Jindřichův Hradec, HC Spartak
Vlašim a HC Příbram. Hrálo se na 2 skupiny, ve
skupinách každý s každým, poté byly sehrány
zápasy o umístění. Naši třeťáci se ve skupině
utkali s týmy z Českého Krumlova a Vlašimi.
· OLH Spartak Soběslav – HC Slavoj Český
Krumlov (10 : 8)
Zápasy se během turnaje hrály na dvě dvacetiminutové části. První dějství tohoto utkání patřilo našim soupeřům z Českého Krumlova. Po
prvních dvaceti minutách jsme prohrávali o tři
góly 4:7. Ve druhé polovině se ale naši kluci
vzpamatovali, zabrali a jednoznačně ji vyhráli
6:1. Zápas tak skončil 10:8 v náš prospěch. Nejlepším hráčem utkání z našeho družstva byl
vyhlášen Marek Bouška.
· OLH Spartak Soběslav – HC Spartak Vlašim (6 : 18)
V tomto utkání jsme se sice ujali vedení 1:0,
ale to bylo také naposledy, kdy bylo skóre v náš
prospěch. Soupeři dokázali využít svůj výškový
rozdíl a jednoznačně rozhodli tento zápas. Právem byl v tomto utkání vyhlášen jako náš nejlepší hráč brankář Daniel Jansa, který svými
zákroky odvrátil ještě větší brankový příděl.

Pořadí ve skupinách
Skupina A
1. HC Spartak Vlašim
2. OLH Spartak Soběslav
3. HC Slavoj Český Krumlov
Skupina B
1. KLH Vajgar Jindřichův Hradec
2. HC Příbram
3. HC Mountfield České Budějovice
· OLH Spartak Soběslav – HC Příbram (4 : 11)
V zápase o bronzové medaile jsme se utkali
s týmem HC Příbram. Začátek utkání patřil našim hokejistům. Po prvních minutách jsme vedli
již 2:0. Poté v sobě ale soupeř našel zbytek svých
sil, nejprve srovnal skóre a do konce prvního dějství se ujal vedení 2:4. Našim hokejistům však
nepřálo v tomto zápase ani to pomyslné štěstí.
Nastřelili jsme několik tyček a nedokázali prostřelit soupeřova gólmana. Ve druhé polovině

utkání už jsme soupeři nedokázali vzdorovat a
prohráli ji v poměru 2:7. Celkově tento zápas
skončil 4:11 pro Příbram. Nejlepším hráčem domácího týmu v tomto utkání byl vyhlášen Filip
Petrásek.
Konečné pořadí vánočního turnaje 3. tříd
1. KLH Vajgar Jindřichův Hradec
2. HC Spartak Vlašim
3. HC Příbram
4. OLH Spartak Soběslav
5. HC Mountfield České Budějovice
6. HC Slavoj Český Krumlov
Sestava a branky OLH Spartak Soběslav:
Jansa Daniel, Musil Matěj (1), Mareš Jakub (3),
Novák Ondřej (1), Petrásek Filip (8), Vobr Šimon, Říha Matyáš (1), Bouška Marek (1), Lang
Matěj (2), Petrásek David (3)
Text i foto: Zina Petrásková
vedoucí mužstva 3. tříd
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Soběslavský „silvestrák“ na
prahu druhého čtvrtstoletí
Poslední den v roce 2012 byl v Soběslavi odstartován tradičně stylově
– výstřelem ze startovní pistole. Hluk možná probudil o půlnoci 30. prosince obyvatele rodinných domků „na Veselce“ a pokračoval prostřednictvím pleskání téměř stovky tenisek o asfalt na vzdálenost 2012 metrů
ulicemi Rašínovou, Jeronýmovou, Žižkovou, Dr. E. Beneše, Petra Bezruče, Na Ohradě a Protifašistických bojovníků až na náměstí Republiky.
Tam u sochy M.J.Husa se vzkazem „Pravda zvítězí!“ cílovou pásku protrhl (a zvítězil) M. Serbessa z Týna nad Vltavou (6:25 min.). Stříbro bral
Matěj Novák ze Soběslavi (6:30 min.) a třetí doběhl Jaromír Habera z Veselí nad Lužnicí (6:40 min.). Ženy si medaile rozdělily v pořadí 1. Kristýna Kožíšková z Českých Budějovic (9:48 min.), 2. Simona Kotlánová
z Tábora (9:57 min.) a 3. Eva Zifčáková za Soběslavi (10:33 min.). Za dětskou kategorii (do 15 let) se na stupně vítězů postavili 1. Dominik Doležal
ze Soběslavi (7:25 min.), 2. Tomáš Havlík ze Soběslavi (7:32 min.) a
3. David Ardamica z Dolního Bukovska (9:28 min.).
Běhu se zúčastnilo celkem 49 závodníků. Kromě jednotlivců se dostavila tradičně družstva – letos to byli Plavci v županech (a snad i plavkách)
a koupacích čepicích a Bezdomovci v méně zářivých barvách. Přispěli tak
k jedinečné atmosféře této půlnoční akce stejně jako ohňostroj a občerstvení. V koloritu vánočně vyzdobené téměř novoroční Soběslavi si
všichni běhaví i postávající účastníci popřáli „šťastný a veselý“ a vyrazili
vstříc novému roku, který zakončí 27. ročník našeho „silvestráku“.
Tak „ahoj!“ a těšíme se.
Za pořadatele Lenka a Petr Čápovi
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Zhodnocení podzimu mužstva „A“
V klubu FK Rašelina Soběslav došlo v letním období k několika změnám. Jan Boháč odešel do juniorky Tábora, Robert Hanzal odešel do
Dobré Vody. Do mužstva přišli na hostování Robert Fischer z Tučap a
Luboš Podlaha z Vlastiboře.
Sezonu jsme nerozehráli dobře. Porážky v prvních dvou kolech nebyl
začátek, jaký jsme si představovali. Naopak, od třetího do šestého kola,
kde tým získal 9 bodů a posunul se do horních pater tabulky, bylo období,
které nás potěšilo. Bohužel zápasem v Oseku, který byl výborně rozehraný, přišel zlom, z kterého už jsme se neoklepali do konce podzimní části.
Dlouhodobé zranění brankáře Kuníka (otřes mozku) a Petra Janouška
(operace ruky) mužstvu také nepřidalo.
Ve druhé části podzimní sezony jsme podávali nevyrovnané výkony,
hráčům chybělo nasazení a bojovnost. Při pohledu na tabulku je zřejmé,
kde nás tlačí bota nejvíce. Defenzivní činnost celého mužstva a především školácké chyby nás stály potřebné body, které by nás posunuly
tabulkou výše.
Zimní přípravu zahájíme 19. 1. 2013 v domácím prostředí 4x týdně,
kde máme jak atletickou dráhu, Relax, sportovní halu, umělku a krásné
výběhy v okolí Soběslavi. Sehrajeme šest přátelských utkání.
Kdy:
zač.
s kým:
kde:
Neděle
3. 2.
13.00
Pacov
UMT Tábor
Sobota
9. 2.
13.00
Týn n. Vl.
UMT Sez. Ústí
Sobota 16. 2.
15.00
Bernartice
UMT Sez. Ústí
Sobota 23. 2.
13.00
Trhové Sviny UMT Stará Hlína
Sobota
2. 3.
15.00
Chýnov
UMT Tábor
Neděle 10. 3.
13.00
Planá n. L.
UMT Sez. Ústí
Na jaře nás čekají těžké boje o záchranu, ale já jsem přesvědčený o
tom, že KP zůstane v Soběslavi i v příští sezoně. Radek Hájič, trenér

Záchranářský prosinec
Prosinec 2012 si mladí soběslavští záchranáři užili v tradičním vánočním duchu, když svou přípravu zakončili Mikulášským plaváním v netradičních disciplínách a Vánočním setkáním. K příjemné atmosféře a
zvládnutí všech překážek v bazénu i tělocvičně pomohla podpora rodičů.
Mikuláš s čertem nadělili malé balíčky a pod stromečkem také nebylo
prázdno. Společně se budeme těšit na další ročník.
Touto cestou děkujeme všem, kteří záchranářskou mládež podporují,
včetně rodičů, bez kterých by tato činnost nemohla pokračovat v roce 2013.
Zároveň patří poděkování za finanční podporu městu Soběslav a městu
Tábor.
Dále oblastnímu spolku Českého červeného kříže Tábor a Domu dětí a
Foto: Zdena Šrůtová - vzadu zleva: Rozárka Plachá, Tereza Rosolová, David Trska, Martin Tlustý, Rosťa Plachý, Jan Řezníček, Michal Šrůta, Va- mládeže Tábor za vstřícnou spolupráci.
V současné době se všichni pečlivě věnují přípravě na nejbližší velké
šek Petráň, Martin Žatecký, střed zleva: Jan Hes, Bára Drhovská, Jakub
Hes, Světlana Vondrušková, Zuzka Matějčková, Káťa Řezníčková, Michal závody v Brně – GP Moravie 2013.
Novotný, vpředu zleva: Bára Hesová, David Macek, David Žatecký
Zdena Šrůtová, odd. mládeže VZS Soběslav
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13. ročník Off-road fichtel day 12.1.2013
Off-road fichtel day patří již mezi tradiční
motoristické podniky pořádané v Soběslavi.
A jak to vlastně vše začalo? Koncem roku
2000 se sešla parta motorkářských nadšenců a
padla zajímavá úvaha, že vše se začíná točit
okolo velkých obsahů a na slabší stroje a vlastně
už legendy z naší české motocyklové historie se
zapomíná. Netrvalo dlouho a začátkem ledna
2001 se odjel první ročník Off-road fichtel day.
Vše tehdy probíhalo v domácí atmosféře, velký
hrnec s grogem u startu a 24 nadržených jezdců
na svých báječných strojích. Hodinové kroužení
po přírodní trati sice pár strojů nevydrželo, ale
zážitek zůstal až doteď v srdci. I když to bylo
bráno z recese a jako sranda závod, tak pro konání dalších ročníků bylo rozhodnuto. Postupem času přibývalo jak jezdců, tak i různých
doplňků ohledně pravidel závodů. Největším
vyvrcholením byla v roce 2006 účast 204 jezdců
zapsaných ve startovní listině, z toho odstartovalo do závodu 196 borců. To už ale nastala
doba poloprofesionálních závodů, neboť po celé
naší zemi české se už v tu dobu rodily další zajímavé podniky stejného charakteru. Ovšem
Off-road fichtel day pořádaný v Soběslavi má
pořád svoji prioritu. Je to jeden z mála závodů
odehrávajících se v nejtužším zimním období a
byl na samém počátku zrodu série závodů tzv.
“Fichtl cup”. Pořadatelem této zajímavé akce je
už několik let AMK Soběslav-1.Motocyklová.
A jak to letos vše dopadlo? Již 13. ročník
Off-road fichtel day se nesl ve znamení velké
obtížnosti závodní trati. Pár dnů před vypuknutím závodu nám bylo jasné, že zimní podmínky
pro závod nebudou zrovna ideální. A aby toho
nebylo málo, spadlo poměrně dost vody a trať
byla jednu chvíli jeden veliký rybník. Ovšem od
středy se začaly podmínky zlepšovat. Důležité
bylo, že všech 111 jezdců tak mohlo vyrazit do

boje. Kategorie Klasik a Sport jsou už v klání
fichtl nutnou záležitostí. Před polednem se odjely krátké rozjížďky ve formě volného tréninku a
potom začalo bahenní peklo. Půl hodiny po poledni byl odmávnut hodinový závod třídy Klasik. 89 borců úprkem vyrazilo ke svým strojům,
start ve stylu Le Mans, a zanedlouho celé startovní pole pohltila trať. Stačilo pár odjetých kol
a promáčený terén povolil do formy mazlavého
bahna ucpávajícího vše, co s ním přišlo do kontaktu. To se podepsalo i na poměrně veliké
úmrtnosti strojů a vyčerpání jezdců. I tak ale
dostatečný počet jezdců kategorie Klasik projel
po 60 minutách cílem, případně dovedl svůj
stroj do cíle. Jezdci kategorie Sport měli už dopředu nastaveny těžké podmínky. Předpokládalo se, že si jezdci a jejich upravené stroje
mnohdy už málo připomínající svůj základ
z fichtla lépe poradí s nástrahami těžkého terénu. 22 nadržených sporťáků opustilo startovní
rošt ve stejném stylu jako jejich kolegové klasici a zanedlouho se naskytl podobný obrázek
jako v případě třídy Klasik. Všudepřítomné
bahno odvedlo svou práci na „jedničku“ a roztrhalo závodní pole jezdců do několika skupin. Ti
nejodolnější a nejrychlejší dokázali ujet ostatním i o několik kol, ale v těchto podmínkách byl
určitě vítězem každý, kdo projel cílovou rovinkou. Kategorie Sport musela být nakonec zkrácena na 40 minut, což jezdci přivítali s jistou
úlevou. Některé chvilky byly opravdu kritické,
stroje obaleny kilogramy bahna nešlo kolikrát
ani protlačit těžkým terénem. Proto jistě patří
velký obdiv všem zúčastněným jezdcům a jejich týmům za projevenou vůli vydat se ze všech
sil a dokončit závod, všichni byli prostě skvělí!
V kategorii Klasik si zasloužené první místo
doslova vydřel Tomáš Rytíř z Dolního Třebonína (Quad Mototeam) s počtem 22 ujetých kol

Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav

www.topitlevne.cz

ZEMNÍ PRÁCE

pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru

Tel. 603 572 515

a vítězství v kategorii Sport si už poněkolikáté
za sebou zajistil opravdu sportovním výkonem
pravidelný účastník těchto závodů Jiří Lovětínský z Dačic, odjel 15 kol. 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). Podle našeho konstatování šlo sice o
obtížné závody, ale jezdci a jejich týmy se předvedli v tom nejlepším světle a ukázali divákům
maximum. A že letos nebylo moc sněhu, na to si
teď už nikdo nevzpomene. Fichtlům a jejich jezdcům zdar!
Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na
www.fichtl.karvanky.cz.
Děkujeme všem, co se na úspěšném průběhu
této akce jakkoliv podíleli.
Děkujeme sponzorům: Pneu Kazda s.r.o.
Premio – Klenovice, Autodíly Soběslav, Veteran Car Club Soběslav v AČR, AVCC AČR,
Autoforum.cz – Motoforum.cz, TEPO L.D.
Petr Sluka
Foto: Josef Štěpán
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· Pronajmu byt 2+0 ve zděném domě přímo na náměstí v Soběslavi.
Tel. 606 148 743
· Pronajmu byt 3+1 v Soběslavi, garáž, zahrada, balkon od 1.2.2013.
Tel. 607 828 218
· Rodičovské centrum Sobík, nezisková organizace, hledá prostory
k dlouhodobému pronájmu za účelem provozování herny, popřípadě
cvičení rodičů s dětmi. Pouze v Soběslavi.
Kontakt: hami.i@seznam.cz, mob. 728 318 857.
· Pronajmu prostorný byt 1 + 1,57 m2 u nádraží, samostatný vchod z ulice. Ústřední topení, předsíň, velká koupelna, vybavená kuchyňská linka. Tel. 603 317 117

Koupě:

· Pronajmu garáž 6. řada od kotelny Svákov – 380/220 V, možno i dlouhodobě, dohodou, později možný prodej. Tel. 720 585 707

· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862

· Pronajmu byt 3+1 na náměstí v Soběslavi. Tel. 602 163 350

Prodej:

· Pronajmu nové skladové nebo výrobní prostory 200 m2, el. 380/220 V.
Tel. 777 90 77 50

· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Z důvodu změny vytápění prodám elektrický bojler Tatramat 120 l. Byl
v provozu 1,5 roku. Původní cena 5.900 Kč nyní 2.500 Kč.
Tel. 606 148 743
· Prodám selata i vykrmená prasata (možnost zabít). Tel. 723 177 558
· Prodám nové, nepoužité obložkové zárubně Solodoor vhodné hlavně
do paneláku (upravené) - dřevo rumunská třešeň 80 pravá 140 mm 1 ks, 80 levá 140 mm - 1 ks, 60 levá 90 mm - 2 ks. Dohoda jistá.
Tel. 608 952 377

Různé:
· Nabízím pronájem nebytových prostor v Soběslavi na náměstí.
Tel. 777 679 785
· Pronajmu zděný byt 1+1 v Soběslavi blízko nádraží. Tel. 607 901 666
· Pronajmu prodejnu v centru Soběslavi, 40 m2. Tel. 725 729 730

· Pronajmu obchodní prostor 200 m2, včetně kompletního příslušenství a
možnosti dalších nebytových prostor jako sklady nebo garáže, není
2
podmínkou. Pronajmu samostatnou garáž 24 m . Naproti poště, ve dvoře za pracovním úřadem. Tel. 608 453 336
· Pronajmu byt 2+1 v Soběslavi sídl. Míru. Tel. 604 647 044

CENA INZERCE:
1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH
2
Plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH
Zvláštní grafická úprava (logo): 50 Kč
Při opakování poskytujeme slevu 10%

únor 2013
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Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů, dřevoplastových teras a plotů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek

PŘIJME:
·

pracovníky pro řízení výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického směru
- komunikační a organizační schopnosti

·

obchodníka pro prodej protipožárních a nehořlavých
materiálů
požadujeme:
- VŠ, SŠ vzdělání
- schopnost komunikace v AJ, popř. NJ, RJ, ŠJ

·

pracovníky pro obsluhu, opravy a seřizování CNC strojů
provoz na směny
požadujeme:
- vzdělání v oboru, práce na PC
- specializace elektro výhodou

·

technologa – konstruktéra do technické přípravy výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického zaměření
- znalost AUTOCAD, SOLID WORKS výhodou
Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová

Písemné nabídky s profesním životopisem
zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí,
e-mail: ichova@grena.cz
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·
·
·
·
·

Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
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

Uzávěrka 15.2.
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PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí
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

e-mail: hlaska@musobeslav.cz

www.musobeslav.cz

Zdeněk Vondruška

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

Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

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

BROKER TEAM a.s.
Nejvýhodnější nabídky pojištění vozidel, majetku, a osob
od významných pojistitelů na jednom místě.
GENERALI, AXA, WÜSTENROT, ČPP, ČP, UNIQA, KOOPERATIVA,
ALLIANZ, TRIGLAV, ČSOB

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY
2

čištění koberců 15-20 Kč/m
 sedacích souprav, židlí
a jiného čal. nábytku
 interiérů automobilů od 500 Kč
 nově rozleštění předních
světlometů vašeho vozu



Tel. 777 344 552

Zajišťujeme změny ve smlouvách,
ukončení smluv, likvidace škod
Jana Janečková, tel. 777 67 97 85
Alena Vaňková, tel. 736 74 20 21
Lenka Horváthová, tel. 603 72 27 48

adresa:
Nám. Republiky 143,
Soběslav – vedle Kodaku

Tel.: 381 212 697
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PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
· Skládané štípané palivové dřevo na paletě ( 1 paleta 1,1 prm )

SM/BO 1000,- Kč/prm cena včetně DPH +100,- Kč záloha na paletu
BK 1500,- Kč/prm cena včetně DPH +100,- Kč záloha na paletu
· Volně sypané, štípané palivové dřevo ( valník 10 prm )
SM/BO 820,- Kč/prm cena je včetně DPH

Tel.: 724 323 571 Email: obchod@impregnacesobeslav.cz
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