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Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013
sobota 13. dubna od 10.00 hodin
Memoriál Jana Huška se opět jede jako silniční kritérium. Jde o čtvrtý závod Českého poháru
v letošní cyklistické sezoně. Dá se předpokládat velká účast ve všech kategoriích a možná i kvalitní
obsazení zvučnými jmény. V loňském roce nás navštívili Ježek a Kulhavý, kteří se stali v létě olympijskými vítězi. Podrobnosti na str. 22

Revitalizace náměstí Republiky v Soběslavi
Více jak čtyři roky diskutovaná úprava soběslavského náměstí mezi obyvateli a radnicí dospěla do zdárného konce. V pondělí 18. února se ve velkém sále kulturního domu sešli zástupci
města i architekti z Ateliéru Kročák, České Budějovice, Jaromír Kročák a Václav Čihák, s občany Soběslavi, aby diskutovali o konečné podobě úpravy náměstí Republiky.
Oba architekti představili návrh na úpravu náměstí, který spočívá především ve změně parkování, redukci přerostlých keřů a některých stromů. Místo nich se vysadí další stromy a zůstane
zachována tolik diskutovaná travnatá plocha. Náhradou za úbytek parkovacích míst pro automobily vzniknou nedaleko centra odlehčovací parkoviště. Parkování by mělo být časově omezené. Chodit se bude po kamenné dlažbě, která by měla být příjemná pro chodce i pro vozíčkáře.
Prostor náměstí bude průchozí ve všech směrech.
Za rekonstrukci, která se uskuteční v několika etapách v příštích 3 až 4 letech, město zaplatí
zhruba padesát milionů korun v návaznosti na použité materiály zádlažby. Radnice bude hledat i
možnosti dotací.
V dnešním čísle Vás seznámíme s finálním řešením rekonstrukce náměstí Republiky a s vizualizacemi 3D modelu poslední varianty. Viz barevná příloha uvnitř listu.
-jk-

cena 10,- Kč

ÚŘEDNÍ DEN NOTÁŘE
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch - tel. 602 496 375
Středa 3. 4. a 17. 4. od 13 do 17 h
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
5. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 5. března 2013 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 5/051/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Senior-domu Soběslav za rok 2012
předloženou ředitelkou S-domu Ing. Zinou
Petráskovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
39.808,97 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem: 7.962,- Kč do fondu odměn a
31.846,97 Kč do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Senior-domu Soběslav na rok 2013
v předloženém znění.

 Usnesení č. 5/052/2013

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Soběslav, Nerudova
ul., za rok 2012 předloženou ředitelkou MŠ
paní Ivanou Bártovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
93.152,23 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem: 20.000,- Kč do fondu odměn,
23.152,23 Kč do rezervního fondu organizace a 50.000,- Kč odvod do rozpočtu města.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán MŠ Nerudova ul. na rok 2013 v předloženém znění.

USNESENÍ
6. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 19. března 2013 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 6/061/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Poliklinika
Soběslav za rok 2012 předloženou paní Janou
Hákovou, která je pověřená řízením organizace.
Hospodaření Polikliniky Soběslav za rok
2012 skončilo vyrovnaným výsledkem.
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky
Soběslav na rok 2013 v předloženém znění.

 Usnesení č. 6/062/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Kulturního domu města Soběslavi za
rok 2012 předloženou ředitelem KDMS Mgr.
Petrem Valešem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
9.066,03 Kč bude převeden do rezervního
fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Kulturního domu města Soběslavi na
rok 2013 v předloženém znění.

 Usnesení č. 6/063/2013
Rada města projednala závěrečný účet města
Soběslavi za rok 2012 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Ko-

 Usnesení č. 5/053/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru, za rok 2012 předloženou
ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
63.391,23 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem: 35.748,- Kč do fondu odměn a
27.643,23 Kč do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán MŠ Duha na sídlišti Míru na rok 2013
v předloženém znění.

 Usnesení č. 5/054/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti
Městské policie Soběslav za rok 2012 předloženou vrchním strážníkem Městské policie p.
Miroslavem Drsem.

 Usnesení č. 5/055/2013
Rada města schvaluje organizační řád a organizační strukturu Městského úřadu v Soběslavi ve znění předloženém tajemníkem MěÚ
ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 3.
2013.

 Usnesení č. 5/056/2013

duben 2013
 Usnesení č. 5/057/2013

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 5.000,- Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2013 Římskokatolické
farnosti Soběslav na úhradu části nákladů
spojených s pořádáním akce pro veřejnost –
Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 24. 5.
2013 od 17.00 do 24.00 hod., při které budou
otevřeny všechny kostely v Soběslavi s doprovodným programem.

 Usnesení č. 5/058/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit záměr bezúplatného převodu kostela sv. Marka v Soběslavi včetně
pozemku z majetku Římskokatolické farnosti
Soběslav do majetku města Soběslavi.

 Usnesení č. 5/059/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zpracovatele projektové dokumentace nové kanalizace a stabilizačních nádrží
(ČOV) v Chlebově, které se uskutečnilo 4. 3.
2013 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Sweco Hydroprojekt, a. s., odštěpný závod České
Budějovice, za cenu 152.000,- Kč + DPH.

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o získání dotací z Ministerstva
kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 800 tis. Kč na revitalizaci další části areálu hradu v Soběslavi a
dále 560 tis. Kč na Program regenerace městské památkové zóny v Soběslavi v roce 2013.

 Usnesení č. 5/060/2013

louškovou a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.

 Usnesení č. 6/066/2013

 Usnesení č. 6/064/2013
Rada města projednala změnu č. 1 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2013 zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 6/065/2013
Rada města souhlasí se zařazením následujících
akcí do Programu regenerace městské památkové zóny Soběslav v roce 2013 a doporučuje je
zastupitelstvu města ke schválení:
- kostel sv. Petra a Pavla – částečná obnova
fasády – celkové předpokládané náklady
150.000,- Kč (z toho prostředky vlastníka
15.000,- Kč, příspěvek města 30.000,- Kč a
příspěvek Ministerstva kultury 105.000,- Kč);
- Rožmberský dům čp. 152 – obnova dlažby,
odstranění novodobých obkladů, repase dveří
– celkové předpokládané náklady včetně výtahu 1.717.000,- Kč (z toho příspěvek města
1.517.000,- Kč a příspěvek Ministerstva kultury 200.000,- Kč);
- budova čp. 1 (bývalá radnice) – sanace krovu, obnova podlah (1. etapa) – celkové
předpokládané náklady 600.000,- Kč (z toho
příspěvek města 345.000,- Kč a příspěvek
Ministerstva kultury 255.000,- Kč).

Rada města souhlasí s umístěním Pedagogicko-psychologické poradny, pracoviště Soběslav, do budovy čp. 56 na Školním náměstí
v Soběslavi, která je v majetku města a v užívání Střední školy řemeslné a Základní školy
Soběslav.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku parc. č. 2569/7 v k. ú.
Soběslav od soukromé osoby do vlastnictví
města z důvodu majetkoprávního vypořádání
pozemků v zátopovém území řeky Lužnice.

 Usnesení č. 6/067/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu movitých věcí mezi městem Soběslav
a MUDr. Radimem Zemanem, České Budějovice, na pronájem souboru movitých věcí
tvořících část rentgenového zařízení, které
MUDr. Radim Zeman provozuje na Poliklinice v Soběslavi. Smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou od 1. 4. 2013.

 Usnesení č. 6/068/2013

Rada města souhlasí s uzavřením darovacích
smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské
policie Soběslav v roce 2013 mezi městem Soběslav a firmou R&P, a. s., Veselí nad Lužnicí,
na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Soběslav,
spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis.
Kč, firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Goliat
František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě
8 tis. Kč, firmou Pharmed CZ, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč a firmou Prodejna starších náhradních dílů Peugeot - Renault,
Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč.
pokračování na str. 3
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 Usnesení č. 6/069/2013

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Stavební úpravy domu čp. 152/I
v Soběslavi (Rožmberský dům)“, který se
uskuteční 25. 3. 2013 od 13.00 hodin na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Petr Lintner – člen RM, Ing.
Jindřich Bláha – starosta, Ladislav Bleha –
člen ZM, RNDr. Daniel Abazid – Husitské
muzeum, Ing. Dana Hořická – OVRR MěÚ
náhradníci: Mgr. Petr Valeš – člen ZM, Mgr.
Vladimír Drachovský - místostarosta,
MUDr. Jan Chabr – člen ZM, RNDr. Petr
Zbytovský – Husitské muzeum, Ing. arch.
Dagmar Buzu – OVRR MěÚ

 Usnesení č. 6/070/2013

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Záchrana gotického hradu v Soběslavi – stavební úpravy západního křídla
budovy hradu parc. č. 67/I“, který se uskuteční 29. 3. 2013 od 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský místostarosta, Mgr. Petr Valeš – člen ZM,
Kamil Modl – člen RM, Jan Pehe – člen ZM,
Ing. arch. Dagmar Buzu – OVRR MěÚ
náhradníci: Mgr. Alena Krejčová – členka
RM, Ing. Luděk Smetana – člen ZM, Ladislav Bleha – člen ZM, Zdeněk Vránek – člen
ZM, Ing. Dana Hořická – OVRR MěÚ

 Usnesení č. 6/071/2013

Rada města souhlasí s použitím znaku města
Soběslavi na nástěnné mapě měst Tábor, Soběslav, Sezimovo Ústí, Veselí nad Lužnicí a
okolí, kterou připravuje kartografické nakladatelství P. F. art, spol. s r. o., Brno, a dále na
zařízení baby-boxu v G-Centru v Táboře.

 Usnesení č. 6/072/2013

Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
MK-mont illuminations, s. r. o., Klášterec
nad Ohří, na odkoupení části vánoční světelné výzdoby za cenu 115.026,40 Kč + DPH.

 Usnesení č. 6/073/2013

Rada města bere na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru Mgr. Petra Lintnera
z jednání kontrolního výboru, které se uskutečnilo 14. 3. 2013 na MěÚ Soběslav.

 Usnesení č. 6/074/2013

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v
Soběslavi do nájmu Haně Koutné, Soběslav,
a dále s přemístěním Eduarda Lence z nevyhovujícího přízemního bytu v čp. 60/36 v ulici tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do
uvolněného městského bytu velikosti 1+KK
v čp. 60/36 v ulici tř. Dr. Edvarda Beneše
v Soběslavi po Františku Jungovi.
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Odbor dopravy a vnitřních věcí MěÚ Soběslav
na „novém pracovišti“
Dne 11. února 2013 byl zahájen provoz výkonu agend občanských průkazů, cestovních dokladů,
řidičských průkazů, bodového systému, evidence vozidel Odboru dopravy a vnitřních věcí Městského úřadu Soběslav a nově také pokladny v uvolněných prostorách bývalé pobočky České spořitelny, v budově na náměstí Republiky č.p. 59/I. Soustředění agend do jednoho místa je pro občany
výhodou, lidé si např. v případě změny trvalého pobytu, matriční změny nebo ztráty dokladů vyřídí
veškeré náležitosti na jednom místě, a to jak změnu údajů v OP, ŘP, ale v případě vlastnictví motorového vozidla i zápis změny do registru vozidel, včetně zaplacení správního poplatku. Občan si
může při vyřizování svých záležitostí vybrat i okénko, kde je momentálně volno nebo nejméně lidí,
neboť tyto agendy jsou vzájemně provázány tak, že není nutné dodržovat pořadí, tzn., začít občanským průkazem, pokračovat řidičským průkazem, atd. Podle prvních ohlasů získaných od místních
obyvatel i od občanů z okolních obcí si lidé tuto změnu velmi pochvalují a zejména to, že nemusí
přecházet z budovy do budovy a hledat příslušné agendy na různých místech, jak je to běžně na
jiných obecních úřadech s rozšířenou působností z provozních důvodů zavedeno. Pevně věříme, že
všichni naši zákazníci budou s poskytovanými službami spokojeni.
Za ODVV Ing. Jana Kosová

Třídíme odpady

mohou občané odložit např. CD přehrávače,
walkmany, rádia, nabíječky, mobily.

Třídění odpadů je povinností měst a obcí, a
proto i v Soběslavi se třídí dále využitelné složky – papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony. Pokud dochází k správnému třídění odpadů,
tak se odpady přemění na hodnotné suroviny,
které šetří primární zdroje surovin, energii a
slouží k výrobě nových výrobků. K třídění odpadů občanům slouží speciální barevně odlišené
nádoby umístěné na 8 stanovištích přímo v Soběslavi a na 1 stanovišti v Nedvědicích a Chlebově.
· Modré kontejnery jsou určeny pro neznečištěný suchý papír a patří sem noviny, časopisy, sešity, lepenka, letáky.
· Žluté kontejnery slouží ke sběru plastů a
jsou určené pro plastové obaly, folie, polystyren, plastové předměty. Nejčastější užití žlutých kontejnerů je pro PET lahve jakékoli
barvy. Lahve mohou být i s víčky a etiketou a
měly by být zmáčklé, aby se šetřil prostor pro
třídění. Do žlutých kontejnerů v žádném případě nepatří linolea a výrobky z PVC, plasty
s příměsí jiných materiálů (např. kabely),
guma, molitan a plasty znečištěné.
· Zelené kontejnery slouží ke sběru skla –
především lahví od nápojů a tabulového skla.
Do zelených kontejnerů nepatří porcelán, keramika, varné sklo, drátěné sklo, autoskla,
plexisklo, žárovky, zářivky a zrcadla.
· Červené kontejnery slouží ke sběru drobných kovů – jedná se o hliníkové obaly od nápojů a drobné kovové předměty. Kovové
odpady nesmí být znečištěné např. barvami,
laky a zbytky potravin.
· Oranžové kontejnery slouží ke sběru nápojových kartonů – především od džusů, mléka,
vína. Kontejnery jsou umístěny na dvou stanovištích – náměstí Republiky a sídliště Svákov.

Vytříděný odpad sváží speciální nákladní
vozidlo společnosti RUMPOLD s.r.o., které
sbírá pouze 1 druh tříděných odpadů, aby se odpad mohl dále zpracovat. Vytříděné odpady ze
Soběslavi jsou převáženy na třídící linku do Tábora, kde jsou dále tříděny a po zpracování předávány odběrateli. Tříděním odpadu je tak
zajištěno jeho další využití a odpad nekončí
zbytečně na skládkách. V roce 2012 občané vytřídili 160 tun papíru, 49 tun plastů, 94 tun skla,
32 tun kovů a 1 tunu nápojových kartonů. Velmi
důležitá je i finanční podpora sběru tříděných
odpadů, protože obalový průmysl hradí část nákladů na separovaný sběr využitelných odpadů
a toto je promítáno do poplatků občanů za odpady. Každý občan svou ukázněností může ovlivnit množství a kvalitu vytříděných surovin.
Proto třiďme správně odpad a chraňme tak životní prostředí.
Ing. Jan Mošnička, OŽP

Pro úplnost je třeba uvést, že součástí tří stanovišť s kontejnery na separovaný odpad (sídliště Na Svépomoci, ulice U Jatek a u gymnázia)
jsou kontejnery na drobný elektroodpad, kam

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Albert Novague
Eliáš Malecha
Lucie Dvořáková
Tereza Jaklová
Iva Smutná
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Jan Hronovský
Zdeňka Štosková
Bohumír Dvořák
Jiří Kohout
Marie Sládková
Jiří Doležal
Marie Filípková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Brány památek dokořán
Dne 18. dubna se tradičně slaví Mezinárodní
den památek. Město Soběslav ve spolupráci
s Městskou knihovnou Soběslav a Sdružením
historických sídel Čech, Moravy a Slezska
otevřou k této příležitosti část hradního areálu
Soběslav. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen městskou knihovnu, ale též Hlásku,
obnovené sklepní prostory a seznámit se s průběhem obnovy hradu. Městský hrad Soběslav
byl koncem 90. let minulého století určen k demolici, dnes se město může pyšnit jednou z nejzdařilejších a v mnohých soutěžích oceněnou
obnovou památkového objektu.
Dne 18. dubna od 9.00 do 17.00 hod. se
pracovníci památkové péče města Soběslavi a
městské knihovny těší na setkání s vámi a na
případnou diskuzi nejen o obnově hradu, ale i o
jiných památkových objektech na území města
Soběslavi.
Ing. arch. Dagmar Buzu

Informace ze sociálně
zdravotního a obecního
živnostenského úřadu
Sociálně zdravotní odbor a obecní živnostenský úřad se v průběhu měsíce března přestěhovaly ze stávajících prostor v budově čp. 128/I
v ulici Protifašistických bojovníků do III. patra
budovy na náměstí Republiky čp. 55/I.

Nová telefonní čísla pracovníků:

Komunitní plánování úspěšně pokračuje
Komunitní plánování sociálních služeb na Soběslavsku a Veselsku úspěšně pokračuje. Řídící
skupina se schází na pravidelných jednáních, probíhají průzkumy mezi starosty obcí, poskytovateli
služeb, některými skupinami uživatelů služeb a širokou veřejností. Průběžně se zpracovávají analýzy. Schází se také pracovní skupiny - jedna ve Veselí nad Lužnicí a tři v Soběslavi. Pracovní skupiny se zabývají podporou seniorů, osob se zdravotním postižením, rodin, dětí, mládeže a lidí
v nepříznivé sociální situaci. V pracovních skupinách jsou zástupci poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a samospráv obcí. Dále jsou to i aktivní občané, které tato problematika zajímá a
chtějí přispět k jejímu řešení. Na začátku činnosti byli členové pracovních skupin proškoleni, pak se
zabývali tvorbou SWOT analýz. Průběžné výstupy z pracovních skupin budou porovnány s výsledky z průzkumů a budou v souladu s nimi upraveny. Tak vzniknou podklady pro vypracování záměrů, které bude obsahovat nový komunitní plán sociálních služeb. Na setkání pracovních skupin je
zván každý, kdo má o problematiku sociálních a doprovodných služeb zájem. Bližší informace je
možné získat u vedoucí Odboru sociálně zdravotního MěÚ Soběslav na tel. 777 793 721, email:
hakova@musobeslav.cz.
Jana Háková, Odbor sociálně zdravotní MěÚ Soběslav
Dne 6. 4. je to 25 let,
co odešel můj bratr pan
Jaroslav Karkula, rodák
ze Soběslavi.
Jen na krásné chvíle vzpomínám a v srdci Tě stále
mám. Tvá sestra Věra.
Tomu, kdo si vzpomene, děkuji.

„Čas prý rány hojí,
je to ale zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.“
Dne 7. 4. 2013 je to již 12
smutných let, co nás opustil pan Jaroslav
ŠVEPEŠ ze Soběslavi. Vy, co jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami

ObŽÚ
Blažková Iva
Ing. Mareš Josef
Mgr. Fialová Blanka
Váchová Miloslava
fax 381 508 102

381 508 188
381 508 189
381 508 190
381 508 193

SZO
Háková Jana
381 508 134
Brožová Jaroslava
381 508 135
Šetková Dagmar
381 508 136
Matějková Marcela
381 508 137
Komorousová Iveta
381 508 138
Kompletní organizační strukturu městského
úřadu naleznete na str. 5
Dne 28. 3. 2013 oslavili diamantovou svatbu
paní Marta Rosová a pan Ladislav Rosa.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví na další
společné cestě přejí dcera Marta s rodinou,
syn Ladislav s rodinou a ostatní příbuzní.

S radostí v srdci
oznamujeme,
že dne 30. dubna 2013 se
paní Marie Trucová ze
Soběslavi dožívá
v tělesné i duševní
pohodě a svěžesti 90 let!
Milá maminko, přejeme Ti mnoho síly, elánu, zdraví a pohody do dalších let.
Jménem všech blízkých s úctou
dcera Irena a syn Rudolf
“Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu
jsem, a že ten druhý je šťastný, protože jsem
u něho. Když se to takhle řekne, zní to velmi
prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, je
to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je
to něco, co člověka může úplně roztrhat a
změnit. Je to láska, a přece něco jiného.
Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!”
Erich Maria Remarque

CESTY
Za život projdeme mnoho cest,
směřují tam i zpět.
Jsou deštivé i slunné,
veselé i smutné.
Kam směřují cesty další,
život zdá se mi nějak kratší.
Na další cestě sejdem se jindy,
teď chybíš nám tu WENDY.

Chybíš nám milý tatínku
a stále vzpomínáme!
Nejhezčí v srdcích památku
na Tebe navždy máme…
Dne 15. 4. 2013 by se náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
Jaroslav Krejčí, dožil 70 let. Bohužel nás
před osmnácti lety po dlouhé nemoci předčasně opustil. Pocházel ze Stožic u Vodňan, ale po svatbě se stala Soběslav jeho
druhým domovem. Pracoval u Pozemních
staveb. Kdo jste jej znali, vzpomeňte, prosím, spolu s námi. Děkujeme.
Manželka Helena, dcera Helena
a syn Adam s rodinami

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál!
Dne 1. 4. 2013 uplyne
1 rok, kdy nás svým
odchodem tolik zarmoutil náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan Miloslav Kocanda ze Soběslavi.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka, syn, dcery,
vnoučata a pravnoučata

duben 2013

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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Organizační struktura Městského úřadu Soběslav
Budova čp. 59/I na náměstí Republiky

Budova čp. 55/I na náměstí Republiky

Přízemí

Přízemí

Odbor organizační a správy majetku

Městská policie

Kujalová M.

podatelna, telefonní ústředna

381 508 111

Drs M.

vrchní strážník

381 508 150

Geierová D.

pokladna

381 508 102

Hejl L.

strážník

381 508 150

Fiala P.

strážník

381 508 150

Odbor dopravy a vnitřních věcí
Ing. Kosová J.

vedoucí odboru

381 508 119

Zíka B.

strážník

381 508 150

Červenková J.

evidence motorových vozidel

381 508 183

Tourek D.

strážník

381 508 150

Přibylová J.

evidence motorových vozidel

381 508 185

Metelcová D.

administrativní pracovnice

381 508 150

Hypšová J.

bodový systém

381 508 184

Petrů J.

administrativní pracovnice

381 508 150

Pavlíková H.

řidičské průkazy

381 508 186

I. patro

Mengler R.

dovozy a přestavby vozidel

381 508 181

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Terberová I.

cest. doklady, občanské průkazy

381 508 117

Ing. Hořická D.

vedoucí odboru

381 508 140

Bc. Petrů R.

občanské průkazy

381 508 118

Rosová M.

stavební řízení

381 508 142

I. patro

Příplata M.

stavební řízení

381 508 146

Odbor organizační a správy majetku

Růžičková M.

stavební řízení

381 508 143

Hanzalová V.

vedoucí odboru

381 508 113

Kubešová M.

stavební řízení

381 508 144

Chalupská P.

majetkové převody, CzechPOINT

381 508 114

Kubeš J.

spec. silniční úřad

381 508 156

Kocourková J.

měsíčník Hláska, inf. středisko

381 508 116

Weber J.

stavební řízení, stavby města

381 508 155

Brunerová P.

evidence obyvatel, ověřování

381 508 101

Oddělení územního plánování a památkové péče

Křiklánová K., DiS.

matrika, CzechPOINT, ověřování

381 508 112

Ing. arch. Buzu D.

vedoucí oddělení, územní plán.

381 508 154

Ing. Lustová M.

školství

381 508 120

Javorská M., BBus

územní plánování

381 508 141

Klečatská I.

školství

381 508 132

Ing. Ctiborová M.

památková péče, POV

381 508 153

II. patro

Právní oddělení
Zaviačič J.

přestupkové řízení

381 508 110

Odbor životního prostředí

JUDr. Ing. Nosek M.

právník úřadu

381 508 110

Ing. Staňková M.

vedoucí odboru

381 508 160

Nosková K.

administrativní pracovnice

381 508 106

Ing. Hniličková I.

ZPF, vodní hospodářství

381 508 148

JUDr. Durdiak L'.

přestupkové řízení

381 508 191

Ing. Židová M.

vodní hospodářství

381 508 149

Pravdíková J.

administrativní pracovnice

381 508 192

Ing. Mošnička J.

odpady

381 508 158

Kačur R.

lesní hospodářství

381 508 159

Ing. Ctibor B.

vedoucí odboru, krizové řízení

381 508 108

Rozum J.

ochr. přírody a krajiny

381 508 159

Kroupová Š.

investice města

381 508 115

Bc. Hlasová L.

admin. pracovnice, ovzduší

381 508 161

Ing. Bláha J.

starosta města

381 508 123

Ing. Kocourek J.

správce sítě

381 508 145

Mgr. Drachovský Vl.

místostarosta města

381 508 124

Turek M.

správce sítě

381 508 145

Kancelář tajemníka

II. patro

Kancelář tajemníka

Ing. Bryll R.

tajemník úřadu

381 508 121

III. patro

Šťastná I.

sekretariát

381 508 122

Sociálně zdravotní odbor

Zkušební komisař
Hanzlík J.

381 508 187

Kontrolní odd. - interní audit
Ing. Hejná M.

381 508 131

Finanční odbor

Háková J.

vedoucí odboru

381 508 134

Brožová J.

náhradní rodinná péče

381 508 135

Šetková D.

sociálně právní ochrana dětí

381 508 136

Matějková M.

kolizní pracovnice

381 508 137

Komorousová I.

sociálně právní ochrana dětí

381 508 138

Koloušková M.

vedoucí odboru

381 508 126

Malenická I., BBS.

personalista

381 508 127

Obecní živnostenský úřad

Komárková L.

účetní

381 508 129

Blažková I.

vedoucí odboru

381 508 188

Doláková M.

účetní

381 508 128

Ing. Mareš J.

živnostenský rejstřík

381 508 189

Picková A.

fakturantka, VHP

381 508 133

Mgr. Fialová B.

kontrola

381 508 190

Jelínková A.

vymáhání pohledávek

381 508 125

Váchová M.

registrace

381 508 193

6

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

Pozvánka do KD Soběslav – duben 2013
· KONCERT

VÝSTAVA
Srdečně zveme na výstavu prací žáků ZUŠ
Soběslav v prostorách knihovny od 18. dubna
do 7. června.
Vernisáž výstavy s hudebním vystoupením
se koná ve čtvrtek 18. dubna od 17 hodin.

PŘEDNÁŠKA MIRKA VOJÁČKA
„Život, smrt a zrození, aneb jsme všichni
(ne)smrtelní?“ – Kde se nacházejí limity našeho
života? A končí vše smrtí? Existuje skutečně
něco za těmito hranicemi? – v úterý 9. dubna od
17 hodin.

NOC S ANDERSENEM 2013
Noc, kdy pohádky ožívají a kouzelnou moc
mají, se blíží! V mnoha knihovnách v celé re-

Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý,
Nela Boudová, Jiří Štrébl, Pavel Kikinčuk/Saša Rašilov, Richard Trsťan, Zdeněk
Košata, Michal Novotný
· MÍŠA RŮŽIČKOVÁ - Námořnická show

Sobota 27. dubna v 15 hodin – velký sál
Zpíváme a tančíme s Míšou !
Vstupné dítě nebo dospělý 100 Kč
publice, ale i v zahraničí, budou děti spolu
s knížkami nocovat. V Soběslavi připravujeme
již potřetí se studenty knihovnictví ze Střední
školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře pohádkový program pro přihlášené děti. Kouzelné
sny si necháme v naší hradní knihovně zdát
v pátek 5. dubna.

· Úterý ....................................................18.00

Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685)
BODY STYLING - cvičení ................19.00
The Fingers .........................................20.00

· Pátek ....................................................18.00

Soběslavská chasa

Další program:
· Pátek 5.4. .............................................17.00

Zadáno – ZŠ Komenského ul., předsálí
· Čtvrtek 11.4. ........................................17.00

ASTRÁL
· Pátek 12.4. ...........................................19.30

AC/DC revival Špejbl’s Helprs – Vivat
Balck Sabbath revival – KONCERT,
velký sál, vstupné 180 Kč
· Sobota 13.4. ...........................................9.00

Zadáno MO Český rybářský svaz, velký sál
· Úterý 16.4. .............................................8.00

Zadáno – MEDICAL, malý sál

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ

· Neděle 21.4. ........................................19.30

Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec
– sobota 6. dubna.
Irisdiagnostik Jitka Hanzalová – úterý 2., 16.
a 30. dubna (tel. 732 867 571).

· Sobota 27.4. .........................................15.00

SOBOTNÍ PROVOZ
V dubnu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 6. dubna od 9 do 12 hodin.
Alena Fremrová

Ohlédnutí za Kreativem Soběslav Jaro 2013
Výrobu vajíček artyčokovou nebo patchworkovou metodou, výrobu skleněných kytiček, tvoření šperků z Fima nebo malování na
textil. To vše a mnohem více si mohli vyzkoušet
návštěvníci, kteří první březnový víkend zavítali do Kulturního domu města Soběslavi na již
třetí prodejní výstavu Kreativ Soběslav. Dva
dny plné zajímavé inspirace a tvoření tentokrát
v duchu jara a Velikonoc.
Vše bylo zaměřeno na prodej různých kreativních technik, nakupoval se materiál i hotové
výrobky, tvořilo se a vyrábělo. Vystavovalo 42
firem z celé ČR a tvořivé dílny (workshopy)
probíhaly u 27 stánků.
V rámci doprovodného programu proběhl
křest zajímavé knihy Zipové tašky od Radky
Sedláčkové a předal se finanční příspěvek pro
Nemocnici Tábor. V nedalekém DDM se konal

Pravidelné akce:

Senior klub
RÁČEK ...............................................15.30
dětský kroužek lid. písní a tanců
JITRA, soubor ...................................18.00
ZUMBA S LUCKOU ...........18.30 – 19.30
Spolek divadelních ochotníků..............20.00
„Chvalovský“

· Neděle 21. dubna

ZPRÁVY Z KNIHOVNY:

Program KD Soběslav
duben 2013

· Středa ...................................................13.30

AC/DC revival band Špejbl’s Helprs
Host – VIVAT BLACK BABBATH
pátek 12. dubna – 21.00 – velký sál
vstup 180 Kč (na místě 200 Kč)
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…

duben 2013

jihočeský jarmark Fler Show s bohatým
tanečním programem.
Kreativ Soběslav navštívilo přibližně 1500
lidí (včetně dětí a seniorů, kteří měli vstup zdarma) a necelých 250 návštěvníků se na Kreativ
vrátilo vícekrát. Vstupenka platila pro oba dva
dny i na Fler Show.
Děkujeme zaměstnancům v KD Soběslav za
jejich ochotu při realizaci akce, dále mažoretkám, roztleskávačkám a orientálním tanečnicím
z DDM za jejich vystoupení na Fler Show. Děkujeme i městu Soběslav, které se opět finančně
na této akci podílelo.
A co nás čeká příště? Vánoční Kreativ proběhne 22. - 23. listopadu 2013. Můžete se těšit
na bohatý doprovodný program včetně módní
přehlídky. Těšíme se na Vás!!
Michaela Oubramová Radová
a Martina Šimonová

Divadlo Palace Theatre, PRACHY,
divadelní představení, velký sál,
vstupné mimo předplatné 270 Kč
Míša Růžičková – NÁMOŘNICKÁ SHOW,
velký sál, vstupné 100 Kč

duben 2013

DUBNOVÉ MUZEJNÍ PŘEDNÁŠKY
V dubnu zakončíme probíhající ročníky
obou našich přednáškových cyklů, poté se jako
tradičně můžete těšit na náš výstavní program.
Spojnicí obou bude ve středu 10. 4. (od 17:00
v Rožmberském domě) přednáška cestopisného
cyklu „Od Tábora až na konec světa“ nazvaná Sokotra – poslední střípky ostrovní ráje, která bude zároveň pozvánkou na stejnojmennou
letní výstavu. Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
z Mendelovy univerzity v Brně představí přírodní krásy i život lidí na jemenském ostrově
v Indickém oceánu.
V rámci historicko-vlastivědného cyklu
„Staré i nové zvěsti“ nabízíme tentokrát hned

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
dvě akce. Mimořádně v pondělí 15. 4. (od 17:30
v Rožmberském domě) proběhne beseda Návrat Krále Šumavy s autorem stejnojmenné
knihy Davidem Janem Žákem, který v minulosti
působil v Soběslavi jako učitel na zdejším odborném učilišti. Kniha vydaná nakladatelstvím
Labyrint je životopisným románem o Josefu
Hasilovi, který se stal předobrazem Krále Šumavy a který byl v roce 2001 vyznamenán Václavem Havlem medailí Za hrdinství. Akci
pořádáme ve spolupráci s Knihkupectvím U sv.
Víta, které zajistí prodej knihy přímo na besedě.
Ve středu 24. 4. (od 18:00 v Rožmberském
domě) se koná již avízovaná přednáška táborského duchovního, rodopisce a autora místopisných knih Mgr. Rev. Aloise Sassmanna na téma
Dějiny vesnic a obyvatel na bývalém panství
města Soběslavi.
Autor shrne vývoj městského soběslavského
panství a poskytne základní informace o rodinách ve vesnicích Chlebov, Klenovice, Rybova
Lhota, Skalice, Zvěrotice, Čeraz, Nedvědice,
Vlastiboř, Debrník, Mokré a Záluží. Zároveň
poradí rodinným badatelům a kronikářům, jejichž předkové v těchto vsích žili, ve kterých

Sbírka Rolničkové
dny 2013
Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se opět do ulic Soběslavi vydají studenti gymnázia se zapečetěnými
kasičkami. Možná právě Vás požádají o příspěvek pro Diakonii Rolnička ze Soběslavi a jako poděkování Vám nabídnou symbolickou rolničku.
12. ročník sbírky „Rolničkové dny“ proběhne
v týdnu od 22. do 25. dubna i v dalších devíti jihočeských městech. Dobrovolníci budou v ulicích
žádat o finanční příspěvek na nákup a rekonstrukci chráněného bytu pro lidi s mentálním postižením. Díky němu budou moci prožít svůj život
důstojně a maximálně samostatně.
Děkujeme vám všem, kteří nás během Rolničkových dnů podpoříte.
Vaše Rolnička, www.rolnicka.cz
Sbírka probíhá v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a její konání je ohlášeno Krajskému úřadu Jihočeského kraje, jehož kontrole také podléhá.
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TROJICE MALÍŘŮ REGIONU
Kromě zmíněné výstavy o jedinečném ostrově Sokotra na letošní rok chystáme také trojici
výstav díla regionálních malířů u příležitosti jejich životních výročí. Začínáme již v pátek
26. 4. (od 17:00 hodin v Rožmberském domě)
vernisáží výstavy
Jan Holec – Pohledy vzhůru
(studie a obrazy od 60. let k dnešku)
Výstava pořádaná k 80. narozeninám krajináře, rodáka z Třebějic na Soběslavsku, dnes žijícího v Prachaticích, bude následně otevřená od
1. 5. do 2. 6. V létě nabídneme ve Smrčkově
domě výstavu k nedožitým 95. narozeninám soběslavského rodáka, akademického malíře Josefa Kiliana, v září se potom můžete těšit na
retrospektivu k nedožitým 70. narozeninám
soběslavského malíře Jiřího Leslera.
Na muzejní akce Vás i za své kolegy srdečně
zve
RNDr. Daniel Abazid

Kulturní program
Čajovny - kavárny Rolnička
· Pátek 12. dubna od 19.30 hodin

„Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá“
K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček vás zvou kytaristé Olda Pour a David
Kamrádek
· Čtvrtek 25. dubna od 19.00 hodin v Čajov-

ně Rolnička violoncelová smršť kořeněná
trumpetou, bendžem nebo akordeonem JARABÁCI. Více na www.jarabaci.cz nebo
www.rolnicka.cz

Prodejní výstava obrazů z Rolničky
Přijďte si prohlédnout nové obrazy, které vznikly
pod rukama klientů sociálně terapeutické dílny
Rolničky. V čajovně budou vystaveny od 2. dubna do 30. dubna. Jste srdečně zváni.
Vaše Rolnička

Čajovna – kavárna Rolnička,
Bezděkova ulice č. 122/I, Soběslav.
Otevírací doba: Po 10 – 14 h,
Út a St 10 – 17 h, Čt a Pá 10 – 22 h.
www.rolnicka.cz

Český rybářský svaz zve své členy na výroční členskou schůzi, která se koná
v sobotu 13. dubna 2013 od 9 hodin v Kulturním domě města Soběslavi.
Ing. Radek Bryll, člen výboru ČRS MO Soběslav

Jste osobou se zdravotním postižením
a hledáte zaměstnání?
Jste příjemcem částečného
nebo plného invalidního důchodu?
Nabízíme vám pracovní uplatnění na
chráněném pracovním místě v Rolničce
(dřevodílna, čajovna, textil), případně
také u jiného zaměstnavatele na běžném
trhu práce.
Podmínky:
· pracovní zácvik v Rolničce (140 hodin)
· ochota učit se nové věci
· spolehlivost

Informace: Monika Macáková,
tel. 731 128 221,
monika.macakova@rolnicka.cz
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ETWINNING PROJEKT V MŠ DUHA
Informační a komunikační technologie
(ICT) jsou dnes nedílnou součástí vzdělávání. Proto i my v naší MŠ Duha jsme neváhali zapojit se do etwinningového
projektu. Co je vlastně etwinning? Etwinning je společenství evropských škol, jehož cílem je umožnit učitelům, žákům,
studentům, ředitelům, knihovníkům atd.
spolupracovat ON LINE v bezpečném
prostředí, kde mohou vzájemně komunikovat, spolupracovat, vymýšlet a sdílet
projekty. Zapojení do etwinningu nestojí
školu žádné finanční prostředky. Je třeba
pouze připojení k internetu a registrace na
www.etwinning.net.
V dubnu 2012 jsme se zúčastnili mezinárodního metodického semináře v Poděbradech. Pod vedením zkušených lektorů jsme se
blíže seznámili s prostředím etwinningu a vše
si prakticky vyzkoušeli. Navázali jsme zde
kontakty s partnery z MŠ na Slovensku a v Lotyšsku. Společně jsme vytvořili mezinárodní
vzdělávací projekt „LEARN ANIMALS
LANGUAGE“ (Jak mluví zvířata). V tomto
projektu učíme děti poznávat různé druhy domácích zvířat (kočku, psa, ovci, kuře, kachnu,
koně, krávu…), děti zpívají písně o zvířátkách,

Zápisy do mateřských škol
na školní rok 2013-2014
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání
se uskuteční ve dnech 22. – 24. dubna 2013
(pondělí-středa)
do
· MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
ve všech dnech
od 8.00 - 11.00 h 14.00 – 16.30 h
a
· MŠ Soběslav, Nerudova 278
ve všech dnech
od 8.00 - 11.00 h 14.00 – 16.00 h
Zápis se týká všech dětí, které by měly začít navštěvovat mateřské školy v době od
1.9.2013 - 31.8.2014.

přednášejí básničky a říkanky ve své mateřštině,
kreslí obrázky. Společně vytvořená videa, audio
nahrávky a fotografie ukládáme do virtuálního a
bezpečného prostředí Twinspace v počítači, kde
vše děti a učitelky z partnerských škol mohou
zhlédnout.
Velkým přínosem etwinningových projektů
s využitím ICT je především to, že se děti už od
předškolního věku seznamují přirozenou a hravou formou s jinými národy v Evropě, cizími jazyky a novými dovednostmi v oblasti ICT.
Nemohu opomenout ani to, že děti
vždy s nadšením očekávají, co nového si pro ně kamarádi z Lotyšska
a ze Slovenska připravili.
Náš projekt bude probíhat ještě
do konce tohoto školního roku, ale
již nyní slavíme úspěchy společné
práce. Děti byly odměněny drobnými dárky od Národní agentury
evropských vzdělávacích programů (NAEP) a v říjnu 2012 jsme
získali dokonce i EVROPSKÝ
CERTIFIKÁT KVALITY. Pokud
vás projekt zaujal, máte možnost ho zhlédnout na stránkách
http://new-twinspace.etwinning.n
„VODA“ je také jedním z témat vzdělávání. Návštěva čističky, et/web/p78159/welcome.
její význam pro nás a naši přírodu poznávají už ti nejmenší.
Zaměstnanci MŠ DUHA

Příroda se probouzí – svým stříbrným kožíškem se nám chlubí kočičky
v zahrádce, sněženky a sedmikrásky nastavují hlavičky prvním slunečním
paprskům a děti z Duhy volají - „Hřej, sluníčko, hřej.“

duben 2013

POZVÁNKA
MŠ Nerudova
Výstava výtvarných prací dětí
„Cestujeme s pohádkou“
potrvá od 22. 4. 2013 do 28. 6. 2013
Srdečně zveme rodiče, děti,
mateřské a základní školy!
Vedení MŠ Nerudova

Děti z Duhy dne 21. února v městské knihovně zahájily svým pěveckým a
tanečním vystoupením výstavu nazvanou „Svět očima dětí“.

duben 2013
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MŠ Nerudova
Zpíváme si pro radost
V měsíci únoru proběhla v naší mateřské
škole již tradičně soutěž ve zpěvu. Naši předškoláci rádi zpívají, a tak jsme umožnili malým
zpěváčkům vystoupit před velkým publikem,
kterým se staly všechny děti ze šesti tříd. Písničky si děti většinou vybíraly samy, poradily i paní
učitelky. Naši velcí zpěváci zpívali s hudebním
doprovodem kytary, varhan či piana. Soutěž ve
zpěvu začala. Slyšeli jsme písničky z pohádek, o
zvířátkách a zazněly i lidové písně. Malí zpěváčci byli odměněni velkým potleskem a samozřejmě obdiv patřil všem účinkujícím.
Nechyběly ani stupně vítězů a diplomy jako
v opravdové soutěži. Nezapomněli jsme ani na
publikum, z kterého se stal alespoň na chvíli
„velký sbor“ a zazpíval všem sólistům. Jak vše
dopadlo?

· I. třída - 1. Matěj Drs, 2. Julie Soldánová,
3. Němec Adam
· II. třída - 1. Barbora Pecháčková, 2. Karolína
Pazderová, 3. Hugo Hájek
· III. třída - 1. Adéla Pánková, 2. Matěj Slabý,
3. Ondřej Zelenka
· IV. třída - 1. Miroslava Dušková, 2. Anežka
Sedláčková, 3. Klára Měchurová
· IV.B třída - 1. Pavla Forsztáková, 2. Jakub
Adam, 3. Adam Kolba

· V.třída – 1. Kateřina Dlouhá, 2. Nikola Balounová, 3. Tomáš Křiklán
Všem dětem moc blahopřejeme!
Zveme všechny rodiče, aby se přišli podívat
do naší školičky ve dnech zápisu od pondělí
22. 4. do středy 24. 4. 2013. Rodiče s dětmi si
mohou prohlédnout třídy, rozlehlou školní zahradu a výstavu výtvarných prací našich dětí,
která je instalována v prostorách spojovací
chodby mateřské školy.
Vedení MŠ Nerudova

Vyráběli jsme společně
na Velikonoce
Občanské sdružení “I MY” uspořádalo v
sobotu 9. března setkání klientských rodin
Střediska rané péče.
Setkání je oblíbenou tradicí, na které
mají rodiny malých dětí s postižením příležitost nejenom společně vyrábět, ale i vyslechnout zajímavou přednášku, popovídat
si a vyměnit si zkušenosti. Nejenom dospělým, ale i sourozencům dětí
s postižením pomáhají setkávání navázat nová přátelství.
Tentokrát přijelo devět rodin z celého jihočeského regionu. Vyráběli
jsme velikonoční ozdoby a pletli pomlázky. Dětem pomáhali rodiče a
dobrovolníci. Po vyrábění proběhla přednáška logopedky Mgr. Lenky
Němečkové o různých způsobech komunikace dětí s postižením. Během
přednášky a diskuze se dobrovolníci z Dobrovolnického centra Rolničky
věnovali dětem. Ty se vyřádily v tělocvičně, běhaly, prolézaly, házely míčem. Dobrovolníkům za péči, paní logopedce za přínosné informace a
vedení Rolničky za zapůjčení prostor děkujeme!

zdarma. Jsme vděčni za jejich vstřícnost a milé přijetí. Setkání v BezBotách určitě v letošním roce zopakujeme a všem doporučujeme!

V hřišti BezBot je vždycky veselo

Můžete si koupit svou závodní kachničku!

Občanské sdružení “I MY” pozvalo své klientské rodiny 2. března do
hřiště BezBot. “I MY” dlouhodobě spolupracuje s organizací APLA Jižní
Čechy, která pomáhá lidem s autismem. Již několikátým rokem pořádáme
společně například setkání klientských rodin v českobudějovickém hřišti
BezBot. Tento přívětivý prostor poskytuje dětem s postižením i těm zdravým nepřeberné možnosti k dovádění, klouzání, prolézání, stavění, a
proto jej rodiny rády využívají.
Nezbytnou podporou našich setkávání jsou dobrovolníci, díky kterým
si mohou rodiče alespoň na chvilku oddechnout, nerušeně si s ostatními
vyměňovat zkušenosti a popovídat si. Tentokrát děkujeme dobrovolníkům z Dobrovolnického centra soběslavské Rolničky a studentkám z Jihočeské univerzity za jejich péči o malé děti s postižením.
Majitelé hřiště BezBot, manželé Verboon, poskytli rodinám dětí slevu
na vstupném a pro rodiče, dobrovolníky a tým pracovníků kávu a zákusek

Benefiční závod odstartuje 9. června na kanoistickém kanálu v Českém Vrbném u Č. Budějovic.
Druhý ročník závodu žlutých plastových kachniček připravuje hřiště
BezBot a manželé Verboon.
Již nyní si můžete koupit startovní číslo pro svou kachničku. Svými 50
korunami přispějete na projekty dvou organizací pomáhajících lidem
s postižením: soběslavského sdružení “I MY” a táborské asociace APLA.
Nejrychlejší plastové závodnice mohou svým majitelům vyhrát rodinný pobyt na Kvildě, vstupenky do kina, divadla, hračky ... ať budete závodu přítomni či ne. Startovní kartičku si můžete koupit např. v soběslavské
knihovně či Knihkupectví U sv. Víta. Děkujeme Vám! Občanské sdružení
“I MY”.
Klára Csirková, projektový manažer a fundraiser sdružení
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Střípky ze ZŠ
E. Beneše
Školní kolo zeměpisné
olympiády
V pátek 15. února proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády pro 6., 7., a 8. ročník.
Ze šestých tříd obsadila 1. místo Tereza Bierlová, 2. místo Jan Soukup, 3. místo Martin
Doucha, všichni ze 6.B. Ze sedmých tříd zvítězil Josef Záruba ze 7.A, 2. místo získal Filip
Žemlička ze 7. B, 3. místo náleží Adélce Pokorné ze 7.B. Nejlepším žákem 8. tříd byl Filip Zimandl z 8.B, 2. místo obsadila Maruška
Matyášová z 8.B, 3. místo patří Martinu Kaislerovi z 8.A. Blahopřejeme.
Marie Šonková

Školní kolo recitační soutěže
Ve středu 13. února 2013 se žáci prvních až
čtvrtých tříd ZŠ E. Beneše zúčastnili školního
kola recitační soutěže. Přednášející předvedli
velmi pěkné výkony. Všem děkujeme za snahu
a účast.
První třídy: 1. Adéla Podlahová 1. B, 2. Tomáš Fifka 1. A
Druhé třídy: 1. Nika Jirousová 2. B, 2. Šimon
Fifka 2. B, 3. Roman Antoni 2. B, Hana Kalabová 2. B
Třetí třídy: 1. Adriana Beránková 3.B, 2. Karolína Podlahová 3. C, 3. Bronislav Megis 3.C
Čtvrté třídy: 1. Vojtěch Ženíšek 4.B, 2. Romana Smitková 4. C, 3. Vanessa Wortnerová 4. A
Renata Šrubařová

Den naší třídy aneb Dnes se neučíme
Tak tenhle den, který se na naší škole každoročně opakuje, si nenechá ujít žádný žák. Letos
se uskutečnil 31. ledna, kdy se předávalo pololetní vysvědčení. Učebnice a sešity zůstávají
doma a děti si do školy ve svých aktovkách nesou jiné důležité pomůcky, aby si ten „svůj den“
náležitě užily. Program celého dopoledne je
v režii žáků jednotlivých tříd a jejich třídních
učitelů. Kdo by nahlédl do některé z učeben,
uviděl by důkladně připravenou módní přehlídku, soutěž skupinek v přípravě lákavého pohoštění, malíře zaujaté výzdobou své třídy, klání o
vytvoření nejatraktivnějšího účesu, poznávání
spolužáků z fotografií, kdy ještě byli kojenci a
batolaty. Nechybí ani další velmi rozmanité
soutěže družstev, jednotlivců, stolní a společenské hry. Po prvním pololetí si žáci takový den
jistě zaslouží, objeví nová třídní přátelství, získají chuť pro práci ve svém kolektivu a do druhé
části školního roku se vydají se společnými příjemnými zážitky.
ŠMP

Naše hudební hvězda
I v letošním roce se v naší škole konala pěvecká soutěž Naše hudební hvězda. Zúčastnili
se jí žáci z šestých až osmých ročníků. Soutěžící
byli rozděleni do dvou kategorií a pro porotu nebylo vůbec jednoduché určit vítěze. V první kategorii 6. tříd se na první příčce umístila Adriana
Pavlovyčová ze 6. A, druhým místem porota

Recitace I. stupeň
ocenila Veroniku Musílkovou z 6. A a Terezu
Staňkovou z 6. B.
V kategorii 7. a 8. ročníků se jako první
umístil Jan Adam ze 7. A, druhou příčku obsadily Michaela Marečková ze 7. A a Kamila Čížková z 8. A. Třetí místo porota udělila Veronice
Kaislerové z 8. A a Báře Peškové z 8. A.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem soutěžícím za jejich odvahu vystoupit v soutěži, velké díky ale také patří porotě, která věnovala svůj
čas všem soutěžícím.
Klára Pölderlová

Recitační soutěž
žáků 2. stupně
Dne 18. února se konala recitační soutěž
žáků 2. stupně. Výsledky kategorie 6. a 7. tříd
jsou následující:
1. místo Jana Vránková 6.A
2. místo Jiří Brt 6.B a Denisa Nováková ze 7.B
3. místo Tereza Bierlová 6.B.
V kategorii 8. a 9. tříd obsadila 2. místo Darina Horáčková z 8.A a jako třetí se umístili Sabina Chládková z 9.B a Dominik Serbus z 9.B.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich výkony.
Klára Pölderlová

Okresní kolo soutěží
Finanční gramotnost a Sapere
– vědět, jak žít
Během ledna proběhlo okresní kolo soutěže
Finanční gramotnost a soutěže Sapere – vědět,
jak žít.
Družstvo ve složení Tomáš Průša z 8.B, Veronika Šmídová z 9.A a Linh Zdarsová z 9.B
prokázalo výborné znalosti v oblasti finanční a
obsadilo 2. místo.
Ještě lépe si vedlo družstvo, které soutěžilo
ve znalostech o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Irena Košťáková, Adam Petráň, oba
ze 6.A, a Veronika Čermáková z 8.B obsadili
v okresním kole 1. místo a budou naši školu reprezentovat v krajském kole.
Blahopřejeme k výborným umístěním.
Eva Radostová

Školní kolo biologické olympiády
Ve středu 13. února se 29 žáků 6. a 7. tříd zapojilo do školního kola biologické olympiády.
Nejlepší znalosti o ekosystému rybníků prokázali Jan Doubrava a Josef Záruba, kteří se
stejným počtem bodů obsadili 1. – 2. místo.
Pouze o půl bodu za nimi zůstal na 3. místě Pavel Nalezený. Všichni tito žáci jsou ze 7.A.
Gratulujeme a všem děkujeme za účast.
Eva Radostová

Z tvorby našich žáků
Procházka zimní krajinou
Je krásné zimní odpoledne a všude leží plno
sněhu. Vydávám se na malou procházku. Ledové ticho narušuje jen hlasité křupání sněhu pod
nohama. Vcházím do lesa po cestě, která je
kluzká a neposypaná. Mohutné borovice se ohýbají pod nánosem těžkého sněhu. Zahlédnu zběsilý úprk mladé koroptve. Celý les se leskne
jako zrcadlo, sníh kolem odráží sluneční svit a
oslepuje mne.
Pokračuji cestou k řece. Na ní plavou ledové
kry uvolněné z břehů. Na blízké louce stojí velcí
baculatí sněhuláci, které zřejmě při svých zimních hrátkách vytvořily děti. Všude vládne tichá
zimní atmosféra. Mířím k rybníku, který je zcela pokryt silným ledem, ten je tlustý jako zimní
oblečení, které mám na sobě. Na ledové hladině
vidím jen sem a tam díry pro ryby, aby mohly
dýchat a přežily někdy nemilosrdný mráz.
Začíná se stmívat. Pomýšlím na návrat
domů. Než dojdu zpátky k lesu, je už dávno tma,
jako by někdo přehodil černou deku přes zářivou zimní krajinu. Vidím sotva dva kroky před
sebe. Příroda kolem už zdaleka není tak úchvatná, spíš z ní jde strach.
Pospíchám, ale mám to ještě daleko. Najednou se zastavím. Něco vedle mě u cesty děsivě
šramotí. Strachy ani nedýchám. Ale je to jen
srna vyplašená mou hlučnou chůzí. Přidávám
do kroku. Dobíhám k domu zcela vyčerpaný. Už
se těším se na teplo a pohodu našeho domova.
Jan Doubrava, 7.A

duben 2013
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ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE
„Naše hudební hvězda“
Ve dvou dnech 20.2. a 21.2. se pro žáky 1. stupně konala hudební soutěž. Zúčastnilo se jí celkem 43 žáků z 9 tříd. Žáci soutěžili ve třech oblastech - sólový zpěv, skupinový zpěv a tanec. Před porotou zazněly lidové,
umělé i populární cizojazyčné písničky a v mnoha případech bylo pro porotu obtížné rozhodnout o umístění, jelikož výkony jednotlivých zpěváků
byly velmi vyrovnané. Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií:
Kategorie sólový zpěv I. třídy:
1. místo: Drsová Natálie a Marečková Eliška I. B
2. místo: Patočková Eliška I. B a Pavlátová Kateřina I. A
3. místo: Novotná Anežka I. B
Kategorie sólový zpěv II. třídy:
1. místo: Fifka Šimon a Antoni Roman II. B
2. místo: Jirousová Nika II. B a Kupka Vojtěch II. A
3. místo: Petrášová Lucie II. A
Kategorie sólový zpěv III. třídy:
1. místo: Jireková Terezie a Jíšková Tereza III. A
2. místo: Holub Martin III. B
3. místo: Cíchová Petra a Jindová Petra III. A
Kategorie sólový zpěv IV. třídy:
1. místo: Musílková Karolína IV. A
2. místo: Weinzettlová Tereza a Žák Petr IV. A
3. místo: Stachová Valentýna IV. A a Ženíšek Vojtěch IV. B
Kategorie sólový zpěv V. třídy :
1. místo: Kravarová Kateřina a Píchová Dominika V. A
2. místo: Cíchová Veronika V. A
3. místo: Vachromějev Vladimír V. A

ZŠ
Komenského
Důležitá informace
Budova školy byla postavena v roce 1872.
V základech nebyla použita žádná izolace proti
vzlínající vodě. Tento fakt způsobuje, že zdi
v některých přízemních místnostech školy jsou
zasaženy vlhkostí. Kontrola Krajské hygienické
stanice vyslovila dokonce podezření na výskyt
plísní a zakázala nám využívat přízemní prostory I. stupně a školní družiny. Proto jsme nechali
ve škole provést průzkum na výskyt plísní ve
vzduchu i ve stěrech ze stěn. Měření provedl
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. V
protokolu z měření se uvádí, že zjištěné hodnoty
výskytu plísní jsou hluboko pod limity stanovenými vyhláškou č. 6/2003 Sb. Následná kontrola Krajské hygienické stanice tedy povolila
znovu využívat přízemní prostory školy, protože žádné ohrožení zdraví dětí nehrozí.
Domnívám se, že přes tato zjištění by bylo
dobré vypořádat se s vlhkostí v přízemí školy radikálně a jednou provždy. V současné době probíhá jednání s projektantem a vedením města na
přípravě projektu sanace celé školní budovy.
Myslím si, že historická budova uprostřed města
a všichni budoucí žáci školy si to zaslouží, i
když odhad výše nákladů na realizaci se pohybuje v řádu několika milionů.
Mgr. Jaroslav Koldan, ředitel školy

Kategorie SKUPINOVÝ ZPĚV:
1. místo: Antoni Roman, Běhavý Martin, Fifka Šimon, Jirousová Nika
a Kopřiva Štěpán II. B
2. místo: Turková Kristýna a Čermáková Monika I. A
3. místo: Dao Nguen, Tupá Kristýna a Talák Dominik I. A
Kategorie TANEC:
1. místo: Čížková Zuzana a Fialová Iva IV. A – zvítězily s orientálním
tancem „Čertík“
a druhé 1. místo: Cibulka Viktor IV. B – ohromil diváky i porotu moderním tancem „Right round“
Závěrem bych chtěla poblahopřát vítězům, popřát mnoho štěstí
v okresním kole pěvecké soutěže, poděkovat zúčastněným i p. učitelkám
v porotě a zvlášť p. vychovatelce Šatné za celkovou výzdobu hudebny a
zhotovení stupínků vítězů.
N. Vančatová

Exkurze devátých tříd na JE Temelín
V poslední únorový den si žáci devátých tříd ZŠ Komenského zkrátili výuku s cílem navštívit
nedalekou jadernou elektrárnu v Temelíně. Krátce po půl dvanácté jsme nasedli do přistaveného autobusu. Celá akce včetně dopravy byla sponzorována JETE. Žáci se v informačním středisku na Temelíně seznámili s principem získávání energie z jaderného paliva, dále s jednotlivými okruhy
jaderné elektrárny a po zhlédnutí výukového 3D filmu v kinosále celou akci zakončili prohlídkou
mlžné komory a dalších expozic. Zde žáky zaujalo hned několik interaktivních modelů. Největší
úspěch měla simulace přetížení reaktoru doprovázená sirénou a následné automatické zastavení jaderné reakce zasunutím regulačních tyčí. Podobně tomu bylo v další části expozice, kde třením podrážek o skleněnou podlahu získali žáci značný elektrostatický náboj a ten pak odváděli za
všeobecného veselí dotykem do nerezového zábradlí. S trochou nadsázky se dá tedy říci, že exkurze
měla jiskru. Po dvou hodinách strávených v informačním centru jsme nasedli do přistaveného autobusu a dali se na zpáteční cestu. Celá exkurze byla zúčastněnými žáky vřele přijata a zajímavá, soudě dle jednotlivých reakcí žáků, a nešlo tedy o ztracený čas. Za nás učitele ve složení Kateřiny
Hruškové, Petry Lukešové a Václava Michalce patří poděkování vedení školy, které nám umožnilo
exkurzi zrealizovat a zúčastnit se jí, stejně tak i sponzorovi akce JE Temelín. Václav Michalec

Turnaj ve stolním tenisu
V naší škole se od 18. 2. do 27. 2. konal turnaj ve stolním tenisu. Turnaje se mohl zúčastnit
každý z naší školy. Dokonce i žáci prvního stupně z pátých tříd.
Hráči byli rozděleni do dvou skupin. První
skupina byli hráči páté, šesté a sedmé třídy.
V druhé skupině hráči osmé a deváté třídy.
Školního turnaje se zúčastnili i někteří učitelé.
Celý turnaj se hrál na tři sety po šesti bodech.
Z každé skupiny byli ti nejlepší hráči odměněni
diplomem.
Z první skupiny se na prvním místě v turnaji
umístil Petr Novotný z 6.B, za ním na druhém
místě Adam Klimeš z 7.A a na třetím místě Eliška Novotná ze 6.B.
Z druhé skupiny si první místo vybojoval
Lukáš Řehoř z 8.B. Na druhém místě se umístil

pan učitel Lukáš Lis a na třetím místě Roman
Novák z 9.B.
Hlavní rozhodčí byli František Pechek a
Adam Čech z 9.B.
Účastníci soutěže: pan učitel Lukáš Lis, Roman Novák, Adam Ondřej, Edita Zelenková,
Anna Maršíková, Jan Kovář, Lukáš Řehoř,
Martin Čechtický, Pavel Němejc, Adam Čech,
Adam Klimeš, Petr Novotný, Lukáš Menhart,
Adam Čížek, Filip Zeman, Roman Pokorný,
Radim Paták, Ondřej Boucník, Františka Žáková, Eliška Novotná, Petr Doležal, David Studený, Dominik Pauš, Michal Dančišin, Martin
Camrda.
Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme.
František Pechek
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Přednáška o šikaně

Vybíjená pátých tříd - dívky

Ve středu 20. února si třídy 6.A a 6.B vyslechly zajímavou přednášku s prezentací na
téma šikana a kyberšikana. Mluvili jsme o způsobech šikany a o nebezpečí, které nám hrozí na
sociálních sítích. Dozvěděli jsme se, jak se v našem věku můžeme bránit a kde hledat pomoc.
Součástí programu byly i hry a nácvik chování.
Dvouhodinová přednáška pro nás byla poučná a líbila se nám. Doufáme, že nebyla
poslední.
Děkujeme občanskému sdružení Semafór
z Veselí nad Lužnicí.
Eliška Novotná 6.B

Dne 21. února 2013 se dívky pátých tříd zúčastnily turnaje ve vybíjené. Ve své skupině podlehly
ZŠ Helsinská, nerozhodně skončil zápas se ZŠ Chýnov a v ostatních zápasech soupeřky porazily.
Skončily na 2. místě ve skupině a čekal je souboj o celkové 3. místo se ZŠ Planá nad Lužnicí. Děvčata se velmi snažila a dokázala vyhrát 5:2. Všem účastnicím děkujeme za reprezentaci školy a
gratulujeme!
Sestava: V. Fördösová, K. Fördösová, K. Vojtová, K. Bontea, L. Honsová, N. Fleisigová, Š. Valušová, V. Chlaňová, I. Přibylová, D. Tupá, K. Řezníčková.
I. Klimešová

Informace z DDM
Ve dnech 12. - 13. 3. (jarní prázdniny) pořádal DDM v Soběslavi – oddělení keramiky, zájezd pro děti do Prahy.
Děti navštívily Pražský hrad, Muzeum hraček – Staré purkrabství a Botanickou zahradu
s prohlídkou skleníku Fata Morgana. Dvoudenní zájezd byl realizován za přispění Domu dětí a
mládeže v Modřanech.

ZPRÁVIČKY
Z RC SOBÍK
Na konci února jsme pro děti
z RC Sobík uspořádali ve spolupráci
s KDMS karneval pro nejmenší.
Děti z RC Sobík, jejich sourozenci a
rodiče si mohli na malém sále zatancovat na známé dětské písničky, zahrát si různé hry a soutěže a vyhrát
drobné odměny. My jsme si letošní
karneval pěkně užili a doufáme, že
děti z RC Sobík také a že se tedy na
malém sále sejdeme v hojném počtu
i příští rok.
V březnu jsme se byli na pozvání soběslavského Krasobruslařského klubu podívat na zimním
stadionu na lední revue „Růženka“. Pro naše nejmenší to byl neobyčejný zážitek vidět známou pohádku v novém provedení, a tak KK Soběslav za jejich pozvání moc děkujeme.
Na konci března jsme pro maminky zorganizovali burzu dětského oblečení, na které se prodávalo a nakupovalo především jarní oblečení.
· V pátek 19. 4. 2013 zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE SOBÍKEM.
Oblečte se do čarodějnického, přineste si s sebou vuřty na opékání a další občerstvení dle libosti a
přijďte v 16 h na plovárnu.
· A co připravuje RC Sobík na červen? Oslavíme DEN DĚTÍ SE SOBÍKEM a pozveme děti i je-

jich rodiče na VÝLET DO ZOO JIHLAVA.
Za RC Sobík, Bára Nývltová

Bitva v Domečku

Děti při prohlídce skleníku Fata Morgana
· V sobotu 27. dubna zveme příznivce „ma-

lých autíček“ do DDM, kde se koná další série automodelářských závodů, zahájení
v 9.00 hodin.

Pozvánka na házenou:
(házenkářské hřiště)
· Sobota 13. 4. od 9.00

SK Domeček Soběslav – Lokomotiva České
Budějovice (mladší dorostenci)
· Sobota 20. 4. od 9.00

SK Domeček Soběslav – Spartak Sezimovo
Ústí (mladší dorostenci)
Jaroslava Kohoutová

O víkendu 16. - 17. 2. 2013 proběhl v Domě
dětí a mládeže v Soběslavi 1. ročník turnaje ve
hře Warhammer Fantasy Battles.
Jedná se o stolní hru s ručně malovanými a
lepenými miniaturami z prostředí fantasy světa,
kde proti sobě nastoupí dva a více hráčů v simulované bitvě. V průběhu hry, která trvá šest kol,
se snaží zvítězit nad soupeřovou armádou obratným manévrováním s jednotkami, mocnou magií, střelbou a nakonec v urputné bitce nablízko.
Jednotlivé herní situace se řeší pomocí šestistěnných kostek, což přispívá k zábavě, neboť
nikdy přesně nevíte, jak se která herní fáze vyvine. Hráči si mohou vybírat svou armádu ze široké nabídky celkem patnácti armád, mezi které
se mimo jiné řadí například lidé, trpaslíci,
orkové, elfové a vampíři.
Součástí této úžasné hry je kromě samotného
hraní i modelování a barvení hracích figurek.
Kromě taktického a strategického vyžití byly
tedy k vidění i nádherné ukázky modelářské a
výtvarného umění. Hráčská komunita Warhammeru je poměrně široká a to umožňuje pořádat
klání většího rozsahu v podobě víkendových
turnajů, jako byl ten únorový s názvem Winter
South Cup. Zúčastnilo se jej celkem 16 hráčů a

zdravé jádro vytvořila soběslavská warhammerová scéna, která funguje v našem městě již od
roku 2007. Kromě toho dorazili další hráči
z Českých Budějovic, Prahy, Brna, Olomouce a
ze Slovenska.
Závěrem bychom chtěli poděkovat vedoucí
Domu dětí a mládeže v Soběslavi Daně Macháčkové za to, že nám umožnila pořádání turnaje a zajistila skvělé a na jiných republikových
akcích nevídané zázemí.
Více informací: www.chaotit.cz
Jiří Zaviačič
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Sborový happening uctil památku
Ve čtvrtek 7. března se uskutečnil na soběslavském náměstí pietní akt k připomenutí smutného
výročí největší hromadné vraždy československých občanů v dějinách. Tragická událost se
odehrála 8. března a 10. a 11. července 1944
v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau. V tyto dny bylo naráz zabito téměř 10 000 dětí, žen a
mužů. Důvod - byli to Židé. Aby se na tuto událost nezapomnělo, připojil se vokální soubor
Anonym Voice pod vedením Mgr. Ireny Molíkové a Pěvecký sbor Základní umělecké školy pod
vedením Mgr. Radky Duškové k celostátnímu
happeningu “Pamatuj”. Ve stejnou dobu, ve stejný den na mnoha náměstích republiky zazněly
písně Hatikva (lidová píseň, dnes hymna Izraele),
Bašanaá a Kde domov můj.
Za Anonym Voice Ludmila Zbytovská

Porážení máje 2013
V sobotu devátého března se pánská část Soběslavské chasy mladé vypravila do Svákovského lesa. Důvodem nebyla touha projít se po náročném týdnu na čerstvém vzduchu v krásném soběslavském lese, ale
nutnost najít a pokácet máj, jež bude zdobit soběslavské náměstí od
třicátého dubna.
Strom jsme po krátkém hledání našli vskutku reprezentativní a po jeho
pokácení přišla na řadu těžká manuální práce. Odvětvený kmen jsme
vlastními silami vytáhli na přístupovou cestu a zde ho pořízy opracovali,
aby byl hladký a nezasekla se nám na něm lana při budoucím stavění.
Pak už bylo potřeba zhruba dvaceti dvoumetrovou májku dopravit do
Soběslavi. To se povedlo díky dlouhodobě vylepšovanému způsobu přepravy naprosto bezproblémově. Máj jsme poté složili do dvora KD Soběslav, kde bude vysychat až do velké slávy na konci dubna.
Závěrem článku bychom ještě chtěli poděkovat Správě lesů města Soběslavi za poskytnutý strom a za výbornou spolupráci a Vás, milí Soběslavané, pozvat na stavění máje, jež se uskuteční třicátého dubna na
soběslavském náměstí.
Stanislav Tomša

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 12.2.2013 – 17.3.2013
 12.2. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu v Soběslavi. Při nehodě
byla zraněna jedna osoba.
 13.2. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Soběslavi.
 20.2. Odstranění úniku nebezpečné látky
z cisternového automobilu do půdy a zabránění jejímu vniknutí do potoka v obci Mlýny.
 20.2. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Soběslavi. Při
nehodě byly zraněny tři osoby.
 2.3. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Klenovicích.
Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
 3.3. Planý poplach. Příčinou výjezdu bylo
nenahlášené pálení klestí v Soběslavi,
 10.3. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu na obchvatu Veselí
n/L. Vozidlo sjelo do Bechyňského potoka.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
 10.3. Požár komína ve Veselí n/L.
 11.3. Odstranění uniklých provozních látek
z bagru na staveništi silnice D3 u obce Řípec.
 15.2. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu v obci Košice. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.

 17.3. Odstranění následků dopravní nehody

osobního automobilu v Klenovicích. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Policejní zápisník
 Neznámý pachatel dne 1. 2. 2013 poškodil





Soběslavská
chasa mladá
Vás srdečně zve
na STAVĚNÍ MÁJE
Kdy: v úterý 30. 4. od 15:00
Kde: na SOBĚSLAVSKÉM
NÁMĚSTÍ
O zábavu se postará kapela:
Kocour&friends
Občerstvení zajištěno





dlažbu a spáry zdi na WC BČS Benzina v ul.
Wilsonova, kde červenou barvou pomaloval
zeď nečitelným nápisem a způsobil tak dosud
nezjištěnou škodu právnické osobě F. Š.
Dne 3. 2. 2012 řídil M. M. motorové vozidlo
zn. Mazda v Soběslavi, kde byl zastaven a
kontrolován hlídkou OOP ČR Soběslav. Podrobil se dechové zkoušce přístrojem Dräger,
kdy naměřená hodnota alkoholu v dechu byla
1,22 a 1,13 promile.
NP dne 5. 2. 2013 po překonání oplocení vnikl
na rampu potravin Jednota v Soběslavi, ze které odcizil pekařskou plastovou přepravku
v hodnotě 100 Kč s různým pečivem v hodnotě 774,30 Kč ke škodě Jednota OD Tábor.
Dne 9. 2. 2013 řídil D. K. motocykl domácí
výroby po místní účelové komunikaci v obci
Třebějice, kde byl zastaven a kontrolován
hlídkou OOP ČR Soběslav. Podrobil se dechové zkoušce přístrojem Dräger, kdy naměřená hodnota alkoholu v dechu byla 1,31 a
1,36 promile.
NP dne 27. 2. 2013 po odehnutí spodního
rohu dvířek šatní skříňky umístěné na šatně
učebního oboru kadeřnice Středního odborného učiliště, ul. Jiráskova, odcizil z této
skříňky dámskou peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí ve výši 2500 Kč ke
škodě K. H.
OOP Soběslav
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Budoucnost
jednoho domu
V souvislosti s rekonstrukcí soběslavského náměstí se naši čtenáři zajímají také o rekonstrukci domu č. p. 170, ve kterém už několik let

probíhají stavební práce. Zeptali jsme se tedy
předsedy představenstva Měšťanského pivovaru
Ing. Rostislava Staňka, společnosti, které dům
patří.
Kdy jste tento dům zakoupili a v jakém byl stavu?
Tento dům byl zakoupen v roce 2009, jeho vlastníkem je společnost Měšťanský pivovar Soběslav
a.s., která sídlí v prostorách firmy Rašelina a.s.
v Soběslavi. Dům byl v dezolátním stavu a dlouhodobě neužíván. Po dohodě s Památkovým úřadem a stavební firmou došlo k vypracování
studie na rekonstrukci domu. Přípravné práce
k rekonstrukci byly zahájeny v roce 2009.
Jaké konkrétní stavební úpravy probíhají
v domě nyní?
V současné době se pracuje na úpravách objektu
s průčelím do náměstí. Byly dokončeny bourací
práce, vybudování nosné konstrukce stěn a stropů, osazen krov s laťováním určeném pro pokládku střešních tašek.

Zvěřina zpestří váš jídelníček
Mnozí z vás už vědí, že Jaroslava Kubatová
v Soběslavi otevřela malou prodejnu zvěřiny.
Prodejna se nachází u výkupu a zpracovny zvěřiny až na úplném konci Soběslavi směrem na
Tábor, naproti pumpě Benziny a je otevřena
pondělí – pátek od 9:00 do 18:00 hodin.
Proč by zákazníci měli dát přednost právě
masu ze zvěřiny?
Maso divoké zvěře nelze srovnat s žádným
jiným. Díky vysokému obsahu minerálních látek (fosfor, draslík, hořčík) a stopových prvků
(železo, zinek, selen), jakož i vysokému podílu
nenasycených mastných kyselin, je zvěřina velmi zdravou potravinou a zároveň vyhledávanou
lahůdkou. Lidstvo ji konzumuje odnepaměti.
Je dokázáno, že z kilogramu svaloviny zvěřiny vytěží naše tělo přibližně o 20 % více živin,
vitaminů a minerálních látek, zejména bílkovin
než z jatečného masa.
Konzumace zvěřiny je proto nejen zážitkem
pro naše chuťové buňky, ale také přínosem pro
zdravou výživu. Celkově lze zvěřinu doporučit i
v dietní kuchyni.
Co Vás vedlo k otevření prodejny?
Mým záměrem bylo a je, aby se stala zvěřina
dostupnou hlavně v čerstvém stavu a v přijatelných cenách i u nás – a myslím tím i v Čechách.
Neboť velký podíl mé produkce putuje za přísných hygienických podmínek do ostatních zemí
Evropy, která je oproti nám velkým konzumentem této lahůdky.
Co vše zákazníkům nabízíte?
Každý den je pro vás připravena čerstvá zvěřina a zvěřinové výrobky, jež jsou velmi oblíbené (klobásy, paštika a sekaná).
Přijímám objednávky na různé akce – oslavy
a též do restaurací. Poradím vám, jak zvěřinu
připravit a jaký druh masa zvolit. Velkou oblibu

si získala „ŠÍPKOVÁ“ (mám pro vás
připraveny ingredience na její přípravu – včetně
receptu), známá z Menzelova legendárního filmu Slavnosti sněženek…
V nabídce je i koření potřebné k přípravě
zvěřiny.
A odkud tato zvěřina pochází?
Zvěř srnčí, divočák a daněk převážně z honiteb na jihu Čech, zvěř jelení z Křivoklátska a
oblastí Krušných hor a obor na Hluboké – Staré
a Poněšické obory a obory Lány. Veškerá zvěř
je vyšetřena, zpracování je prováděno dle hygienických a veterinárních norem pod dohledem veterinárního inspektora.
Přijďte se sami přesvědčit o kvalitě nabízeného sortimentu a navštivte naši prodejnu ve
Wilsonově ulici.
S Jaroslavou Kubatovou připravila
Jiřina Kocourková
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K jakému účelu bude dům sloužit po rekonstrukci?
Po rekonstrukci a stavebních úpravách se předpokládá, že bude objekt sloužit jako multifunkční kongresové centrum s ubytovacím zařízením
hotelového typu s restaurací s celodenním provozem. Restaurace by měla vypadat jako reprezentační stylová pivnice. Hostům nabídneme
široký sortiment piv z vlastního pivovaru a jídla
z vlastní kuchyně. V projektu je počítáno také s
výstavbou dvorního atria s letní zahradní kavárnou.
Kdy dojde k otevření domu (restaurace) veřejnosti?
Na tuto otázku bohužel neumím přesně odpovědět. Předpokládané dokončení stavby a jeho
zpřístupnění veřejnosti závisí na našich finančních možnostech.
S Ing. Rostislavem Staňkem připravila
Michaela Pimperová

Zahajujeme výrobu
pro světového výrobce
zdvihací techniky
Soběslavská akciová společnost MOTOR
JIKOV Strojírenská má dlouholeté zkušenosti
s výrobou komponent pro golfové vozíky,
nákladní automobily, obráběcí stroje či manipulační a spotřební techniku. Nyní zahajuje spolupráci s výrobcem jeřábů. Firma Konecranes
patří v oblasti zdvihací techniky mezi světové
jedničky.
Konecranes vyrábí zvedací zařízení sloužící
zpracovatelskému a výrobnímu průmyslu, loďařství a přístavnictví. Široký sortiment výrobků dále zahrnuje zařízení pro automobilový,
důlní, ropný a energetický průmysl.
„Finský výrobce Konecranes je další firmou,
se kterou v současné době zahajujeme spolupráci. Nyní probíhá výroba a obrábění odlitků pro
schvalovací proces ve Finsku. Sériovou výrobu
zahájíme letos v létě. Jedná se o významný kontrakt s potenciálem dalšího růstu,“ konstatuje ředitel divize Průmyslové výrobky Milan
Vančata.
Na projektu výroby 11 dílů zvedacího zařízení jeřábů spolupracují ve skupině MOTOR
JIKOV sesterské divize Slévárna litiny a Průmyslové výrobky.
Konecranes
Finská společnost Konecranes je světovou
jedničkou v oblasti zdvihací techniky a poskytuje služby široké škále zákazníků včetně výrobních a zpracovatelských odvětví průmyslu,
loděnic, přístavních terminálů. Zaměstnává
1200 osob v padesáti zemích celého světa.
Redakce MOTOR JIKOV Group a.s.
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Sezona 2013 byla ve Věžním muzejíčku zahájena trochu předčasně. Nestačili jsme ani nainstalovat letošní přírůstky, což jsou zejména dva zapůjčené barokní věžní hodinové stroje, a už k nám vtrhly děti. Probíhala tu a také ve Zvonařství Votruba a na zámku Brandlín
neobvyklá hra pro děti ze ZŠ Zvole. Odléval se zvon, sestavoval se hodinový stroj, prostě
vysvobozoval se Faust. Jak to bylo, podrobněji líčí hlavní organizátor Jiří Knébl.
Petr Král

Fauste, ještě kyvadlo!
Na své zlomení čekala další obruč. Pochopitelně, protože se již podruhé děti z Matýskovy
třídy ZŠ Zvole vydaly na cestu, aby pomohly
vysvobodit Fausta z jeho prokletí. První obruč
překonaly děti vloni před prázdninami v Jílovém. Teď byla na řadě ta druhá. Jestli všechno
dobře dopadne, bude pomoc k jejímu zlomení
nalezena v Soběslavi a jejím okolí. Tam totiž
děti v Síni Času objeví součásti hodinového
stroje.
Ale pěkně popořádku.
Faust dětem dával úkoly celé první pololetí a
ty nejlepší nakonec opět požádal o pomoc.
Děti podle jeho pokynů vyhledaly pana zvonaře Votrubu a poprosily ho o odlití zvonů. Každý si odlil svůj vlastní zvon. Nejlepšího zvonaře
vybral pan zvonař. Tedy byla to vlastně zvonařka a ta odlila za všechny jeden zvon, který pak
všichni podepsali, neboť Faust dětem nakázal,
aby jej signovaný odvezly ke zvonům do věže.
Že prý jim s tím pomůže panovník národa. No
jo, ale hledejte v Soběslavi v sobotu dopoledne
panovníka, že ano. Jisté vodítko tu ovšem je.
Krčma Národ se v Soběslavi nachází. Co
kdybychom se tam zeptali?
Tak jo. Nejdřív najít tu hospodu. Hned na
druhý pokus jsme to měli a děti se nahrnuly dovnitř. Jenomže panovník žádnej. Jenom u jednoho stolu seděl takovej usměvavej fousatej
pán.
“Prosím vás, pane, neznáte náhodou nějakého panovníka?”
“To neznám.”
“Ale my bysme potřebovali panovníka, kterej nám pomůže do věže se zvonama.”
“To je jiná. Já se tedy jmenuju Král a náhodou klíče od věže mám.”
“A pomoh byste nám?”
“Ale rád. Tak pojďte.”
A šlo se. Pan Král opravdu měl klíče od věže
a děti se po úzkém točitém schodišti vyhrnuly
nahoru. Ke zvonům. Ten svůj tam nahoře nechaly a ta nejlepší zvonařka Míša našla v trámu
ukrytou zprávu od Fausta. A že prý mají najít
Síň Času.
Ve věži pod zvony tedy zrovna jedny věžní
hodiny byly, ale jako Síň Času to moc nevypadalo. Šli jsme tedy ještě o několik pater dolů a
on vám tam seděl na takovém verpánku pan
Král. A hlídal předtím zamčenou Síň Času. Byla
plná hodin a hodinek, součástek, zvonků, koleček - to byla ta pravá Síň Času. A tady se ukázalo, že Míša je tovaryšem zvonařským na svém
místě. Opět to byla ona, kdo našel ve vitríně klíč
s Faustovou pečetí. Matěj ten klíč prý viděl
taky, ale nečetl písmena na pečeti. Tady se holt
pozná holčičí důkladnost.
Pan Král na požádání vitrínu odemkl a Faustův klíč si děti vzaly. Ale co s ním? To zas věděl

Matěj. V takovém klíči bývá ukryta tajná zpráva. To byste nevěřili. Byla tam!
Třiadvacet částí času prý mají děti v Síni vyhledat. To šlo ráz na ráz a paní učitelka Marcela
nestačila nastavovat náruč, aby všechny ty součástky a kolečka od dětí uschovala.
Potom nás čekal rytíř Brandlín, ten prý ví, co
dál.
O takovém rytíři pan Král nic neví. Ale kousek odtud, od Věže, je prý zámeček. A ten se
jmenuje Brandlín. Snad tam by o rytíři něco
mohli vědět.
Vzhůru na Brandlín!
Ono už bylo hodně po poledni a tak jsme si
dali radši nejdřív oběd. Takový pořádný oběd
člověka posilní, zvlášť při takové cestě.
Netrpělivost však oběd urychlila a děti se nahrnuly k paní šafářce. A jestli prý o nějakém rytíři neví. No bodejď, že ví.
“Pojďte, děti, já vás tam zavedu.”
Uprostřed schodů ve výklenku hned vedle
dveří stál černý rytíř. To nebyl on. Druhý byl
uvnitř, taky černý a taky to nebyl on. Až Honzík
objevil toho třetího. A ten vám měl v rukavici
další vzkaz od Fausta. A že prý děti mají podle
plánu uhodnout, co je to za stroj a co jim ještě
chybí. Paní učitelka jim s tím trochu pomohla a
přišly na to.
“Fauste, prosíme, ještě nám nám přines závaží a kyvadlo!” zavolaly děti z okna zámku.
A Faust jim v dopise slíbil, že dodávka zbylých částí bude až do domu. Tedy do školy. Ale
až v pondělí. No, uvidíme, jestli se trefí právě do
jejich třídy. Jestli jo, asi dětem budu muset s
těmi hodinami pomoct. Ony by je totiž asi bez
Fausta, totiž beze mne těžko skládaly.
A v pondělí jsem měl důležitý telefonát:
“Tatínku, prosím tě, my tu máme Fausta. Přišel bys nám s ním pomoct?”
“Fausta, Matýsku?”
“No, on nám přines to kyvadlo a teď potřebujeme složit ty hodiny.”
“Aha, tak vy potřebujete složit hodiny a ne
Fausta.”
“Ano, tatínku.”
A bylo jasno. Dohodnutý postup byl dodržen
a my jsme šli s mou laskavou Haničkou do ško-

ly. Já na Fausta, tedy pomoct složit hodiny a má
šikovná Hanička udělat fotky, poněvadž bez dokumentace by to nešlo.
Nacvičeným způsobem srazit lavice a udělat
z nich jeden velký pracovní stůl bylo dílem okamžiku. Na stůl se okamžitě vrhly děti a začaly
zkoumat, co to všechno od Fausta mají. Kromě
koleček ze Soběslavi teď měly i kyvadlo a dvě
závaží.
Do všeobecného chaosu jsem občas vnesl
jasnější světlo vysvětlením, jak by asi bylo nejlépe postupovat podle doručeného plánu hodin.
Děti měly dost součástek na to, aby mohly
všechny přiložit ruku k dílu. Připravily si sestavy jednotlivých kol na pěti osách a už jsme
mohli přišroubovat rám ke stěně.
Díry jsem radši přeci jen vyvrtal sám a pak
už to šlo rychle. Na sestavování hodin se stála
fronta a každý přiložil svoji součástku. Ještě přivázat závaží a paní učitelka mohla hodiny natáhnout a udělit kyvadlu ten nedůležitější první
impuls.
Hurá!!! Tikají. Krásně, dřevěně - Tak - Tok.
Propukly nadšené ovace a druhá Faustova
proklatá obruč byla zlomena.
Děti si to náramně užily a teď už nezbývá než
doufat, že nějaký čert ty hodiny se zdi nesrazí.
Například houbou. To se tak ve škole někdy
stává.
Jiří Knébl
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Je ještě zima a na procházky
není počasí. Pozorovat přírodu?
Sluníčko nám moc nesvítí a ani
nám není nějak do smíchu. A
tak, abychom se trošku pobavili, přijeli za námi opět naší známí, tentokrát
již nově ze ZOO Dvorce u Borovan. A co nám přivezli ukázat? Surikaty a
kapybaru.
Víte, že surikata může žít pouze ve skupince? Věřili byste, že toto zvířátko musí mít pravidelný přísun potravy? A znáte kapybaru? My jsme
znali surikaty, ale jak žijí, co jí, jakého věku se dožívají, a to samé o kapybaře, to vše jsme se dozvěděli, nejen my, ale i děti z druhých tříd ZŠ Komenského, jelikož jsme měli u nás společnou přednášku. Zvířátka byla
kouzelná, děti se nebály a ptaly se na vše, co je zajímalo. Čas rychle utekl
a museli jsme se se zvířátky rozloučit. Ale věříme, že nás příští rok opět
navštíví.
Díky chřipkovému onemocnění jsme museli odložit naplánovaný masopust, takže pravý masopust a vše s ním spojené jsme posunuli o dva týdny dál, ale na zábavě se vůbec nic nezměnilo. Letošní rok byl ve stylu –
„Cirkus bude“ – a opravdu byl. V našem cirkuse převažovali klauni a šašci, nechyběla ale i nějaká zvířátka. Muzika nám pěkně hrála a něco k zakousnutí bylo také. Babičky upekly něco ke kávičce, paní kuchařky
zajistily něco od masíčka. A aby nám lépe trávilo, trošku toho pivečka
bylo také. Kdo nemohl tančit, alespoň si zazpíval. Myslím, že všichni si
tento den pěkně užili – každý po svém.
Kurz pro rodinné pečující v domácím
prostředí proběhne v sobotu 13.4. od 9-15
hodin v Domácím hospici Jordán, v Táboře,
Žižkova 631. Kurz je určen těm, kdo pečují,
či péči o svého blízkého zvažují. Informace a
přihlášky:
Mgr. Eva Špallová, tel. 725 414 931, nebo
e-mail: eva.spallova@hospicjordan.cz, přihlášky přijímáme do 5.4.2013. Kurz je bezplatný, přihlášky nutné, kapacita kurzu je
omezena. Více též na www.hospicjordan.cz

Jihočeský kompas
se uskuteční v DK Metropol
České Budějovice 5. – 6. dubna
Veletrh turistických zážitků, možností a vizí
JIHOČESKÝ KOMPAS doznal pro letošní rok
několik zásadních změn. Do svého šestého ročníku vstupuje s novou koncepcí, a především
jarním termínem přehlídky. Veřejnost tak dostane příležitost seznámit se s nabídkou turistických atraktivit ještě před zahájením hlavní
turistické sezony. Letošní ročník přehlídky nese
titul 100 nových turistických příležitostí z regionů, měst a obcí.
Vedle tradičních výstavních expozic se návštěvníci budou moci seznámit s hlavními tématy
letošní turistické sezony jako je Zemská výstava
2013, výstava Andyho Warholy v Alšově jihočeské galerii či Buqouyský rok. Chybět nebudou ani zajímavé příspěvky osobností v rámci
veletržního studia. Těšit se můžete např. na dobrodužné vyprávění o projektu TransTrabant Afrika. V neposlední řadě mohou návštěvníci
tradičně vyhrát atraktivní ceny v anketě, které
se budou losovat přímo na pódiu. Součástí veletrhu budou také hry a zábava pro děti. Jeho zahájení je naplánováno na pátek 5. dubna v 10.00
hodin.
-jk-
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Můžete říci, že je to tento měsíc vše, co se u nás událo, ale není. Ještě
k nám, jako každoročně na jaře, přijel pan Šedivý se svými „Hašlerkami“.
Ale nebyly to Hašlerky – bonbony, ale písničky, které tak pěkně zpívá.
Tak jsme si trochu zkrátili čas na čekání jara. Už se všichni moc těšíme, až nás sluníčko pošimrá a zláká na procházky a odpočinek na lavičkách.
Lada Haplová

Poděkování
Vážení přátelé,
vzhledem k mému neustále se zhoršujícímu
zdravotnímu stavu jsem od 1. března letošního roku spoluobyvatelkou Domu s pečovatelskou službou. Definitivně jsem předala Správě města Soběslavi byt v Kadlecově
ulici a tímto bych chtěla některým bývalým
spolubydlícím poděkovat za veškerou pomoc. Zejména Lídě Patočkové za vzájemnou spolupráci a veškeré drobné služby a
dobrému kamarádovi a bývalému sousedovi Jirkovi Jiříčkovi za častou pomoc ve starém bytě a pomoc při stěhování na nové
bydliště. Dále bych chtěla moc a moc poděkovat celé rodině, že mi pomohli všechno
přestěhovat. Bez nich bych to nezvládla. Za
to, že jsem mohla již začít obývat byt
v tomto bezva domě, patří velký dík Janě
Hákové a vedoucímu pečovatelského
domu Zdeňku Kovačíkovi. Již za těch pár
dní jsem si nejen já, ale i moje vodicí fenka Lona velice dobře zvykly a postupně zjišťuji, jaké jsou
zde možnosti různých akcí. Lidé na patře, kde bydlím, jsou vstřícní a pomáhají mi. Personál je zde
také skvělý a další velká výhoda pro mne je, že mám nedaleko i venčiště plné zeleně a krásné procházky do širokého okolí. No zkrátka obě jsme tu moc spokojené a mně to moc pomůže, protože tu
mám veškeré služby dostupné a mohu se všude s každým osobně domluvit.
Zároveň bych chtěla vyzvat veřejnost, školy, školky, gymnázium a jiné instituce a nabídnout
všem přednášky na téma: zrakově postižení a život s vodicím a asistenčním psem a něco o nich.
Hanka Raiskupová a vodicí fenka Lona, kontakt 736 718 524

Knihkupectví U sv. Víta
·
·
·
·
·

Nejprodávanější tituly v březnu:
Padesát odstínů šedi
Padesát odstínů temnoty
Milan Mrňa: 90 let soběslavského šachu
Miloš Doležal:
Jako bychom dnes zemřít měli
J. Nesbo: Netopýr

Pozvánka
Knihkupectví U sv. Víta a Blatské muzeum
si Vás dovolují pozvat na besedu s prozaikem a básníkem Davidem Janem Žákem,
autorem románu Návrat krále Šumavy.
Setkání se uskuteční v pondělí 15. dubna
v prostorách Rožmberského domu od 17:30
hodin.

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ V SOBĚSLAVI

Finální varianta řešení rekonstrukce náměstí

Vizualizace 3D modelu poslední varianty

Pohled od autobusové zastávky u Husa

Pohled z věže u kostela sv. Petra a Pavla

Řešení autobusové zastávky u Husa

Řešení autobusové zastávky na jižní straně náměstí („u Slunce“)

Řešení parkování na severní straně náměstí

Pohled ke kostelu
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Alkohol – nejdostupnější droga v Čechách
Koncem loňského roku v souvislosti s metylalkoholovou aférou nastaly velké diskuze týkající se alkoholu, jeho konzumace mezi
mladými i staršími. Je tomu i proto, že alkohol
je v současné době nejdostupnější drogou
v Česku. Není žádné tajemství, že alkohol klidně prodávají i školákům, kterým je 12 až 17 let.
Obrátili jsme se proto na člověka, který se
léčbou alkoholu dlouhá léta zabývá. Je jím
MUDr. Stanislav Morávek z psychiatrického
oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze
Střešovicích.
Čím je to, pane doktore, že alkohol má mezi
drogami tak výjimečné postavení?
Je to především tím, že etylalkohol má mezi
drogami výjimečné postavení. Patří mezi nejstarší, nejrozšířenější a nejvíce užívané drogy.
Potvrzují to i některá čísla. Ve zprávě pro Evropskou unii se uvádí, že je každým rokem
v Evropě 23 milionů lidí závislých na alkoholu z toho je 5 % mužů a 1 % žen. Alkohol má v EU
následek cca 195 000 předčasných úmrtí a invaliditu u 12 % mužů a 2 % žen. Tím se řadí na třetí místo v žebříčku 26 faktorů s nejrizikovějším
vlivem na zdraví lidí v EU. Mohl bych uvádět i
další otřesná čísla, kdy se alkohol podílí na
vraždách, sebevraždách, smrtelných dopravních nehodách celkově v 17 000 případech a ještě smutnějším faktem je, že často umírají i
nevinné děti.
Podíváme-li se na tato varující čísla, dalo by se
očekávat, že konzumace alkoholu bude klesat.
Jak je tomu ve skutečnosti?
Musím, i když s žádnou radostí, konstatovat,
že neklesá, má dokonce zvyšující se tendenci.
Opět podle zjištění OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) dostupnost alko-

holu roste. Pozornost se soustředila na populaci
od 15 do 64 let, přičemž se sledovalo roční
množství spotřebované na hlavu a případné finanční ztráty ve vztahu k hrubému domácímu
produktu.
Do přehledu označovaného jako „index neřesti“ se dostalo 57 zemí. Jsou to ale pouze ty
země s údaji ve všech čtyřech kategoriích: konzumace alkoholu, cigaret, drog a výskyt gamblerství. Překvapivé je, že Česká republika je na
1. místě s 68,94 body, o stříbro se dělí Slovinsko
s 62,5 body, bronz připadá Austrálii s 57,84
body. Také je překvapivé, že Slovensko je až na
18. místě se 47,15 body. Náš jižní soused Rakousko je na 23. místě s 43,58 body. Na posledním místě je Zambie s pouhými 7,17 body.
První místo naší republice žádnou velkou reklamu ve světě nedělá, vždyť průměrná konzumace
alkoholu na občana činí 16,5 litrů čistého alkoholu. Páté místo si držíme, pokud jde o kouření
– 2368 cigaret na osobu.
Na co máme zaměřit a soustředit pozornost
celé naší společnosti, aby nás v této oblasti čekaly lepší zítřky?
Jde především o prevenci a k té patří: u dětí a
dospívajících cíleně reagovat na jejich potřeby a
podle toho jim nabízet specifické pozitivní varianty. Důležitý je komplexní přístup zahrnující
působení z více směrů. Efekt preventivního
programu zvyšuje to, jestliže začíná na základní
škole, zahrnuje sociální dovednosti a dovednosti odmítání. Preventivní programy mohou probíhat formou jednorázových přednášek a
pracovat na výchově zaměřené na zdravý způsob života a proti užívání alkoholu. Působit na
děti v době, kdy ještě nemají potřebu vzdoru a
nedůvěry vůči poučování a berou slova a činy
dospělých jako fakt, o kterém není třeba pochy-

Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné
smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen
nejste jisti, jaká práva jako spotřebitelé máte?
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, vydavatel časopisu
dTest, spotřebitelům nabízí bezplatné poradenské služby:
Poradenství v oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce,
ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie,
podmínky pojistných, úvěrových či leasingových smluv a jiné) na
telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Poradenství je
zdarma, platí se pouze cena běžného hovorného.
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vracení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené
na předváděcí akci či přes internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr, a mnoho dalšího.
Telefonická poradna: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod.
Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna
Zdroj: www.dtest.cz

bovat. Učit děti od raného věku formou hry a
učení zdravému životnímu stylu bez alkoholu,
později pak bude jednodušší působit na kognitivní stránku starších dětí a studentů.
Pro celou populaci je důležité snižování dostupnosti alkoholu a jiných návykových látek, ať
ve formě zákonných omezení, cenové regulace
alkoholu, omezování možností prodeje.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger představil
záměr nového zákona, který by měl především
posílit ochranu dětí a mládeže před alkoholem a
tabákem. Ministr hodlá zákonem zcela zakázat
stánkový prodej alkoholu, automaty na alkohol,
protože tam nelze vyloučit, že nápoj koupí dítě.
Alkohol by se nesměl prodávat ve smíšených
obchodech, na tržištích s výjimkou příležitostných trhů, výročních oslav a kulturních akcí.
Zpřísnit se má postih za nalévání dětem a mladistvým, trest by hrozil i za to, kdyby v provozovně byly opilé děti. Ministr počítá s tím, že
pobyt opilých dětí na záchytce by se hlásil pediatrovi, rodičům a orgánu sociálně právní ochrany. U ohrožených závislostí by následovala
léčba. V restauracích by rovněž měl být alespoň
jeden nealkoholický nápoj levnější než nápoje
alkoholické. Plánuje úplný zákaz kouření v restauracích a zvýšení sankcí. Norma, která má
zpřísnit pokuty za její porušení až na miliony
korun, by mohla platit od roku 2014. Když se
toto podaří, bude to velký úspěch v boji s nejdostupnější drogou v Česku - alkoholem.
S MUDr. Stanislavem Morávkem jsem se srdečně rozloučil, poděkoval za čtenáře Hlásky,
s kterými se tímto podělil o své dlouholeté poznatky. Nakonec jsme si řekli: „Žádné pivo, žádné víno, mléko jen a vodičku.“ A lepší mléko,
jak v Madetě, na světě nenajdeš.
Václav Davídek

18

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

duben 2013

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

POZVÁNKA DO KINA V DUBNU 2013
Vážení diváci, nový měsíc otevřeme opět reprízou „BABOVŘESKY“,
komedie, která trhá rekordy v návštěvnosti kin. I proto se prý Zdeněk Troška pustil do pokračování. Druhý díl by měl být hotov v únoru 2014 a uvidíme, zda režisér ještě nepřitvrdí. Myslíme si, že za opakování rovněž stojí
oscarový otrokářský western „NESPOUTANÝ DJANGO“. Akce, sranda
a krev, Nespoutaný Django je vším, co si pod značkou Tarantino běžně
představíte. Tento film je i jakýmsi hudebním obžerstvím a ani po čase neztratí nic ze své atraktivnosti a výjimečnosti. „SPRINGS BREAKERS“ o
čtyřech sexy středoškolačkách není rozhodně návodem, jak dobrodružně
strávit prázdniny. Tento snímek si stojí v hodnocení velmi vysoko. Animovaná pohádková komedie s legendárním „ČTYŘLÍSTKEM VE
SLUŽBÁCH KRÁLE“ patří rovněž do skupiny opakovaných filmů a určitě si ještě najde v řadách malých diváků své příznivce a dospělým dovolí se
ohlédnout zpátky za vlastním dětstvím. Domníváme se, že i atraktivní
„MOCNÝ VLÁDCE OZ“ ve 3D přiláká další malé i větší diváky.
Naše středy budou patřit opět filmům pro náročnější divácké publikum a
ti, kteří viděli „Nedotknutelné“, se musí již těšit na „NEPOUŽITELNÉ“.
Nejzářivější hvězda francouzské komedie Omar Sy se představuje v dalším
filmu o dvou parťácích jiného původu a barvy pleti, kteří společně překonávají nástrahy osudu, přičemž o přehmaty a humorné situace není opět nouze. Další skvělou černou komedií bude s největší pravděpodobností dánský
snímek „NERADA RUŠÍM“ o mladé sympatické dívce Heleně s poněkud
výstředním chováním, která se pokusí zjistit, kdo je její biologický otec.
Hledání ji zavede do kdysi slavného, dnes zchátralého kodaňského divadla
plného podivných existencí. Určitě silný zážitek si odnesete z kina po
zhlédnutí dramatu „PŘÍBĚH MÉHO SYNA“ s Penélope Cruz v roli svobodné matky, která přijíždí se svým dospívajícím synem do Sarajeva, aby
poznal zemi, ve které se narodil a kterou museli kvůli bosensko-srbské válce opustit. Vrací se tak do míst, které v ní probouzejí dávné vzpomínky.
Nekalé praktiky spjaté s farmaceutickým průmyslem jsou tématem nejnovějšího snímku „VEDLEJŠÍ ÚČINKY“ amerického režiséra Stevena
Soderbergha, jenž sklidil ocenění na letošním Berlinale. Lákadlem pro diváky nebude jenom dobře známý režisér, ale i herecké hvězdy jako Jude
Law nebo Rooney Mara. Do roku 2073 můžete nahlédnout v postapokalyptickém sfi-fi „NEVĚDOMÍ“ s Tomem Cruisem a Morganem Freemanem
v hlavních rolích. Hvězdně obsazená krimi-komedie o vysloužilých zabijácích a jednom tajemství „JAKO ZA STAREJCH ČASŮ“, které způsobí
řadu problémů. Shledání po letech však promění mladé zločince v důchodcovské trio, jehož tempo se poněkud zpomalilo. Tuto partičku vede sám
velký Al Pacino. „ZLOMENÉ MĚSTO“ se zaměřuje na příběh bývalého
policisty, jehož slibnou kariéru pohřbila jedna nepovedená akce. Bez odznaku hledá uplatnění jinde, stane se soukromým detektivem. Je najat na
zdánlivě jednoduchou práci, ale celý kšeft se dost zásadně pokazí a najednou zjišťuje, že se stal důležitým hráčem v komplikované hře. Ve snímku
uvidíme Marka Wahlberga, Russela Crowa a Catherinu Zeta-Jones.
Poslední odstavec náleží novinkám pro dětské a rodinné publikum.
„JACK A OBŘI“ fantasy pohádka ze světa, kde vedle sebe žijí lidé a obři.
Vládne mezi nimi příměří, ale pouze do chvíle, kdy se mladý Jack rozhodne
vydat se do království obrů a osvobodit zajatou princeznu. Pamatujete se na
okamžik, kdy jste na filmovém plátně poprvé uviděli živého dinosaura?
V roce 1993 byl „JURSKÝ PARK“ naprostým zjevením, který ho právem
v té době proměnil v nejvýdělečnější film. Nové filmové technologie inspirovaly Stevena Spielberga k tomu, aby tuhle nesmrtelnou klasiku po dvaceti letech vrátil do kin v úchvatném 3D provedení. Do animovaného ptačího světa
na nádherném ostrově „ZAMBEZIA“ si zaletíme s mladým sokolem Kaiem. Je zajímavé, že tento film nevznikl v USA, ale nezvykle v Jižní Africe.
I když jaro Vás bude více lákat do přírody, nezapomeňte zajít do kina.
Těšíme se na Vás.
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Velikonoční příběh

VELIKONOCE
Po smutné Zimě Slunce září,
lidé svlékají teplý šat,
a kočičky na všech jívách,
těší svými květy lidský zrak.
Jaro, Jaro, Jaro je tu,
zpívá každý ptačí hlásek,
ať je to vrabec, strnad,
či štíhlý konipásek.
Radostný zpěv se ozývá
z každého křoví i stromu,
nese se s vlahým vánkem,
slyšet je u všech domů.
Ptáčci Jaro vítají zpěvem,
lidé jej oslavují svátky,
říkají jim VELIKONOCE,
již mnoho, mnoho let zpátky.
Po Zimě radostně je vítají
pestře malovanými vajíčky
a radují se ze Sluníčka
spolu s velikonočními zajíčky.
Hana Veselá

Obec Tučapy si Vás dovoluje pozvat
dne 1. dubna 2013 od 15.00 hodin na
velikonoční koncert, který se koná
v kostele sv. Jakuba v Tučapech.
Vystoupí pěvecký sbor Hlahol.

Každá doba, kultura a společenství vytvářely své vlastní příběhy. Bez příběhů se stává život prázdným a plochým. Rozumíme sami sobě
skrze příběh, se kterým se ztotožňujeme, a on
má schopnost osvětlit náš vlastní život. Proto
vznikaly a vznikají mýty, legendy, pohádky, romány – ony nám ukazují mnohdy symbolickou
řečí něco z tajemství života a jeho moudrosti.
Snad i ze stejného důvodu vznikají filmy a seriály, protože i ony mohou odkrývat a demaskovat touhy lidského nitra. Nejsou však všechny
příběhy takové, které nás vedou k větší
moudrosti, lidskosti a pravdivosti. Je nutné
rozlišovat.
Slavíme Velikonoce, které jsou také příběhem. Skutečným příběhem, z něhož se rodí
nové společenství mužů a žen, kteří jsou o něco
později označováni jako křesťané. Příběh se
zrodil z životního osudu člověka, Ježíše z Nazareta, který byl natolik naplněn moudrostí, pravdivostí, lidskostí a láskou, že vzniká touha
následovat ho. On však nepovolává společenství svatých a dokonalých, ale hledá hledající,
žíznící a neklidná lidská srdce. V jeho velikonočním příběhu se koncentruje a ukazuje, že
Jeho láska je odpovědí na každou lidskou touhu.
On na zlobu, zášť a nenávist odpovídá mírností a
svým vlastním sebevydáním – krutou smrtí na
kříži. Tato Ježíšova sebevydanost na kříži je příběhem pro každého člověka, ve kterém i on
může nalézt pozvání a sílu k životní lásce, která
je silnější než veškerá lidská zloba.
Velikonoce jsou oslavou – připomínkou,
přinášející plnost života do každého lidského
srdce. Velikonoční příběh o smrti a prázdném
hrobě, o Ježíši, který nezůstal v temnotě a chladu smrti, je poselstvím stále živým. Je to příběh
zrození společenství, které překračuje každé
odcizení, zradu, dokonce i smrt. Nabízí nám
naději.
Přeji nám všem, aby velikonoční příběh nebyl jen něčím minulým, ale aby proměňoval i
dnes naše srdce a přetvářel nás v lidi naděje.
P. Jan Hamberger, administrátor
Římskokatolické farnosti
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Vzpomínání na Velikonoce
Dost by mě, milí čtenáři Hlásky, zajímalo,
jak jste oslavili Velikonoce. Co jste vlastně oslavovali? A co po tom zůstalo? Trošku mám
strach, jestli holkám nezůstala jen bolavá pozadí od méně citlivých kluků s pomlázkami, klukům bolavé hlavy od méně kvalitního alkoholu
a dětem bolavé zuby od příliš velkého množství
čokolády. K čemu to vlastně celé bylo?
Můžu Vám říci, co oslavovaly asi 2 miliardy
lidí, kteří si říkají křesťané. Ti oslavovali, že člověk nespravedlivě odsouzený v politicko náboženském procesu a poté popravený, že tenhle
člověk nezůstal mrtvý. Navíc křesťané věří, že
ten člověk byl Boží syn. Že v něm se Bůh stal
člověkem. Snad aby si to vyzkoušel, jaké to je
žít na zemi s tím vším, co k tomu patří. Snad aby
nám ukázal, jak žít dobře. A snad, doufám, že to
nejvíc, aby nám ukázal, že ani smrt není silnější
než Bůh sám. Ti křesťané se totiž k tomu zavražděnému a zase vzkříšenému člověku vztahují.
A doufají, že ten jeho život, smrt i to vzkříšení
mají význam pro všechny lidi. Co ale zůstalo
křesťanům po letošních Velikonocích? Zvláštní
věc. Říká se té věci kříž a oni si ho znázorňují,
kde můžou. V kostele, doma, na řetízku na krku.
A většinou je ten kříž prázdný. Nikdo na něm
nevisí, nikdo na něm už viset nemusí. Stačilo to
jednou pro všechny. Až někde uvidíte viset
symbol kříže, zkuste se u něj zastavit a
popřemýšlet. Co to doopravdy znamená? K čemu to je? Je to i pro mě? I za mě?
Symbol kříže je zvláštní. Dnes by stejný význam měl asi symbol šibenice. Má být zároveň
připomínkou nespravedlivého utrpení, zároveň
má být symbolem radosti a naděje. Doufám, že
tohle zůstalo křesťanům i po těch letošních Velikonocích. Radost a naděje. A to samé přeji i
Vám. Mějte radost z dobrých a krásných věcí.
Mějte naději, že Bůh to dobré a krásné nenechá
zemřít, zmizet, zapomenout. Bůh je totiž Bohem života, ne smrti. Tak jen žijte. A pokud si
na to najdete čas, můžete Pánu Bohu za ten život, za všechnu tu krásu a dobro poděkovat.
Určitě mu tím uděláte radost.
Richard Dračka
evangelický farář v Soběslavi

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR – DUBEN
·

Úterý 2. » » » » » » » » » » 19.00
SHELDON A JEHO MATKA
PANÍ LEVINOVÁ
Crazy komedie

·

Středa 3. » » » » » » » » » » 19.00
Kruh přátel hudby
IRVIN VENYŠ
WIHANOVO KVARTETO

·

Čtvrtek 4. » » » » » » » » » 19.00
Tábor HUDBOU sobě
SWING BAND TÁBOR

·

Pátek 5. » » » » » » » » » » 19.00
MANDARÍNKOVÁ IZBA
s Marošem Kramárem
Francouzská komedie

·

Sobota 6. » » » » » » » » » » 19.00
KOMEDIANTI
Italská opera

·

·
·

·

·

·
·

Neděle 7. » » » » » » » » » » 19.00
NEJVĚTŠÍ DÉMANT SVĚTA
Duchaplná britská hra
Pondělí 8.» » » » » » » » » » 19.00
PÁTÁ DOHODA
Středa 10. » » » » » » » » » 19.00
SE ŠTĚSTÍM V NEŠTĚSTÍ
Autorské čtení z knihy Václava Daňka
Pátek 12. » » » » » » » » » » 19.00
XIII. DOBROČINNÝ KONCERT
LIONS CLUBU TÁBOR
Neděle 14. » » » » » » » » » 14.30
Přijďte s dětmi do divadla
FERDA MRAVENEC
Úterý 16. » » » » » » » » » » 19.00
4TET/koncert, verze III.
Čtvrtek 18. » » » » » » » » » 19.00
314. Barevný čtvrtek aneb od Tábora až na
konec světa

·

·

·

·

·
·

ČÍNA, TIBET/Z Pekingu
až k posvátné hoře Kailás
Sobota 20. » » » » » » » » » 19.00
SMRTELNÁ VRAŽDA
Humorný krimipříběh
Neděle 21. » » » » » » » » » 19.00
TATA BOJS 25 LET/
Koncert
Úterý 23. » » » » » » » » » » 19.00
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Hořká komedie
Čtvrtek 25. » » » » » » » » » 19.00
ZDENĚK TROŠKA a Jaroslav Suchánek
Nebe v hubě aneb Blbiny z ústní dutiny II.
Pátek 26. » » » » » » » » » » 19.00
REPUBLIC OF TWO/koncert
Pondělí 29. » » » » » » » » » 19.00
Sejdeme se při dechovce
BABOUCI
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Pohádka je určená pro děti od čtyř let.
Velký sál KD od 9.30 hod pro MŠ a 1. a 2. třída ZŠ. Zveme i maminky na mateřské dovolené s dětmi. Vstupné 40 Kč.

PROGRAM KD VE VESELÍ N/L
·

·

Čtvrtek 4. dubna - JARNÍ BURZA dětského oblečení a spor. potřeb
Velký sál KD od 9.30 do 17 hodin.
Příjem věcí 3. dubna 16 – 18.30 h, výdej neprodaného zboží 5. dubna
16 – 17.30 h. Bližší informace na www.webareal.cz/semaforacek
Čtvrtek 4. dubna
JAK POZNAT SVÉ KOŘENY – ÚVOD DO RODOPISU
Původ našich jmen a příjmení. Vstupné není vybíráno.
Klubovna v 1. patře od 18 hodin. Vstup předním hlavním vchodem.

·

Pondělí 8. dubna
ENERGIE A JEJÍ VLIV NA NAŠE ZDRAVÍ
Malý sál KD od 18.30 hodin. Vstupné není vybíráno.

·

Čtvrtek 11. dubna
JAK POZNAT SVÉ KOŘENY – ÚVOD DO RODOPISU
Matriky a gruntovní knihy
Přísálí velkého sálu od 18 hodin. Vstupné není vybíráno.

·

Pondělí 15. dubna
Sam Bobrick a Julie Steinová - SHELDON A JEHO MATKA PANÍ
LEVINOVÁ aneb jejich neuvěřitelná dobrodružství
Hrají: Naďa Konvalinková, Jan Zadražil.
Velký sál KD od 19.30 hodin.
Vstupné mimo předplatné 300, 270 a 230 Kč.

·

Čtvrtek 18. dubna
JAK POZNAT SVÉ KOŘENY – ÚVOD DO RODOPISU
Urbáře, katastry a čtení starého písma
Přísálí velkého sálu od 18 hodin. Vstupné není vybíráno.

·

Sobota 20. dubna
KONCERT DECHOVÉ HUDBY VALAŠKA z Valašských Klobouk
Velký sál KD od 19 hodin.
Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč.

·

Úterý 23. dubna
NA KOUZELNÉM PALOUČKU - Loutkové divadlo LOUDADLO

duben 2013

·

Sobota 27. dubna - LET´S DANCE
Velký sál KD od 20 hodin. Vstupné do 21.30 h 59 Kč, po 21.30 h 99
Kč. Bližší informace na www.wmkservis.cz/letsdance.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
·

Úterý 14. května
Terrence McNally - FRANKIE & JOHNNY
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma
Velký sál KD od 19.30 hodin

·

Úterý 28. května
CESTOU NECESTOU s Miroslavem Donutilem
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 210, 180 Kč
Marcela Rybářová, vedoucí KD

duben 2013

Pohádková sezona zahájena
Letošní již 11. Pohádkový den a otevření pohádkové sezony v Pohádkovém království
Zdeňka Trošky se uskutečnil 15. 3. 2013 v Dačicích a Slavonicích. Krále doprovázela královna
Veronika Žilková a mnoho pohádkových postav, včetně možné budoucí miss Babovřesek.
Pohádkový sněm začal v Dačicích přivítáním a podáním zpráv pohádkovými ministry o
stavu jejich ministerstev.
Dále byly předány prestižní ceny České pohádkové akademie “Český Jakub” za rok 2012 v
kategoriích:
· kultura - Pohádková kancelář Dačice
· sport - PK Veselí nad Lužnicí
· nejhezčí pohádková kancelář - PK Slavonice
· skokan roku - PK Velešín
· počin roku - PK Borovanský mlýn

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Unikátní sošky "Českých Jakubů" vyrobila
Střední průmyslová škola keramická v Bechyni.
Josef Švejk, v podání Přemysla Kubišty, byl
jmenován patronem českých věží a rozhleden.
Zároveň byl králem Zdeňkem I. pověřen k organizování 2. ročníku Dne a Měsíce věží a rozhleden ČR 28. 9. - 28. 10. 2013.
Od 10 hodin se pohádkový sněm z celého
Česka věnoval dětem v Dačicích a Slavonicích.
Autogramiády královské rodiny neměly konce.
Přesto se podařilo domluvit pořádání 12. Pohádkového dne v roce 2014 v Bechyni s pohádkovým vláčkem z Tábora.
Přejeme všem úspěšnou pohádkovou sezonu
2013, vandrování s pasem i 4pohledem a za rok
na shledanou v Bechyni.
Mgr. Marcel Goetz, kancléř jeho veličenstva
Zdeňka I. Foto Miloš Dědič
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Na 37. ročník dálkového pochodu
a cyklojízdy
KRAJEM RYBNÍKŮ
zve všechny příznivce zdravého pohybu a
krásné přírody veselský oddíl turistiky
při TJ LOKO Veselí nad Lužnicí.
Sobota 27. dubna 2013
Prezence a start:
průběžně od 6 do 10 h od restaurace
Hokejka u zimního stadionu
Startovné: 25 Kč
Pěší trasy: 50, 35, 20 nebo 10 km
Cyklotrasy: 30 - 130 km
Cíl: pro všechny trasy do 18 h opět u Hokejky ve Veselí
Mapy je možné zakoupit předem v infocentru nebo přímo na startu.
Odměna: pamětní list a drobná pozornost,
pro úspěšné účastníky tras 50 km PT a 130
km CT ještě něco navíc.
Bohatá věcná tombola.
Občerstvení: prodej nápojů a jídel na startu a
v cíli, v provozovnách pohostinství na trasách.
Bližší informace:
Miroslav Hák, tel. 724 172 827.
Na vaši hojnou účast se těší veselští turisté.

Veselský maraton - 24. ročník vodácké soutěže navazující na tradici vodáckého závodu Po třech řekách
Pořadatel: Vodácký oddíl Kotva při Domu dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí
Start: sobota 27. 4. 2013 v 8.30 až 9 hodin na vodáckém tábořišti v Suchdole nad Lužnicí
Trať: 55 km (Lužnice, Nová řeka, Nežárka)
Cíl: Veselí nad Lužnicí u loděnice na Foglarově nábřeží
Prezence: 8 – 8.30 h – výdej startovních čísel
Startovné: 70 Kč/osoba
Občerstvení: v cíli
Podmínky účasti: účast v závodě je na vlastní nebezpečí. Závodníci mladší 18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce (na přihlášce).
Doporučení: loď zajištěna proti potopení, plovací vesty (u závodníků do 18 let povinné), náhradní oblečení a občerstvení do lodě.
Kategorie: K1-muži, K1-ženy, C1, C2, C2-mix a P5.
Informace: Miroslav Pech, Štěpnice 735, 391 81 Veselí n. L., tel. 739 619 595, e-mail:miroslav.pech@email.cz
Předběžné přihlášky zasílejte do 24. 4. (nutné pro zajištění občerstvení v cíli).
Miroslav Pech

Domácí turnaj třetích tříd
V neděli 3. 3. 2013 jsme pořádali v domácím prostředí hokejový turnaj
třetích tříd, tj. dětí narozených v r. 2004 a mladších. Turnaje se kromě domácích Sobíků zúčastnily týmy z Veselí nad Lužnicí, Českého Krumlova

a Benešova. Hrálo se systémem každý s každým, 2 x 20 minut, minihokej
3 + 1 hráčů.
· OLH Spartak Soběslav – HC Slavoj Český Krumlov
14:4
· HC Benešov – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
27:2
· HC Benešov – OLH Spartak Soběslav
19:8
· Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – HC Slavoj Český Krumlov 2:13
· OLH Spartak Soběslav – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
24:0
· HC Slavoj Český Krumlov – HC Benešov
5:17
Konečné výsledky turnaje:
1. HC Benešov
2. OLH Spartak Soběslav
3. HC Slavoj Český Krumlov
4. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
Na závěr byla zvolena „ALL-STAR“ sestava turnaje:
Daniel Jansa – OLH Spartak Soběslav
Lukáš Vomastek – HC Slavoj Český Krumlov
Jakub Hrdlička – HC Benešov
Filip Petrásek – OLH Spartak Soběslav
Sestava a branky OLH Spartak Soběslav: Daniel Jansa, Filip Petrásek
(16), Ondřej Novák (5), Jakub Mareš (5), Šimon Vobr (5), Lukáš Zeman
(4), Matěj Lang (4), Marek Bouška (4), Tomáš Škrleta (2), Matěj Musil (1)
Děkujeme touto cestou sponzorům p. Zemanovi a p. Jansovi a také rodičům za pomoc při organizaci turnaje.
Zina Petrásková, vedoucí družstva 3. tříd OLH Spartak Soběslav
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Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013
Sobota 13. dubna od 10.00 h
Memoriál Jana Huška se opět jede jako silniční kritérium. Jde o čtvrtý závod Českého poháru v letošní cyklistické sezoně. Dá se
předpokládat velká účast ve všech kategoriích a
možná i kvalitní obsazení zvučnými jmény.
Vloni nás navštívili Ježek a Kulhavý, kteří se
stali v létě olympijskými vítězi. Celý závod odstartuje v 10 hodin nábor, kde se mohou přihlásit i příchozí děti a v 10.15 pak kategorie mladší
žáci, kteří pojedou tzv. hladký závod. Dalšími
startujícími pak budou starší žáci, kteří již jedou
bodovací závod na 12 okruhů. V 11.55 se nám
pak představí to nejlepší, co česká cyklistika nabízí. A to jak v kategorii kadetů nebo juniorů,
tak v kategorii mužů, kteří nastoupí na startovní
čáru přesně v 15.00 hodin. Kadety a juniory
čeká “bodovačka” na 21 resp. 30 okruhů, muži
pak objedou celých 50 kol na 1500 metrů
dlouhém okruhu.
Start závodu bude na náměstí Republiky
“U Husa”, odtud ulicí Protifašistických bojovníků a Tyršovou, kde se u Domu sportu a zábavy Oáza prudce stočí doprava do ulice Na
Ohradě. Po té se smyčkou dostanou do Nerudovy ulice okolo kina, až do ulice 28. října směrem
ke gymnáziu. Následně opět ostře doprava a ulicemi Dr. E. Beneše a Petra Voka se závodníci
dostanou do prostoru startu a cíle.

Zprávy mužstva „A“
V březnu jsme sehráli další tři přípravná
utkání, která pro nás vždy vyzněla vítězně. Jarní
sezonu začínáme 16. 3. 2013 v 15.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni na naše zápasy,
přijďte podpořit soběslavský fotbal.
Domácí

Hosté

Den

Hodina

Soběslav

Dražice

SO 16.3.

15,00

Čkyně

Soběslav

SO 23.3.

15,00

Třeboň

Soběslav

NE 31.3.

10.30

Soběslav

Vodňany

SO

6.4.

16,30

Veselí

Soběslav

SO 13.4.

16,30

Soběslav

Osek

SO 20.4.

17,00

Písek “B”

Soběslav

SO 27.4.

13,15

Soběslav

Hluboká

SO

4.5.

17,00

Jankov

Soběslav

ST

8.5.

17,00

Rudolfov

Soběslav

SO 11.5.

17,00

Soběslav

Dačice

SO 18.5.

17,00

Sedlice

Soběslav

SO 25.5.

17,00

Soběslav

J. Hradec

SO

1.6.

17,00

Laziště

Soběslav

NE

9.6.

17,00

Soběslav

Prachatice

SO 15.6.

17,00

Výsledky přátelských utkání
· Rašelina Soběslav – FC Chýnov
2:1 (1:1)
Branky: 30´ Polišenský K., 70´ Šmídmajer, 6´ Hňup

V tento den, tedy v sobotu 13. dubna 2013,
bude pro veřejnou dopravu ve výše uvedených
ulicích úplně omezen provoz v době od 8 hodin
do cca 18 hodin. V případě neodkladného užití
automobilu v těchto ulicích je třeba dbát pokynů
příslušníků Policie ČR a pořadatelů. Doufáme,
že velikost tohoto sportovního cyklistického
svátku akce vyváží všechny drobné nepříjemnosti, které mohou vzniknout. V neposlední řadě nesmíme zapomenout pozvat Vás všechny, tedy
diváky, abyste svými hlasivkami přišli závodníky podpořit.

Zimní a jarní soustředění
Šveccykloteamu Soběslav
V únoru jsme vyrazili na zimní soustředění
na Šumavu, přímo na Zadov do chaty Cihelny.
Snažili jsme se v krásných slunečných, ale i v
mrazivých dnech na běžkách najezdit co nejvíce
kilometrů a zdokonalit si tak vytrvalostní
kondici.
V březnu jsme odjeli na Slovensko k termálním pramenům, které nám pomáhali se regenerovat. Měli jsme to naplánované na deset dnů, kdy
jsme se snažili v teplých, slunečných dnech najet
alespoň každý den přes 100 kilometrů. Po sedmi
dnech nás ale počasí zklamalo a z krásného počasí se stala sněhová bouře, závěje a ledovka po
celé silnici. Proto jsme se smutně vrátili domů o
dva dny dříve a našlapané kilometry musíme dohnat doma, v jižních Čechách.
Martin Švec
I. poločas: Hnilička - Petrů, Janoušek M., Maršík, Polišenský J. – Mazouch T., Mazouch M.,
Hromada, Boháč – Polišenský K., Peltán
II. poločas: Hnilička – Maršík, Janoušek M.,
Holub, Boháč – Mazouch T., Hromada, Janovský, Janoušek P., – Šmídmajer, Jelínek
· FK Rašelina Soběslav – Sokol Želeč
6:1 (2:0)
Branky: 30´ Šmídmajer, 38´a 86´ Mazouch
M., 65´ Janovký, 71´ Jelínek, 81´ Polišenský
K., 47´ Jánský
I. poločas: Kuník - Hromada, Janoušek M., Holub, Kolba – Janovský, Mazouch M., Podlaha,
Janoušek P. – Šmídmajer, Polišenský K.
II. poločas: Kuník – Petrů, Janoušek M., Holub,
Boháč – Janovský, Mazouch M., Podlaha, Janoušek P., – Šmídmajer, Jelínek
· FK Rašelina Soběslav – Tj Sokol Planá nad
Lužnicí 5:0 (2:0)
Branky: 11´Jelínek, 39´ a 48´ Šmídmajer,
54´Janoušek P., 64´Holub
I. poločas: Kuník - Janoušek M., - Hromada,
Holub, Podlaha, Kolba – Peltán, Mazouch M.,
Jelínek, Janoušek P. – Šmídmajer
II. poločas: Kuník – Janoušek M., - Petrů, Holub, Podlaha, Boháč – Peltán, Mazouch M., Polišenský K., Kolba – Mazouch T.
František Maršík

duben 2013

Zimní halové turnaje
mladší fotbalová přípravka
V sobotu 12. 1. 2013 jsme se v soběslavské
hale zúčastnili turnaje mladších přípravek, který
pořádal OFS Tábor. V turnaji bojovalo celkem 6
týmů. Po úvodních kolech, kdy hrál každý s každým skončilo naše družstvo na krásném třetím
místě (2 x výhra, 2 x prohra, 1 x remíza) a postoupilo do semifinále, ve kterém se utkalo s týmem ze Sokola Sez. Ústí o postup do finále.
Tento zápas jsme prohráli 3:1, a tak nás čekalo
utkání o celkové 3. místo s Bechyní. Vyrovnaný
zápas
skončil
bezbrankovou
remízou.
Rozhodovalo se pokutovými kopy, ve kterých
byl šťastnější náš soupeř.
Celkové pořadí:
1. Lomnice nad Lužnicí
2. Sokol Sezimovo Ústí
3. Bechyně
4. Soběslav
5. Táborsko
6. Meteor
Další turnaj OFS jsme sehráli opět v soběslavské hale v sobotu 16. 2. 2013. Turnaje se
zúčastnilo 6 družstev, stejně jako minule. Změna ale nastala v hracím systému. Hrálo se dvoukolově každý s každým, bez zápasů o umístění.
Naši kluci z 10 zápasů 7 x vyhráli a 3 x remízovali a tento turnaj zaslouženě vyhráli.
Konečné pořadí:
1. Soběslav
2. Větrovy „B“
3. Planá nad Lužnicí
4. Větrovy „A“
5. Bechyně
6. Meteor
Od listopadu 2012 do března 2013 jsme jezdili na dlouhodobý turnaj do sportovní haly
v Třeboni. Po třech základních kolech jsme figurovali na 8. místě. V nadstavbové části ale
kluci zabrali a prodrali se na konečné 6. místo.
Konečné pořadí zimní
halové ligy – r. 2004 a ml.
1. Písek
2. Jindřichův Hradec
3. Lokomotiva ČB
4. SKP České Budějovice
5. Táborsko
6. Soběslav
7. Třeboň
8. Čtyři Dvory
9. Dynamo 05
10. Trhové Sviny
Zina Petrásková, vedoucí družstva mladší
přípravky FK Rašelina Soběslav

AKTUALITY ZE SPARTAKU
· V současné době se zpracovává projektová dokumentace na případnou výstavbu nové haly o roz-

měrech 44 x 24 m včetně tribuny pro cca 100 diváků. Stávající hala má rozměry 36 x 18 m a nevyhovuje pro soutěže florbalu a házené.
· Nové tréninkové hřiště 80 x 50 m vzniklo za řekou směrem k Pilátu. Bude otevřeno v červnu letošního roku a bude sloužit pro oddíl SK Rašelina k tréninkové činnosti.
Vladimír Hanzal, vedoucí TJ Spartak Soběslav

duben 2013
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Trenérky KK Soběslav Kateřina Bednářová (vlevo) a Zuzka Soukupová (druhá zprava) v doprovodu místních gentlemanů na Krasoplese 2013

Lužnické ostří 2013
V neděli 3. března se konal II. ročník mezioddílového krasobruslařského závodu Lužnické
ostří. Závod pořádaly společně kluby KK Soběslav a Kraso Veselí na zimním stadionu ve
Veselí nad Lužnicí. Závodníkům obou výše
zmíněných klubů přijeli konkurovat i bruslaři
z Českých Budějovic, Strakonic, Vlašimi a Berouna. V celkem pěti kategoriích, které byly vypsány tak, aby si mohl zasoutěžit opravdu
každý, soutěžilo 80 krasobruslařů. Nově byla
vypsána i kategorie Adult pro dospělé závodníky. Soběslavští krasobruslaři předvedli maximum toho, co se během tréninků naučili a
celkově byla účast soběslavských velmi úspěšná. S medailovým úspěchem pro KK Soběslav
odjížděl Adam Baloun (1. místo – Přípravka),
Naomi Bláhová (2. místo – Ukaž co umíš A) ,
Beata Zůbková (1. místo – Mladší žačky) a Lucie Štěpánková (3. místo – Adult), všem medailistům srdečně blahopřejeme.
Vítězů ovšem bylo mnohem více, odhaduji,
že něco kolem stovky. Vítězi jsou všichni ti,
kteří se na letošní závody těšili, náležitě si je
užili a letošní II. ročník Lužnického ostří si zapamatovali jako prima den.

Z HOKEJE
Nikolajka šesťákům svědčí, Zbraslav
znovu poražena - 24. 02. 2013
Těžký soupeř čekal na naše šesťáky v dalším
kole ŽL. Slavoj Zbraslav v minulém kole ukořistil bod na ledě Mountfieldu a pro nás to byl
přímý souboj o 3. příčku tabulky.
· HC Slavoj Zbraslav - HC Lužnice
6 : 9 (0:2; 2:5; 4:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat (Pekař, Čížek), Novák P. (Máca), Houdek (Novák P.), Novák P., Bernat (Čížek, Dančišin),
Novák P. (Houdek, Lang), Novák P. (Lang),
Pánek (Bernat, Čížek), Pánek (Sobotka)
Po zasněžené cestě dorazili naši šesťáci do
české metropole 40 minut před úvodní buly. Na
led ale vstoupili plni elánu a domácí tím viditelně zaskočili. První třetinu jsme vyhráli 0:2 díky
trefám Tomáše Bernata a Pavla Nováka, lví podíl na čistém kontu měla výborně chytající Kristýna Bláhová. Druhou třetinu pokračovali naši

Z prvního místa v kategorii Přípravka se na Lužnickém ostří 2013 radoval Adam Baloun, KK Soběslav. Foto (3x): Tomáš Lukášek

Tanec na ledové ploše
Krasoples, neboli Ples na ledové ploše
pro členy Krasobruslařského klubu Soběslav, nabídl pozoruhodný společenský
zážitek. Vlnit se v plesové róbě a v bruslích do rytmu valčíku, Macareny, Ptačího
tance či dnes tolik oblíbeného Gangnam
stylu opravdu nemáme každý den. Jak už
tomu bývá, mezi největší průkopníky
nové zábavy (kromě manželů Suchanových a Kolouškových, kterýmžto za podporu myšlenky Krasoplesu velmi
děkujeme) patřily především děti. Jsou
prostě skvělé!!! Trenérky Katka a Zuzka
přejaly role před-tanečnic a dokázaly
všechny přítomné (malé i velké) dámy i
pány rozhoupat v bocích. Jedinou Amálku Říhovou ples vůbec nezajímal a celý
Nicol Balounová, Lucie Malenická a Naomi Bláhová na ho spokojeně prospala v kočárku. Tak
Krasoplese 2013 zapózovaly fotografům s předsedkyní snad za rok nebo za dva, Amálko!!!
oddílu.
Za KK Soběslav Kristina Zůbková
hokejisté v zodpovědném výkonu a svému soupeři přidali dalších 5 branek. Postarali se o ně
Filip Houdek, třikrát mířil neomylně Pavel Novák a po parádní souhře s Adamem Čížkem pálil
podruhé v utkání do černého Tomáš Bernat. Domácí kontrovali jen dvěma brankami a Lužnice
si do třetí třetiny nesla pohodový, pětibrankový
náskok. Ten ale dokázali domácí dvěma góly ve
43. minutě snížit a my se začali trochu strachovat
o výsledek. Klid na naše hokejky vrátil v čase
44:11 Vojtěch Pánek. Stejný hráč pak přidal naši
9. branku v 51. minutě utkání a zdálo se, že je
rozhodnuto. Domácí Slavoj ale dále zlobil a nechtěl dát svůj skalp lacino. V čase 50:54 přidal 5.
branku a 2 minuty nato už to bylo 6:9. Domácí
pak ještě dostali výhodu dvojnásobné přesilovky,
při které nás svými zákroky hodně podržel David
Plecer. Naši hokejisté si ale výsledek pohlídali a
další komplikace už nepřipustili.

Kohouti si vezou od Lužnice bod
01. 03. 2013
Předehrávku jarních prázdnin viděl soběslavský zimák tento pátek, soupeřem našich šestých tříd byli táborští Kohouti.

· HC Lužnice: HC Tábor
5 : 5 (2:1; 1:1; 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Pánek), Bernat (Pánek, Čížek), Novák P.,
Novák P., Lang (Houdek)
Mdlý výkon v náročném programu podali
naši šesťáci proti táborským hokejistům. Ti toho
využili a drželi s našimi hráči krok po celé utkání. Šancí jsme sice měli opticky více, ale gólman Kohoutů Bartoň chytal výborně.
Po dvou třetinách jsme udržovali hubený
jednobrankový náskok, o ten jsme však záhy
přišli. Vedení našim barvám vrátil po samostatné akci Kryštof Lang, Tábor ale dokázal čtyři
minuty před koncem vyrovnat. V utkání si tak
oba soupeři rozdělili po bodu a nutno dodat, že
zaslouženě. Našim hráčům je potřeba vytknout
až příliš sobecké zakončování, když místo nahrávky často volili střelu z naprosto nevýhodných pozic. Pokud si hráči neuvědomí, že hokej
je kolektivní hrou, těžko mohou pomýšlet na
úspěch.
pokračování na str. 24
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pokračování ze str. 23

Plzeň byla nad síly Lužnice
06. 03. 2013
Favorit žákovské ligy ze západočeské metropole zavítal do Soběslavi, aby prověřil formu
našich šesťáků v jejich náročném hokejovém
programu posledních dvou týdnů.
· HC Lužnice: HC Plzeň 1929
3 : 8 (0:2; 1:5; 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Novák P.
(Lang), Čížek (Bernat), Ludvík (Houdek)
Až příliš zakřiknutě vstoupili naši hráči do
utkání s favorizovanou Plzní. Nějaké šance
jsme si sice v první třetině vytvořili, ale góly dávali hosté ze západu Čech, kteří dvě z nabídnutých příležitostí proměnili, ostatní zlikvidovala
výborná Kristýna Bláhová v naší brance. Druhá
třetina se nám vyloženě nepovedla. Velké problémy nám dělalo dostat puk z vlastního obranného pásma a hosté toho dokázali využít
k vybudování dostatečného náskoku, když do
naší branky poslali 5 přesných zásahů, za Lužnici se prosadil 67 vteřin před druhou sirénou
Pavel Novák za asistence Kryštofa Langa. Do
třetí třetiny pak vstoupili naši hokejisté s cílem

napravit dojem z druhého dějství a začali dobře.
Po 12 vteřinách přidal naši 2. branku Adam Čížek, kterého našel volného před brankou hostí
Tomáš Bernat. Plzeňští hokejisté se dočkali 8.
branky v naší svatyni ve 44. minutě, ale více jim
toho již naši hráči v čele s Kristýnou Bláhovou
neumožnili. Naopak sami měli několik slibných
příležitostí ke snížení brankového rozdílu, ujala
se bohužel jedna jediná. 90 vteřin před závěrečnou sirénou našel Filip Houdek najetého Honzu
Ludvíka a ten překonal plzeňského strážce
svatyně potřetí. Závěrečné dějství tak trochu
napravilo dojem z celého utkání, škoda jen, že
jsme dnes nepředvedli výkon, kterým jsme se
prezentovali v minulém kole u Vajgaru.

87 vteřin a Třemošná brala oba body
16. 03. 2013
Žákovská liga se blíží do finiše, předposlední korálek v rozehrané sezoně dnes navlékli naši
šesťáci v Třemošné.
· HC Meteor Třemošná : HC Lužnice
8 : 4 (2:1; 5:2; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat,
Bernat (Novák P.), Novák P., Pánek
Opatrnou partii rozehráli soupeři na ZS
v Třemošné. Skóre jsme otevřeli my zásluhou
Tomáše Bernata, domácí ale na naše vedení do-
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kázali odpovědět dvěma trefami v závěru 1. třetiny. V prvním dějství nás musí mrzet zejména
tři tyčky, které zvonily u svatyně domácích.
V úvodu druhé třetiny nás významně podržela
svými zákroky Kristýna Bláhová, přesto nám
Meteor odskočil do dvoubrankového vedení
poté, co jsme naprosto nedůrazně nedostali puk
z obranného pásma. Lužnice ale na vedení domácích dokázala bleskově odpovědět a dvěma
góly během 56 vteřin vyrovnali na 3:3 - postarali se o ně Tomáš Bernat a Pavel Novák. Pak ale
přišlo osudných 87 vteřin, kdy naši hráči naprosto ztratili koncentraci na utkání a domácím
tak doslova nabízeli šance ke skórování. Ti si
před naší brankou museli připadat jak na lázeňské promenádě, když se v našich řadách nenašel
jediný hráč, který by chtěl svést souboj o puk
před vlastní brankářkou. Domácí tak mohli
v klidu několikrát dorážet puk do naší branky a
z toho se zrodil jejich rozhodující, čtyřbrankový
náskok. Třetí třetina se pak již jen dohrávala,
domácí přidali v jejím úvodu 8. branku do naší
svatyně, za naše barvy se pak trefil Vojtěch
Pánek. Do posledního utkání v sezoně musíme
výrazně změnit přístup a koncentraci na utkání,
jinak nemůžeme pomýšlet na úspěšný výsledek.
David Čížek

ZÁCHRANÁŘI
MEZINÁRODNĚ
V BRNĚ
Nejlépe mezinárodně obsazený závod pro
vodní záchranáře v kategorii junior a senior
do 26 let se letos odehrál v termínu 1. - 3.3.2013
a byl pořádán jako každý rok v Brně.
Mezinárodní obsazení bylo silné a nabízelo
kvalitní podívanou. Přijeli závodníci z Německa – pět skupin, včetně seniorské reprezentace
mužů. Za Polsko se účastnil také výběr juniorské reprezentace mužů i žen a oddíl ze Szczytna, dále ještě následovala belgická skupina
reprezentantů z Antverp.
Čechy reprezentovalo devět oddílů Vodní
záchranné služby z celé republiky. Soběslavští
se účastní pravidelně a vždy předvádějí výsledky na hranici svých možností. Zlepšování osobních rekordů je vzhledem k atmosféře
samozřejmostí a letošní ročník se v tomto směru
opravdu vydařil.
Závod je prověřením všestrannosti jednotlivců, štafet, dvojic v hodu lanem a čtyřčlenných týmů ve speciální týmové soutěži SERC
(simulovaná záchranná akce). Vše se řídí mezinárodními pravidly ILS (International Life
Saving).
Naši junioři ve složení Macková Barbora,
Brázda Jakub, Chlumecký Jakub, Novotný Jan,
Novotný Michal, Plachý Rostislav, Trska David, Žatecký Martin, senioři Šrůta Michal a
Tlustý Martin se s mezinárodní konkurencí poprali se ctí a výslednými časy se mezi českými
závodníky neztratili. Museli překonat sami
sebe, a to nejenom fyzicky, ale často i psychicky. To nejlépe ukázala disciplína SERC, kdy

Zleva nahoře: Novotný Jan, Šrůta Michal, Plachý Rostislav, Novotný Michal. Zleva dole: Brázda
Jakub, Trska David, Macková Barbora, Tlustý Martin, Šrůtová Zdena, Chlumecký Jakub, Šrůtová
Klára, Žatecký Martin
jako každý rok byli všichni účastníci ohromeni
simulací – letos organizátoři v bazénu nasimulovali „kontaminaci neznámým plynem v plně
obsazeném bazénu při pátečním provozu“. Bylo
zde zapojeno 75 figurantů. 27 čtyřčlenných
týmů se snažilo co nejlépe tuto situaci vyřešit ve
tříminutovém časovém limitu.
Skvělým úspěchem, těsně pod stupni vítězů,
tedy na čtvrtém místě, se umístila plavecká záchranářská štafeta – Trska, Novotný J., Šrůta,
Tlustý.
Z dalších výsledků je přínosem pro zařazení
do české juniorské reprezentace celkové 6. místo Jana Novotného. Ani další naši reprezentanti
nemají dveře zavřené. Umístění juniorů: 18.-19.
Macková; 19.-20. Novotný M.; 21. Trska;

23.-35. Brázda, Chlumecký, Plachý, Žatecký.
Senioři také nezklamali: 16.-19. Šrůta, 20. Tlustý. Tradičně atraktivní disciplína – hod lanem se
nám letos moc nevydařil: 9. místo Novotný J.
+Trska; 12. místo Tlustý+Šrůta. Ovládání plavidla: 14. Tlustý; 18. Novotný J.; 25. Šrůta. Jako
skupina se Soběslav umístila na 10. místě z celkového počtu 16 družstev. Velmi nás těší, že se
nám podařilo získat skalp družstva polského
Szcytna, které jsme v minulých ročnících
nemohli dostihnout.
Budeme čekat, zda svou letošní formu potvrdí naši závodníci 6. 4. v Neratovicích, kde pokračuje nominační závod pro juniorskou
reprezentaci. Držme jim společně palce.
VZS Soběslav, oddíl mládeže Z. Šrůtová
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Zhodnocení sezony soběslavských hokejových juniorů
Soběslavské hokejové juniory trénují dva
trenéři, Vladimír Drachovský a Zdeněk
Šťastný, vedoucím družstva je Pavel Boháč.
Trenér Vladimír Drachovský zhodnotil nejen celou sezonu juniorů, ale i závěrečný turnaj, který se již několik let koná na
soběslavském ledě.
Sezonu 2012 - 2013 zahájili junioři letní přípravou v počtu asi patnácti hráčů. Koncem srpna zahájili přípravu na ledě. Sezona začala
velice příznivě. V prvních čtyřech kolech neokusili hráči hořkost porážky a obsadili čelo tabulky krajské ligy juniorů. Poté, bohužel, přišla
zranění klíčových hráčů a úzký kádr začal mít
problémy. I přesto se držel v polovině tabulky a
konečné třetí místo z osmi účastníků ligy se dá
považovat za úspěch. Všichni hráči ze sebe vydali maximum.
Vyvrcholením sezony byl již tradičně mezinárodní turnaj na soběslavském ledě. Proběhl ve
dnech 16. a 17. března za účasti čtyř týmů z celé
České republiky a jednoho zahraničního ze Slovenska. Soběslavský stadion viděl množství vynikajících zápasů a kvalitních hráčů. Náš tým již
tradičně obsadil předposlední místo, když smolně třikrát prohrál 2:3, tedy o jeden gól. I toto
umístění je však úspěchem.
Turnaj byl perfektně zorganizován, za což
patří dík celému organizačnímu výboru v čele s
Pavlem Snášelem. Poděkování patří rovněž
sponzorům a především městu Soběslav za každoroční podporu k uskutečnění takového turnaje, který se na našem ledě stal již tradicí.
Jak řekl Pavel Snášel, bohužel se soběslavským juniorům nedostává podpory od vedení
mužstva mužů. Tito jsou jediní na jihu Čech a
zřejmě i v celé ČR, kteří nenastupují za družstvo
mužů, což je u ostatních oddílů samozřejmostí.
Údajně nemají potřebnou výkonnost. O jejich
výkonnosti snad vypovídají výsledky v krajské
lize i v turnaji a ty nejsou zanedbatelné. Přesto je
potřeba ocenit vedení ledního hokeje za péči a
vytvoření kvalitního zázemí pro soběslavské hokejisty.
Sezona pro naše juniory skončila a před nimi
je nová, která začíná v květnu přípravou na suchu a všichni se již na ni těší. Přejeme jim, aby
byla neméně úspěšná.

Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž „Na Moskvě“. Nabídky prosím volejte na tel. 777 794 462
· Koupím dámské kolo zn. Liberta či podobné.
Tel. 381 522 748

Prodej:
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám selata i vykrmená prasata (možnost
zabít). Tel. 723 177 558
· Prodám byt 3+1 s halou, balkon, 3. p., nový
výtah, okna, kuchyně, zděná koupelna, vestavěná skříň, podlahy. Cena: 1 150 000 Kč.
Tel. 732 420 870

Výsledky mezinárodního turnaje
juniorů - Soběslav 16. - 17. 3. 2013
· OLH Spartak Soběslav - HK Turčianské Tep-

lice 2:0

· Mělník Team 1188 - HC Frýdlant 6:2
· Spartak Polička - HC Lomnice nad Popelkou

3:3

· OLH Spartak Soběslav - HC Frýdlant 2:3
· HK Turčianské Teplice - Mělník Team 1188
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

0:7
HC Frýdlant - Spartak Polička 1:11
OLH Spartak Soběslav - HC Lomnice nad
Popelkou 3:8
HK Turčianské Teplice - Spartak Polička
0:20
HC Lomnice nad Popelkou - HC Frýdlant
10:1
Spartak Polička - Mělník Team 1188 4:2
HK Turčianské Teplice - HC Lomnice nad
Popelkou 3:7
OLH Spartak Soběslav - Mělník Team 1188
2:3
HC Frýdlant - HK Turčianské Teplice 8:4
OLH Spartak Soběslav - Spartak Polička 2:3
Mělník Team 1188 - HC Lomnice nad Popelkou 3:0

· Prodám zděnou chatu, pozemek 403 m2, před
Nedvědickým kopcem. Voda, elekt., pergola,
skleník. Klidné místo, cena 730 000 Kč.
Tel. 732 420 870
· Prodám garáž „Na Moskvě“.
Tel. 728 653 365
· Prodám štěňata Jack Russell Teriera. Odčervená, očkovaná. Odběr od 20. dubna.
Cena 4000,- Kč. Tel. 734 86 31 74

Různé:
· Pronajmu na náměstí v Soběslavi malou kancelář. Tel. 775 506 572
· Pronajmu nebytové prostory po celkové rekonstrukci na náměstí v Soběslavi.
Tel. 381 522 076

Umístění mužstev juniorů
1. místo - Spartak Polička
2. místo - Mělník Team 1188
3. místo - HC Lomnice nad Popelkou
4. místo - HC Frýdlant
5. místo - OLH Spartak Soběslav
6. místo - HK Turčianské Teplice

All Stars Team
mezinárodního turnaje juniorů
Brankář - Adam Herinek /Spartak Polička/
Obránci - Jan Šrubař /OLH Spartak Soběslav/,
Igor Hus /HK Turčianské Teplice/
Útočníci - Ivo Procházka /HC Frýdlant/, Jiří Junek /HC Lomnice nad Popelkou/, David Kratochvíl /Mělník Team 1188/
Nejlepší střelec /9 gólů/ - Daniel Drahoňovský
/HC Lomnice nad Popelkou/
Sponzoři turnaje juniorů:
Restaurace Černá kočka, DS Sport - Zimní stadion, Strabag, OVB - ing. Jiří Hák, pan Fousek penzion Dráchov, autodoprava JASPO, truhlářství
a stavební firma Bönish, koupelny KOCANDA, firma T.O.D.O.K.
S Vladimírem Drachovským připravila
Dagmar Pekáriková

· Nabízím doučování matematiky pro základní
i střední školy, tel. 723 019 995, Soběslav.
Jsem učitelka na rodičovské dovolené.
· Pronajmu byt 3+1 s balkonem v paneláku na
náměstí v Soběslavi. Volný od května.
Tel. 606 148 743
· Rodina s jedním dítětem hledá podnájem
v Soběslavi. Od května/června.
Tel. 773 499 114, 773 256 117
· Pronajmeme byty v Soběslavi u Nového rybníka. Tel. 731 50 20 05
· Zhubněte do léta!! www.hubnisnami.cz
· Pronajmu dlouhodobě garáž vedle výstaviště
chovatelů. Tel. 702 062 923
· Pronajmu 1+1 po opravě v Soběslavi u pošty.
6500 Kč/m se vším. Tel. 603 442 474
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ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

Rozvoz hotových jídel
Hotovky Šimek s.r.o., Vesce 64, 392 01 Soběslav

2

Obědy rozvážíme do:
Veselí nad Lužnicí, Žíšova, Řípce, Borkovic, Mažic, Klečat, Zálší,
Soběslavi, Klenovic, Roudné, Chlebova, Přehořova, Nedvědic, Debrníka,
Rybovy Lhoty, Komárova, Březnice, Bošilce, Dynína, Mazelova, Ševětína,
Neplachova, Dolního Bukovska, Svinů, Ponědraže, Ponědrážky, Záblatí,
Lomnice nad Lužnicí, Třeboně

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

Po domluvě lze i na jiná místa.

Tel. 777 344 552

Nabízíme rozvoz hotových jídel pro podniky i jednotlivce



Cena obědů je 55 Kč bez DPH, cena včetně polévky a dopravy.

nnnn
Nově balíme obědy do misek a zavařujeme folií - misky
jsou jednorázové a lze v nich oběd ohřívat v mikrovlnce.
nnnn
Dále nabízíme zajištění oslav, firemních večírků, maturitních
plesů ve Vescích u Soběslavi. Kapacita sálu 170 - 190 míst.
Bližší informace na tel. 737 675 111 nebo 777 500 006 p. Šimek

www.hotovkysimek.webnode.cz

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
Poskytujeme finanční a pojišťovací poradenství a díky nezávislosti jsme vždy na straně
klienta. Nabízíme ucelenou řadu finančních produktů předních finančních domů
a pojišťoven - investice, hypotéky, stavební spoření, úvěry, důchodové a penzijní
spoření, životního pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti.

Vše pod jednou střechou pod křídly INSIA, a.s.
Navštivte nás v naší nové kanceláři na adrese: Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726
Otevírací doba:
Po
10:00 - 18:00
Út
12:00 - 16:00
Čt
12:00 - 16:00

Nevyhovuje vám otevírací doba?
Zavolejte nebo zašlete e-mail a domluvíme se na termínu schůzky.

Kontaktní údaje: Ing. Karel Kubíček
tel.: 728 300 980 e-mail: karel.kubicek@insia.cz
·
·
·
·
·

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

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

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%
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Jarní kurz hubnutí
Milé dámy, jaro je za dveřmi a každé shozené kilo
vám zvedne náladu.
Již mnohé z vás ví, že ve skupině a s podporou jde
vše snáze.
Sestavením správného jídelníčku, sdílením zásad
zdravého způsobu života a odhalením postupu, jak si udržet psychickou pohodu, docílíte vytouženého úbytku váhy, příjemného pocitu lehkosti v těle a úsměvu při pohledu do zrcadla na štíhlou a zpevněnou
postavu.

Užijte si každou neděli s psycholožkou
Janou Říčařovou a cvičitelkou Irenou Mrázovou

llllllllll

Začínáme 7. dubna 2013 od 17:00 do 19:00 hodin.
v Soběslavi – Dům dětí a mládeže (Domeček)
Kurzy mají celkem 11 lekcí, cena kurzu je 2100 Kč.
Kontakt: jana.ricarova@quick.cz tel.: 606 610 898
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Již 15 let
jsme tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

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

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

Tíží vás výše plateb za elektřinu a plyn?
Nejste spokojeni se svým
současným dodavatelem?
I v tomto vám pomůžeme pomoci.

Poradenství zdarma, navštivte nás
v naší kanceláři, zavolejte
nebo pošlete e-mail.

ooooo

Kontaktní údaje:
Ing. Karel Kubíček
kancelář INSIA - tel.: 728 300 980
e-mail: karel.kubicek@insia.cz

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

n
n
n
n
n
n

Zdeněk Vondruška

GEODETICKÉ PRÁCE

PILA v STS Soběslav

Ing. PETR SEDLÁČEK

Nabízí latě, hranoly,
krovy a palivo

Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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www.agropartner.cz
Zavedená prosperující firma s více než 20letou tradicí, působící v ČR a
SR, která se zabývá prodejem a servisem kvalitní zemědělské techniky
a technologií pro chov skotu, hledá vhodné kandidáty do svého týmu.
· Manažer servisu zemědělské techniky
- praxe na obdobné pozici alespoň dva roky
- dobrá znalost AJ/NJ podmínkou
- technické povědomí
- samostatnost
· Manažer prodeje stájových technologií
- praxe na obdobné pozici alespoň dva roky
- dobrá znalost AJ/NJ podmínkou
- klientsky orientovaný přístup
- ochota cestovat po celé ČR
· Manažer prodeje zemědělské techniky
- praxe na obdobné pozici alespoň dva roky
- dobrá znalost AJ/NJ podmínkou
- klientsky orientovaný přístup
- zkušenost v oboru zemědělství podmínkou
· Produktový specialista – Lely Forage
- dobrá znalost AJ podmínkou
- technické povědomí
- ochota cestovat po celé ČR
· Produktový manažer – Lely Dairy
- dobrá znalost AJ podmínkou
- klientsky orientovaný přístup
- ochota cestovat po celé ČR
- zkušenost v oboru zemědělství podmínkou
· Obchodní zástupce – prodej zemědělské techniky, JČ
- SŠ/VŠ vzdělání
- praxe na obdobné pozici alespoň dva roky
- samostatnost, flexibilita
- technické povědomí
Motivační dopis společně s životopisem zasílejte na adresu
AGRO-partner s.r.o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav.
E-mail: marcelahajkova@agropartner.cz, tel.: +420 381 524 604.
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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
Dřevoprodej Dráchov
Palubky, plotovky, OSB desky, hranoly, fošny,
střešní latě, truhlářské a stavební řezivo,
spojovací materiál a další dřevěné materiály.
Sušení dřeva, impregnace, hoblování a krácení.
Areál pily Dráchov
Otevírací doba: Po – Pá: 7 – 17 h, So 8 – 11 h
Tel. 774 131 446
www.palubky-plotovky.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18 týdnů, cena 159 – 170 Kč/ks – v začátku snášky
178 Kč/ks.

Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 4. dubna 2013
Soběslav – u vlakového nádraží – v 17.50 hod.
Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek
cena 22 - 35 Kč/ks
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STANOVENÍ
RADONOVÉHO
INDEXU POZEMKU
Měření radonu pro stavební řízení
Ing. Oldřich Hlásek – tel. 607 224 839
Mgr. Libor Pintér – tel. 724 560 268
Email: hp-radon@seznam.cz

Ing. Vendula Kümmelová

ATLAS REALITY
Tel. 777 965 985
V.Kummelova@atlastabor.cz

nnn
Nabízíme k prodeji zděný prostorný
byt po kompletní rekonstrukci
v Soběslavi na Sídlišti Míru.
2
Dispozice bytu 2+1, plocha bytu 64 m
2
+ zděný sklep cca 4,5 m .
Doporučujeme prohlídku.
Cena: 990.000,- Kč

JUDr. Ing. Miroslav NOSEK, advokát, tel. 777 794 871
Vám na městském úřadě nabízí právní služby
§
§
§
§
§
§
§

sepis kupních, darovacích, nájemních smluv k nemovitostem
vymáhání pohledávek, obrana před exekutory, osobní konkurs
sepis návrhů na rozvod, majetkové vypořádání manželů
zastupování před soudy v občanských, obchodních i trestních věcech
založení obchodních společností, sepis obchodních smluv
řešení pracovních problémů z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele
Vaši ochranu jako spotřebitele, bezplatné právní poradenství

každé pondělí od 12:00 do 16:30 hodin
Městský úřad, nám. Republiky 59, Soběslav
2. patro, malá zasedací místnost č. 307
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