Pozvánka

Zveme občany na 8. zasedání Zastupitelstva
města Soběslavi, které se uskuteční ve středu
13. dubna 2016 od 18:00 hod. v malém
sále Kulturního domu města Soběslavi,
s následujícím programem:
1. Jednací řád ZM
2. Závěrečný účet města za rok 2015
3. Změna č. 1 rozpočtu města
v roce 2016
4. Rozpočtový výhled města na roky
2017 - 2019
5. Rozdělení půjček z Fondu
rozvoje bydlení města
6. Majetkové převody
7. Různé

Soběslavská chasa
mladá
Vás srdečně zve
na

STAVĚNÍ MÁJE
30. 4. 2016
soběslavské náměstí od 15:00
O zábavu a občerstvení je
postaráno
hraje Kocour & friends

G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ
A MĚSTO SOBĚSLAV
zvou širokou veřejnost na
41. ročník Soběslavských okruhů
Sobota 9. dubna od 9:30 h

Zápisy do mateřských škol
na školní rok 2016 – 2017
MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
11., 12. května od 8.00 – 11.00 h
13. května od 8.00 – 11.00 h

14.15 – 17.00 h
14.15 – 16.00 h

MŠ Soběslav, Nerudova 278
11., 12. května od 8.00 – 11.00 h
13. května od 8.00 – 11.00 h

14.00 – 16.00 h

MŠ Diakonie ČCE Rolnička
11. května

8.00 – 16.00 h

Zápis se týká všech dětí, které by měly začít
navštěvovat mateřskou školu
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

V pátek 11. března proběhlo na sportovním plese v Kulturním domě v Soběslavi slavnostní vyhlášení nejlepších soběslavských sportovců uplynulého
roku, kteří převzali ocenění z rukou starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a předsedy tělovýchovné jednoty Mgr. Pavla Lintnera. Po celý večer provázel slovem Mgr. Petr Valeš, o hudbu se postarala táborská skupina Happy Band. Ples zahájila svým vystoupením taneční skupina Žába z Veselí nad
Lužnicí a soběslavské roztleskávačky z DDM. O půlnoci mohli přítomní hosté zhlédnout vystoupení Ireny Novotné ze studia Irbis Acrobatics.
Více na str. 18 a 19
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duben 2016

MĚSTO SOBĚSLAV
USNESENÍ
4. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 23. února 2016 od
14:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 4/039/2016
Rada města ukládá realizovat usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 10. února 2016.
Usnesení č. 4/040/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních
smluv s organizacemi a spolky na poskytnutí finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města
na rok 2016 následujícím způsobem (viz Tabulka
na str. 3).
Usnesení č. 4/041/2016
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr.
Petra Valeše s přijetím finančního daru ve výši
32 000 Kč od firmy DK Dvořák, s. r. o., Roudná, na nákup výpočetní techniky do majetku
a pro potřeby KDMS.
Usnesení č. 4/042/2016
Rada města souhlasí na základě požadavku
jednatele SLMS, spol. s r. o., Ing. Petra Matouše se změnou kategorie lesa hospodářského
na kategorii lesa zvláštního určení – les příměstský a les se zvýšenou rekreační funkcí zahrnuté
do dílců 27 A, 27 B a 27 D – lesní pozemky
ve vlastnictví města Soběslavi u Nového rybníka a v lese Libouš.
Usnesení č. 4/043/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o připojení k distribuční soustavě a dodatku č. 1
k této smlouvě mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
na připojení 28 rodinných domů v souvislosti
s realizací akce „ZTV pro RD Svákov – 2. etapa“ za cenu 280 000 Kč.
Usnesení č. 4/044/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi
městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na přeložení kabelového vedení
VN 22 kW o délce 288 m v souvislosti s realizací akce „ZTV pro RD Svákov – 2. etapa“ za
cenu 595 202 Kč.
Usnesení č. 4/045/2016
Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslav s Jihočeskou televizí, a. s., České Budějovice, v roce 2016 dle návrhu předloženého
starostou města Ing. Jindřichem Bláhou.
Usnesení č. 4/046/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Chodníky Soběslav 2016“, které se konalo 22. 2. 2016 na
MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení
se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za cenu 520 Kč/m2 chodníku
a 305 Kč/bm silničního obrubníku. Ceny jsou
uvedeny bez DPH.
Usnesení č. 4/047/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Stavební úpravy ZŠ
Komenského Soběslav – oprava fasády západní, jižní a severní strany“ budovy školy, které se
konalo 22. 2. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala fir-

ma Stanislav Návrat, Bechyně, za cenu
2 049 976 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
2 095 033 Kč + DPH.
Usnesení č. 4/048/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou KP projekt, s. r. o., České Budějovice, na zpracování
a podání žádosti o dotaci do Programu 113 310
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních služeb ČR v souvislosti s připravovanou akcí „Nástavba Senior-domu Soběslav“ za
cenu 19 000 Kč + DPH.
Usnesení č. 4/049/2016
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů
Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle
seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou,
ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem
zajišťování pečovatelských služeb v těchto
obcích.
Usnesení č. 4/050/2016
Rada města souhlasí s podáním žádosti
o dotaci z programu Jihočeského kraje Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2016, Opatření č. 1: Stavební
úpravy objektů za účelem vytvoření startovacích bytů včetně základního vybavení, na realizaci projektu s názvem „Stavební úpravy domu
čp. 58 v ulici E. Beneše za účelem vytvoření
startovacích bytů v Soběslavi“ s celkovými náklady ve výši 2 370 550 Kč vč. DPH. Spolufinancování města ve výši 1 370 550 Kč vč. DPH
bude zajištěno ze schváleného rozpočtu města
na rok 2016.

USNESENÍ
5. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 8. března 2016 od
14:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 5/051/2016
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní
školy Komenského za rok 2015 předloženou
ředitelem ZŠ Mgr. Janem Holasem. Kladný
výsledek hospodaření ve výši 19 277,02 Kč
bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán
ZŠ Komenského na rok 2016 v předloženém
znění.
Usnesení č. 5/052/2016
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní
školy E. Beneše za rok 2015 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou. Kladný
výsledek hospodaření ve výši 567,23 Kč bude
převeden do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ E. Beneše na rok 2016 v předloženém znění.
Usnesení č. 5/053/2016
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské
školy Soběslav, Nerudova ul., za rok 2015 předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou Kuklovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
5 095,37 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 1 500 Kč do fondu odměn a 3 595,37 Kč
do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Nerudova ul.
na rok 2016 v předloženém znění.

Usnesení č. 5/054/2016
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru, za rok
2015 předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou. Kladný výsledek hospodaření
ve výši 53 165,37 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 37 756 Kč do fondu odměn
a 15 409,37 Kč do rezervního fondu
školy. Rada města schvaluje rozpočet
a odpisový plán MŠ Duha na sídlišti Míru
na rok 2016 v předloženém znění.
Usnesení č. 5/055/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Soběslavi v roce 2016 osmi
žadatelům v celkové výši 600 000 Kč.
Usnesení č. 5/056/2016
Rada města stanovuje program 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční ve středu 13. dubna 2016 od 18:00
hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, následujícím způsobem:
1. Jednací řád ZM
2. Závěrečný účet města za rok 2015
3. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2016
4. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje
bydlení města
5. Majetkové převody
6. Různé
Usnesení č. 5/057/2016
Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků města Soběslavi, městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů, provedené k 31. 12. 2015,
dle zápisu předloženého tajemníkem MěÚ
Ing. Radkem Bryllem. Rada města souhlasí
s vyřazením majetku z evidence za rok 2015
dle návrhu předloženého inventarizační komisí.
Usnesení č. 5/058/2016
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o nedobytných
pohledávkách města Soběslavi, které byly vyřazeny k 31. 12. 2015 z účetnictví města.
Usnesení č. 5/059/2016
Rada města na základě odstoupení společnosti
MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., Soběslav,
od prodeje pozemku p. č. 3835/2 v k. ú. Soběslav, schváleného usnesením ZM 16/141/2013
ze dne 17. 12. 2013, doporučuje zastupitelstvu
města toto usnesení zrušit.
Usnesení č. 5/060/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav
a Českou republikou – Ministerstvem práce
a sociálních věcí, kterou ministerstvo předává
do bezplatného užívání výpočetní techniku
pro výkon činností sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 31. 12. 2016.
Usnesení č. 5/061/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Oprava fasády objektu
čp. 59, náměstí Republiky, Soběslav“, který
se uskuteční 21. 3. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
MUDr. Jan Chabr – člen ZM
Ing. arch. Dagmar Buzu – OVRR MěÚ

duben 2016
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Jiří Weber – OVRR MěÚ
Usnesení č. 5/062/2016
Rada města souhlasí s podáním žádosti
o finanční podporu z dotačního programu
Jihočeského kraje Dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2016, na realizaci projektu
s názvem „Pořízení dopravního automobilu
pro JSDHO Soběslav“ s celkovými náklady
ve výši 900 000 Kč včetně DPH. Spolufinancování města ve výši 150 000 Kč včetně DPH
bude zajištěno ze schváleného rozpočtu města
na rok 2016.
Usnesení č. 5/063/2016
Rada města na základě výběrového řízení
organizovaného ředitelem Základní školy
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr.
Vlastimilem Říhou souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu školy na
nákup konvektomatu ASCC WE 5 senses 20.
2. od firmy Gastroservis-cb, Oldřich Řežábek,
České Budějovice, za cenu 719 950 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. 5/064/2016
Rada města bere na vědomí rezignaci Mgr.
Martiny Plátové a Markéty Lotterové, DiS., na
členství v redakční radě zpravodaje Soběslavská hláska.
Usnesení č. 5/065/2016
Rada města souhlasí s podáním žádosti
o podporu na obnovu zahrady MŠ Duha
v Soběslavi do grantové výzvy vyhlášené Nadací proměny, Praha, v rámci nadačního programu Zahrada hrou. Žádost o nadační podporu podá MŠ Duha.
Usnesení č. 5/066/2016
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a Garanta CZ, a. s., České Budějovice, na přípravu
a podání žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti bytového domu v Soběslavi“
čp. 109/I na náměstí Republiky do Integrovaného regionálního operačního programu.

USNESENÍ
6. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 22. března 2016 od
14:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 6/067/2016
Rada města schvaluje účetní závěrku Seniordomu Soběslav za rok 2015 předloženou ředitelkou Senior-domu Ing. Zinou Petráskovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 32 629,64
Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
6 525 Kč do fondu odměn a 26 104,64 Kč
do rezervního fondu organizace. Rada města
schvaluje rozpočet a odpisový plán Seniordomu Soběslav na rok 2016 v předloženém
znění.
Usnesení č. 6/068/2016
Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2015 předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 146,56
Kč bude převeden do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Kulturního domu města Soběslavi na rok
2016 v předloženém znění. 		
Pokračování na str. 4
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Český svaz včelařů Soběslav ZO Soběslav

10.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
7.000 Kč

činnost
Okresní výstava drobného zvířectva
farmářské trhy města
činnost

Ochrana fauny České republiky

Český svaz chovatelů ZO Soběslav

20.000 Kč

činnost

Základní kynolog. organizace Soběslav

5.000 Kč

činnost

Český rybářský svaz MO Soběslav

1.000 Kč

dětské rybářské závody

Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav

Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“

6.000 Kč
5.000 Kč
18.000 Kč
12.000 Kč

činnost
činnost
akce, vystoupení
činnost

Baráčníci – VI. župa B. Jablonského

10.000 Kč

85 let trvání VI. župy B. Jablonského

Chrámový sbor sv. Petra a Pavla

7.000 Kč
12.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč

činnost
činnost
setkání pěveckých sborů
činnost

Soběslavská chasa mladá

Pěvecký sbor Novita Soběslav
Soběslavský žesťový orchestr
Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav

5.000 Kč

Komorní pěvecký sbor Anonym Voice

15.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
5.000 Kč
8.000 Kč

činnost
činnost
turnaje
školní turnaj pro ZŠ
Živý betlém

10.000 Kč
10.000 Kč
2.500 Kč
20.000 Kč

činnost
činnost
čarodějnický rej pro rodiče a děti
Kreativ – 2x

9.000 Kč
12.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč

činnost
činnost
akce Zkusme to spolu
činnost

Florbal Soběslav, z. s.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Hudebně literární seskupení HAMAVE
Rodičovské centrum Sobík
Michaela Oubramová Radová
Svaz tělesně postižených Soběslav
Společnost „I MY“ Soběslav
SNN – poradenské centrum Tábor
Český červený kříž OS Tábor

činnost

5.000 Kč
3.000 Kč

činnost
Klub dobrovolníků

5.000 Kč

Rolničkování – oslava Dne dětí

Fokus Tábor

6.000 Kč

činnost

Svaz diabetiků Tábor

2.000 Kč

činnost

Diakonie ČCE Rolnička

TJ Lokomotiva Veselí n/L. – tan. skup. Žába

5.000 Kč

činnost

TJ Sokol Soběslav

15.000 Kč

činnost

Děti do bruslí, z. s.

5.000 Kč

činnost

TJ Spartak – oddíl ledního hokeje

20.000 Kč
8.000 Kč
15.000 Kč
3.000 Kč

hokejové turnaje dětí
fotb. turnaj O pohár starosty města
oslava 95 let založení oddílu
činnost

TJ Spartak – AIKIDO

15.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč

akce, vystoupení
Den dětí, Zvonk. průvod, karneval
Bambi 2016
mažoretky
činnost
Mistrovství ČR ve stolním tenisu
činnost

Švec cyklo team Soběslav

45.000 Kč

Soběslavské okruhy, maraton

Vodní záchranná služba Soběslav

40.000 Kč

činnost

TJ Spartak – oddíl kopané Soběslav
TJ Spartak – „Sport pro všechny“
Krasobruslařský klub Soběslav
Dům dětí a mládeže Soběslav
SK Domeček – stolní tenis

Aeroklub Soběslav

8.000 Kč

Den dětí, pálení čarodějnic

BUDO klub Soběslav

5.000 Kč

činnost

Mgr. Lenka Čápová – ABELIA

3.000 Kč

silvestrovský běh ulicemi města

Římskokatolická farnost Soběslav

8.000 Kč

Noc kostelů 2016

Město Tábor

4.000 Kč

soutěž Talent roku

Školy Soběslav

5.000 Kč

lehkoatletické závody škol

Setkání s hudbou, o. s.
Tabulka k Usnesení č. 4/040/2016

20.000 Kč

komorní festival 2016
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Usnesení č. 6/069/2016
Rada města projednala závěrečný účet a účetní
závěrku města Soběslavi za rok 2015 předložené vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 6/070/2016
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2016 – rozpočtové opatření
č. 1/2016 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 6/071/2016
a) Rada města projednala návrh rozpočtového
výhledu města na roky 2017–2019 předložený
vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
b) Rada města rozšiřuje program 8. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 13. 4. 2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi,
o bod:

Rozpočtový výhled města na roky
2017–2019
Usnesení č. 6/072/2016
Rada města souhlasí s použitím znaku města
na nových dresech pro kategorii dospělých
a dorostu oddílu ledního hokeje Spartak Soběslav.
Usnesení č. 6/073/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti – mezi městem
Soběslav a p. Markem Bodlákem, Komárov,
a p. Václavem Kalousem, Praha, v souvislosti s realizací akce „Plynovodní přípojka
k objektu č. p. 41, Dolní nábřeží, Soběslav II“
na pozemku p. č. 3918 v k. ú. Soběslav, který je
ve vlastnictví města.
Usnesení č. 6/074/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Okružní:
Příp. NN Melichar“ na pozemku p. č. 1696/1/1
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 6/075/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 1. 5. 2001 uzavřené mezi městem Soběslav a p. Zdeňkem Maxerou, Soběslav, kterým
se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru
ve vlastnictví města v domě čp. 102 na náměstí Republiky, Soběslav I, o 5 let, tj. do 31. 5.
2021.
Usnesení č. 6/076/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p. č. 149/3 o výměře
2 m2 v k. ú. Soběslav společnosti SŘ Reality,
s. r. o., Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemku pod budovou čp. 128/I v ulici
Protifašistických bojovníků, která je ve vlastnictví SŘ Reality.
Usnesení č. 6/077/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků p. č. 2696 o výměře

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
1 482 m2, p. č. 2697 o výměře 1 729 m2,
p. č. 2240 o výměře 7 621 m2 a p. č. 2617/34
o výměře 862 m2, vše v k. ú. Soběslav, od
p. Stanislava Beneše, Soběslav, za cenu
30 Kč/m2. Pozemky leží v zátopovém území
řeky Lužnice.
Usnesení č. 6/078/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1506/19
o výměře 68 m2, p. č. 1506/20 o výměře 3 m2,
p. č. 1506/55 o výměře 1 042 m2 a p. č. 1506/28
o výměře 210 m2 včetně objektu občanské vybavenosti č. p. 797, vše v k. ú. Soběslav, paní
Daně Vaňkové, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. 6/079/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p. č. 2532/25 o výměře 16 m2 v k. ú. Soběslav paní Janě Starčevské,
Soběslav, za cenu 100 Kč/m2.
Usnesení č. 6/080/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou SEKISUI SPR Czech, s. r. o., Soběslav, na havarijní
bezvýkopovou opravu kanalizačního systému města DN 300 v délce 80 m za bytovými
domy v Bezděkově ulici v Soběslavi za cenu
285 200 Kč + DPH.
Usnesení č. 6/081/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Chlebov – kanalizace a stabilizační nádrže“, které se
uskutečnilo 14. 3. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Lesostavby Třeboň, a. s., Třeboň, za cenu
4 872 209 Kč + DPH. Na druhém místě
se umístila firma ZVÁNOVEC, a. s., České
Budějovice, za cenu 5 232 978,22 Kč + DPH.
Usnesení č. 6/082/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava fasády objektu čp. 59, náměstí Republiky, Soběslav“, které
se uskutečnilo 21. 3. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 1 494 554
Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma
Jihostav Soběslav, s. r. o., Soběslav, za cenu
1 512 475,04 Kč + DPH.
Usnesení č. 6/083/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Oprava komunikací po zimě v Soběslavi“, které se uskutečnilo
21. 3. 2016 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma
Dipos Tábor, a. s., Tábor, za cenu 450 Kč/m2
+ DPH. Na druhém místě se umístila firma
Stavby D+H, s. r. o., Tábor, za cenu 480 Kč/m2
+ DPH.
Usnesení č. 6/084/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy a přístavba zázemí
víceúčelové sportovní haly Soběslav“, který
se uskuteční 4. 4. 2016 v 13:30 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Jiří Weber – OVRR MěÚ – hlas poradní
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náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Václav Nedvěd – člen ZM
Usnesení č. 6/085/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce „Komunikace Na Brousku
v Soběslavi“, který se uskuteční 4. 4. 2016
v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Jiří Weber – OVRR MěÚ – hlas poradní
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Václav Nedvěd – člen ZM
Usnesení č. 6/086/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí finanční částky
ve výši 20 000 Kč ze schváleného rozpočtu
města na rok 2016 Dobrovolnickému centru
Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav na částečnou úhradu nákladů spojených
s konáním festivalu Dobrovol, který se koná
2. 8. 2016 na plovárně v Soběslavi, a dále na
poskytnutí finanční částky ve výši 10 000 Kč
Veteran Car Clubu Soběslav na částečnou
úhradu nákladů spojených s konáním soutěže
historických vozidel „O pohár města Soběslav
2016“, která se koná 10. 9. 2016.
Usnesení č. 6/087/2016
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny
Petráskové s přijetím věcného daru – 2 antidekubitních matrací v hodnotě 8 000 Kč od
firmy Dentimed, s. r. o., Litomyšl, do majetku
Senior-domu.
Usnesení č. 6/088/2016
Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ
Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s vyřazením a následnou likvidací dlouhodobého hmotného majetku – elektrické mrazničky ARDO,
model CO32A, inv. č. 19, rok pořízení 1991,
a chladničky CALEX, typ CM 345.0/6876,
rok pořízení 1993, inv. č. 11457, z majetku
školy.
Usnesení č. 6/089/2016
Rada města na základě žádosti ředitele
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí
s vyřazením a následnou likvidací dlouhodobého hmotného majetku – projekce audiovizuální, inv. č. 45/03, kopírky Minolta DI 152, inv.
č. 66/06, a elektrického varného kotle KE 22,
inv. č. 1/92, z majetku školy.
Usnesení č. 6/090/2016
Rada města souhlasí na návrh bytové komise rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 3+1 v čp. 103 na náměstí Republiky
v Soběslavi do nájmu Miroslavu Zvonařovi,
s přenecháním městského bytu velikosti 2+1
v čp. 245/4 v ulici Wilsonova v Soběslavi do
nájmu Marcele Malíkové a s výměnou městských bytů velikosti 1+1 za byt 3+1 v domě
čp. 109 na náměstí Republiky v Soběslavi nájemníků Pavly Sumerauerové a Marcely Míkové.
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Fond rozvoje bydlení města Soběslavi
Městský úřad oznamuje, že v době od
1. 3. 2016 do 3. 6. 2016 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města
č. 3/2011. Formulář žádosti lze vyzvednout na
MěÚ, odboru organizačním a správy majetku,
nám. Republiky 59 u pí Klečatské, II. patro, č.
dv. 305. Tiskopisy jsou k dispozici rovněž na
stránkách www.musobeslav.cz.
K žádosti je třeba přiložit:
•
doklad o vlastnictví (výpis z LV
ne starší 3 měsíců)
•
stavební povolení nebo jiný doklad
o přípustnosti stavby
•
projektovou dokumentaci nebo přesný
popis úprav, které nevyžadují stavební
povolení
•
čestné prohlášení žadatele
•
čestné prohlášení ručitele

Poř. číslo - účel půjčky

Max. lhůta
splatnosti

Úrok

Horní hranice půjčky
(Kč)

1) Půdní nástavba při vzniku bytu

6 let

3%

do 100 000 na 1 byt

2) Původní vestavba při vzniku 1 bytu

6 let

3%

do 100 000 na 1 byt

3) Zateplení obvodového pláště domu
staršího 10 let

5 let

3%

do 80 000

4) Vybudování WC, koupelny nebo sprch.
koutu a jejich rekonstrukce

4 roky

3%

do 50 000 na 1 byt

5) Zrušení septiku

3 roky

3%

do 20 000

6) Rekonstrukce stávajícího otop. systému
přechod z vytápění pevnými palivy na
vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly

5 let

3%

do 60 000

7) Opravy střech domů nejméně v rozsahu
výměny střešní krytiny

5 let

3%

do 80 000

8) Výměna oken

5 let

3%

do 80 000

Irena Klečatská, MěÚ Soběslav

Výzva k předkládání žádostí do programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016
Adresa pro doručení žádostí:
Městský úřad Soběslav
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování
a památkové péče
náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav

V souladu s novelizovanými „Zásadami pro užití neinvestičních
prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury“ stanovenými pro program
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností v roce 2016 vyhlašuje Město Soběslav, jako obec s rozšířenou
působností, 2. kolo pro předkládání žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a
zóny a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky, popř.
na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba
kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek
v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových
vozidel, strojů apod.).

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

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Ctiborová
telefon: 381 508 153
e-mail: ctiborova@musobeslav.cz
Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu
Ministerstva kultury ČR stanovených pro program Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou
spolu s formulářem žádosti o poskytnutí příspěvku a seznamem povinných příloh ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR
www.mkcr.cz. Podrobné informace získáte též na uvedeném kontaktu.
Ing. Miroslava Ctiborová, MěÚ Soběslav

ZMĚNY V ORDINAČNÍCH HODINÁCH LÉKAŘŮ V SOBĚSLAVI
MUDR. JANA MUSILOVÁ převezme ordinaci po MUDr. Haně Staňkové a bude
pokračovat v lékařské praxi od 4. 4. 2016
takto:
tel. 381 524 189
Tř. Dr. Edvarda Beneše 279/II
Po 7 – 11 11 – 12 pouze pro objednané
Út 12 – 15
St 7 – 11
Čt 13 – 18
Pá 7 – 11

Prosba o pomoc

V polovině minulého měsíce jste si mohli všimnout
rozbitého stojanu na opírání kol u rozhledny na
Svákově. Poškození výplně zábradlí na horním
ochozu rozhledny mohlo být nebezpečné zejména
pro děti. Nyní je vše opraveno.
Prosíme návštěvníky Svákova, aby zjištěná
poškození rozhledny a okolních zařízení nahlásili
městské policii na tel. 602 491 567 nebo Správě
lesů města Soběslavi na tel. 381 521 169.
Předcházíme tak zbytečnému nebezpečí a úrazům,
které by mohly ohrozit návštěvníky.
Děkujeme.
Ing. Petr Matouš, Správa lesů města Soběslavi, s. r. o.

INTERNA, ULTRAZVUK
MUDr. Davídková Jana
tel. 381 210 664
Po 9 – 15
MUDr. Kuchař Ladislav
tel. 381 210 664
Út 8 – 12.30
MUDr. Musil Petr
tel. 381 254 432
Út 14 – 17 SONO
MUDr. Kočišková Blanka
tel. 381 210 664
St 8 – 13.30

Upozornění
Upozorňujeme občany na podvodného
podomního prodejce, který se pohybuje na území Soběslavi. Muž snědé pleti s italským přízvukem oslovuje v odlehlejších částech města
ze svého automobilu bílé barvy s poznávací
značkou 3AA1770 starší občany s nabídkou
předraženého a nekvalitního nářadí.
Muž viditelně spěchá, rozhovor začíná dotazem na různé místní informace. V případě takového kontaktu prosíme bezodkladně
předat informaci Městské policii Soběslav,
tel. 381 508 150 nebo 602 491 567.
Ing. Marie Lustová, red.

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Kolář Josef
tel. 381 524 180
Po – St 7 – 13
Čt – lichý týden 7 – 13
Polední přestávka od 11.15
MUDr. Horažďovský Pavel
tel. 381 524 180
Čt – sudý týden 12 – 18
Pá 7 – 13
Polední přestávka od 11.15

Přijmeme plavčíky na
koupaliště v Soběslavi
Správa města Soběslavi, s. r. o. přijme
na letní koupaliště od 1. 6. do 31. 8. 2016
brigádníky starší 18 let na funkci plavčík;
nejlépe s vykonanou zkouškou „plavčík“.
Pro zájemce bez osvědčení je organizován
kurz v měsíci květnu v Týně nad Vltavou.
Náklady na výcvik hradí Správa města
Soběslavi, s. r. o.
Zájemci se mohou hlásit do 20. dubna na
personálním oddělení u paní Beránkové,
tel. 381 477 216.
Správa města Soběslavi, s. r. o.
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Tvoříme v InDesignu
Vážení čtenáři, jistě jste zaznamenali, že Hláska č. 3/2016 „byla jiná“. Březnová Hláska byla grafickou prvotinou, nesla v sobě jak nové prvky,
tak nedostatky. Naším čtenářům tímto děkujeme za shovívavost a věříme, že další čísla budou lepší a lepší. Vaše redakce.

MUDr. Pavel Horažďovský, chirurg
(Sdružená ambulance Soběslav s.r.o.)

MUDr. Pavel Horažďovský působí od začátku letošního roku na chirurgické ambulanci Polikliniky Soběslav. Pana doktora jsem požádala o krátké představení a zároveň jsem mu položila několik otázek.
Vážený pane doktore, mohl byste čtenářům Soběslavské hlásky a občanům v Soběslavi sdělit nejdůležitější informace o svém profesním
životě?
V roce 2000 jsem promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od promoce se věnuji chirurgii a od roku 2004 také hrudní chirurgii. Nejprve jsem nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice
v Ostrově nad Ohří a posléze jsem prošel chirurgickým oddělením Nemocnice Sokolov. Od roku 2004 do současnosti pracuji v Thomayerově
nemocnici v Praze Krči, nejprve na Chirurgické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2011 na oddělení hrudní chirurgie,
které jsem pomáhal zakládat, a působil jsem zde do roku 2015 na pozici
zástupce primáře.
Atestaci z chirurgie jsem absolvoval v roce 2009 a v roce 2012 jsem
složil atestaci z hrudní chirurgie. V roce 2013 jsem nastoupil postgraduální studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
Ve své současné praxi se věnuji hlavně miniinvazivním plicním operacím, chirurgické léčbě neuroendokrinních plicních nádorů a intenzivní
péči v hrudní chirurgii. Jsem autorem nebo spoluautorem 25 přednášek,
50 článků v odborných časopisech a autorem knižní monografie „Neuroendokrinní nádory plic a mediastina“.
Krátce z Vašeho osobního života?
Je mi 41 let a v současné době žiji v Praze. Jsem ženatý a jsem otcem
pětileté dcery. Z koníčků mi už od dob středoškolských studií zůstala historie, dále knihy a cestování. Ve svém volnu se věnuji rekreačně sportu,
zejména cyklistice a posilování, v zimě lyžování.
Pane doktore, proč jste si vybral pro své další profesní působení právě Soběslav?
Pocházím z jižních Čech, konkrétně z Tábora, a s panem doktorem Kolářem se znám dlouhá léta, a když se naskytla možnost převzít jeho ambulanci, tak jsem ji využil. Do budoucna totiž plánuji usadit se v Soběslavi
nebo jejím okolí natrvalo.
Odkdy v Soběslavi ordinujete? Jak je převzetí ordinace řešeno po
právní stránce?
Do Soběslavi jsem začal jezdit v říjnu 2015, ale ambulanci jsem převzal
od 1. 1. 2016. Po právní stránce jsem jednatel firmy Sdružená ambulance
Soběslav s.r.o., která chirurgickou ambulanci provozuje. Ordinace zůstává v dosavadních prostorách v přízemí budovy polikliniky.
Jak spolupracujete s panem doktorem Kolářem ve vztahu k pacientům, tzv. kartotéce?
S panem doktorem Kolářem spolupracuji velmi úzce, jedná se stále
o jednu chirurgickou ambulanci se společnou kartotékou a společnými
pacienty, máme pouze rozdělenou ordinační dobu.
Znamenal Váš příchod do ordinace nějakou změnu pro pacienty?
Rozhodně svou prací navazuji na dlouholeté působení pana doktora

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval
obyvatelům Sobělavska, kteří se dne
4. 3. 2016 zúčastnili posledního rozloučení s mojí manželkou MUDr. Hanou
Staňkovou. Pracovala jako praktická lékařka v Soběslavi a Dírné celkem 35 let.
Dále děkuji P. Janu Hambergerovi za
umožnění posledního rozloučení v kostele sv. Víta. Děkuji i vikáři p. Stolaříkovi,
který je naším dlouholetým přítelem, za
procítěnou řeč na rozloučenou. Můj dík
patří i praktickým lékařům v Soběslavi,

Koláře. Změna nastala zatím pouze v ordinačních hodinách, kdy
jsem zavedl jeden den
v týdnu odpolední ordinační hodiny. Zatím na
zkoušku a zdá se, že to
bylo dobré rozhodnutí.
Vycházíme tím vstříc pacientům, kterým nevyhovuje dopolední ordinační
doba, ať již z pracovních
nebo rodinných důvodů.
(Ordinační hodiny chirurgické ambulance jsou uvedeny na straně 5, viz
Změny v ordinačních hodinách lékařů v Soběslavi – pozn. red.).
Jak místně velkou oblast spravujete? Které obce pod Vás spadají?
Jedná se především o Soběslav a okolí (pacienti praktických lékařů
a praktických lékařů pro děti a dorost těchto obcí: Soběslav, Veselí
nad Lužnicí, Choustník, Dolní Bukovsko, Tučapy, Kardašova Řečice,
Dírná, Deštná). Také na pražském pracovišti operuji hodně pacientů
z celých jižních Čech a Ti za mnou jezdí na kontrolu a vyšetření. Nicméně ošetříme každého pacienta bez ohledu na místo bydliště.
Mohl byste čtenářům přiblížit provoz chirurgické ambulance?
Na chirurgické ambulanci jsou ošetřováni především pacienti s úrazy
(otevřené rány, pohmožděniny, podvrtnutí, zlomeniny, popáleniny), dále
pacienti se zánětlivými a hnisavými onemocněními (furunkly, abscesy,
zarůstající nehty), pacienti s bolestmi břicha, akutními a vleklými onemocněními konečníku (hemoroidy, řitní trhliny), žilními problémy (křečové žíly). Z plánovaných výkonů jsou to především operace kožních
útvarů (pihy, pigmentová znaménka, nezhoubné i zhoubné kožní nádory,
bradavice) dále operace podkožních útvarů, plastiky nehtových lůžek
a operace poúrazových stavů. K těmto operacím je nutné se objednat.
Dále vyšetřujeme pacienty s chirurgickými onemocněními, které si následně vyžádají operaci na lůžkovém chirurgickém oddělení nemocnice.
Jedná se o nemocné s kýlou, nejčastěji tříselnou nebo pupeční, dále se
žlučníkovými kameny, křečovými žilami a dalšími stavy, které nelze řešit
v ambulantních podmínkách. Ošetřujeme i dětské pacienty s jakýmkoliv
výše uvedeným chirurgickým onemocněním.
Jaký je postup při objednání, je třeba doporučení? A co úrazy?
Akutní stavy a úrazy ošetřujeme bez objednání, pacienti většinou přicházejí s doporučením od praktického lékaře nebo i bez doporučení.
K plánovaným výkonům je nutné se předem osobně objednat. Před odstraněním kožních znamének je vhodné vyšetření u kožního lékaře a jeho
doporučení.
Pane doktore, co důležitého byste chtěl sám pacientům sdělit?
Nově nabízíme možnost podstoupit některé operace v Thomayerově nemocnici v Praze v moderních a špičkově vybavených pracovištích. Nadále chceme poskytovat moderní chirurgickou ambulantní péči na vysoké
úrovni se vstřícným přístupem k pacientům.
S MUDr. Pavlem Horažďovským připravila Ing. Marie Lustová,
redaktorka

kteří mou manželku ochotně zastupovali
po dobu její nemoci.
Moje poděkování patří i zdravotní sestře
Janě Čápové, která byla „pravou rukou“
v ordinaci mé manželky po celou dobu
její působnosti v Soběslavi.
Vděk směřuje k vedení města Soběslavi
i městyse Dírná za neformální spolupráci. Děkuji odborným lékařům, lékárnám
v Soběslavi i všem ostatním, kteří vždy
ochotně s mou manželkou spolupracovali.
MUDr. Karel Staněk

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí
od 12:00 do 16:30
II. patro, č. dveří 317
Tel. 777 794 871

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro, č. dveří 318

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 6. 4. a 20. 4. 2016
od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375

duben 2016
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Narození:
Tina Kotalíková

Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
Marie Veselá
Jarmila Kabešová
Marie Horáková
Václav Klíma
Hana Staňková
Františka Průšová
Blanka Panochová
Jana Šťastná
Božena Talianová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

V Hlásce č. 3/2016 bylo v rubrice
Společenská kronika u narozených
občánků nesprávně uvedeno příjmení
holčičky Tiny Kotalíkové.
Nedopatření vzniklo na základě
chybně předaného údaje z evidence
obyvatel. Redakce Hlásky se
tímto omlouvá a přeje malé slečně
do života vše nejlepší!
redakce
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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 sejdeme se
jindy, teď chybíš nám tu,
WENDY.

Je stále těžké uvěřit tomu,
že nevrátíš se nikdy domů.
Dne 16. března 2016
s láskou a bolestí v srdci jsme
vzpomněli nedožitých 90. narozenin
pana Vlastimila Bernase ze Soběslavi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Milada, dcera Milada
s manželem, syn Vlastimil s manželkou
a vnoučata Evička, Miluška, Marienka a Vlastík.
„Čas prý rány hojí, je to ale zdání, stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 7. 4. 2016 je to již 15 smutných
let, co nás opustil pan
Jaroslav Švepeš ze Soběslavi.
Vy, kteří jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Dne 14. dubna 2016 si
připomínáme 15. výročí úmrtí
pana Františka Smíška.
S láskou vzpomíná dcera Jana
s rodinou a syn František
s rodinou.

Dne 1. 4. si připomeneme
100. výročí narození pana

Františka KRÁKORY,

učitele v. v.
Opustil nás v květnu 2014,
krátce po své choti, s níž prožil
75 šťastných let.
S láskou a vděčností vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Dne 30. dubna oslaví 93. narozeniny paní
MARIE TRUCOVÁ ze Soběslavi.
Milá maminko, přejeme Ti do dalších let
dostatek zdraví, štěstí a k tomu pohodu
na těle i na duchu.
Ze srdce jménem celé rodiny dcera Irena
a syn Rudolf.

Křížová cesta na Svákově?
Atmosféra našeho města a jeho okolí je
tvořena mnoha dominantami, ale i zákoutími.
Jedním z takových míst je i Svákov s poutním
kostelíkem Panny Marie Bolestné. Dříve hojně
navštěvované poutní místo s léčivým pramenem bylo, a snad i stále je, místem, kde nejenom Soběslavané, ale i lidé z okolí nacházejí
uzdravení. Kostelík, vysvěcený v roce 1867, je
zasvěcen Panně Marii Bolestné. Dodnes zde
dochovaný oltářní obraz piety, tedy Panny Marie držící tělo svého mrtvého syna Ježíše, nám
připomíná toto zasvěcení. Myslím, že právě
pohled na trpící ženu Marii napomáhal a napomáhá uzdravovat a prožívat mnohé lidské
bolesti.
Každá generace je spoluodpovědná za to, co
zdědila od svých předků a co vytvoří a předá
dalším generacím. Napadá mě otázka, co
zůstane po naší době, po naší generaci. Budou to
jen supermarkety, dálnice, koridory? Věřím, že
můžeme i dnes vytvořit něco, co nemá jen čistě
funkčně-technický charakter. Obzvláště nyní,
kdy mnozí volají po jakýchsi křesťanských
kořenech Evropy, bych chtěl nabídnout drobný
krajinný prvek, a to křížovou cestu. Křížová
cesta jako připomenutí skutečných, pravých
kořenů křesťanství – obětující se lásky Boha
vůči každému člověku. Naše česká krajina
byla již od středověku spoluutvářena menšími
či většími sakrálními stavbami. Především

barokní doba, ale i 19. století nám tak zanechaly mnohé krajinotvorné prvky, vyjadřující
cit a víru našich předků. V zemích s původní
většinovou katolickou tradicí se od 2. pol. 18.
stol. staly nedílnou součástí „životního prostoru“ i křížové cesty. Tyto byly většinou stavěny
jako výklenkové kapličky se čtrnácti zastavení-

mi, připomínajícími cestu Ježíše Krista od jeho
soudu u římského místodržitele Poncia Piláta až k ukřižování na Golgotě za hradbami
Jeruzaléma. Křížová cesta napomáhá plasticky prožít poslední okamžiky života, utrpení
a smrti Ježíše Krista. Poté, co byla od Lužnice
obnovena cesta ke svákovskému kostelíku,
se tento úsek nabízí jako ideální prostor pro
vytvoření naší „svákovské křížové cesty“.
První zastavení by mohlo začínat na rozcestí
u kříže, další zastavení by lemovala cestu až

ke kapli, která by ideově korespondovala se
13. zastavením - Ježíš snímán z kříže do klína
své Matky (již zmíněná pieta) a končila by nad
kaplí, 14. zastavením - Ježíš uložen do hrobu.
Zastavení by byla v co největším souznění
s okolním prostředím, tvořena přírodními kamennými bloky, do nichž by byly vytesány
příslušné reliéfy, viz foto.
Celkový rozpočet na pořízení křížové
cesty činí přibližně 180 000 Kč, přičemž
cena jednoho zastavení je odhadnuta
na 12 000 Kč. Rada města Soběslavi s tímto
záměrem předběžně souhlasila. Abychom
mohli tento záměr uskutečnit, požádali jsme
Krajský úřad Jihočeského kraje o povolení
veřejné sbírky. Chtěl bych proto touto cestou poprosit ty, kterým není lhostejná podoba
našeho města a jeho okolí, kteří vnímají, že
i my bychom mohli předat něco hodnotnějšího
a kteří rádi chodí na Svákov, o finanční
příspěvek v jakékoli výši. Příspěvky je možné
poukázat na bankovní účet: 4177321369/0800.
Pokud se nám podaří nashromáždit potřebný
obnos, věřím, že „svákovská křížová cesta“
obohatí kulturně i duchovně atmosféru zdejší
krajiny a našim životům dá možnost vědomě
vstupovat do odvěkého problému lidského
utrpení a smrti.		
P. Jan Hamberger, farář
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Pozvánka - duben

Program – duben
Pravidelné akce:
Pondělí		
Úterý		
		
		
		
Středa		
		
Čtvrtek		
Pátek		

17:00
16:00
18:00
18:00
20:00
13:30
15:30
18:00
18:00

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

Další program:
Pátek		
1. 4.
Středa		
6. 4.
Středa		
13. 4.
Čtvrtek 		
14. 4.
Sobota 		
16. 4.
			
Neděle		
17. 4.
			
				
Neděle		
24. 4.
		
Pondělí 		
25. 4
			
Čtvrtek
28. 4.
Pátek

29. 4.

Zadáno ZŠ E. Beneše, předsálí		
16:00
S nebo bez?				
19:30
ZASTUPITELSTVO, malý sál 		
18:00
ASTRÁL 				
17:00
DISKOTÉKA s Romanem 			
20:00
Andělem + host Kabát revival West, velký sál
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA 		
19:00
koncert, velký sál, vstupné v předprodeji 150 Kč,
na místě 170 Kč
Divadýlko Kuba, STOP POHÁDKA, velký sál
10:30
vstupné dospělý 50 Kč, děti 40 Kč,
rodinné 2., 3…dítě zdarma
4TET – KONCERT – IV. VERZE 		
19:00
vstupné 500 Kč, 470 Kč, 430 Kč
HUDBA ŠKOLÁM 		
8:15 a 10:15
výchovný koncert pro ZŠ E. Beneše,
velký sál, vstupné 55 Kč
HUDBA ŠKOLÁM, výchovný koncert pro ZŠ
8:15 a 10:15
Komenského ul., velký sál, vstupné 55 Kč

Připravujeme na květen:
Pátek		
6. 5.
			
Neděle 		
8. 5.
Středa 		
11. 5.
			
Neděle 		
29. 5.
			

Náhodný Výběr – Kyanid - Marathon 		
TROJKONCERT, velký sál
SWINGBAND – KONCERT na náměstí!
Čechovo prozatímně osvobozené divadlo,
DÍVČÍ VÁLKA, velký sál
PROGRES – KONCERT		
kapely z Čerenian, velký sál

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

duben 2016

20:30
17:00
19:00
15:00

• Středa 6. dubna
19:30 h
S NEBO BEZ?
Není to snadné, když se v divadelním
souboru sejdou charaktery, které by
byly nesnesitelné i samostatně…
Hrají: Vanda Hybnerová, Jakub Žáček,
Vojtěch Záveský, Richard Trsťan,
Lucia Kašiarová a Tomáš Grúz
• Sobota 16. dubna
20:00 h
DISKOTÉKA s Romanem Andělem
HOST - Kabát revival West
• Neděle 17. dubna
19:00 h
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
KONCERT
• Neděle 24. dubna 	
10:30 h
STOP POHÁDKA aneb jak zachránit
princeznu
• Pondělí 25. dubna
19:00 h
4TET – IV. VERZE – KONCERT
Účinkují: Jiří Škorpík, David Uličník,
Jiří Korn a Dušan Kollár
• Středa 11. května
19:00 h
DÍVČÍ VÁLKA
Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech,
Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Oldřich
Navrátil a další

duben 2016
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
MOJE CHVILKA SLÁVY
LODÍ Z AFRIKY DO EVROPY
Naším hostem bude tentokrát pan Václav Melcer ze Soběslavi. Podělí se s námi
o své zážitky z plavby po moři, ukáže fotografie ze svých cest, ale představí
se nám i jako konstruktér.
Úterý 5. dubna od 17 hodin.
VÝSTAVA ZUŠ SOBĚSLAV
V dubnu budou zdobit prostory knihovny výtvarné práce žáků ZUŠ Soběslav.
Vernisáž výstavy s hudebním vystoupením a s promítáním animací se koná
ve čtvrtek 7. dubna od 17 hodin.
Srdečně zveme k prohlídce!
BESEDA O ZDRAVÍ A PRO ZDRAVÍ
Bolí Vás záda? Hlava? Chiropraktik Ing. Vincenc LÁSZLO nám poradí,
jak pomoci svému tělu, aby lépe pracovalo a nebolelo.
Čekají nás praktické ukázky z oblasti akupresury, čínské medicíny a alternativní
medicíny, ale i jiná zajímavá témata: bylinami a stravou proti různým nemocem,
působení stresu a jeho odstranění z těla, práce s energií…
Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 14. dubna od 17 hodin.
VYROBTE SI VLASTNÍ VŮNI
Přijďte nasát vůni léčivých vonných olejů a odneste si vlastnoruční BIO olej
na pleť bez jakékoliv chemické přísady. Vůně si zvolí každý sám. Krátkým
povídáním o aromaterapii doprovodí Klára Csirková.
Cena 130 Kč za přísady a lahvičku.
Čtvrtek 21. dubna od 17 hodin.
PASTELKOVÁNÍ ANEB KNIHOVNA ANTISTRESOVĚ
Hitem poslední doby se stávají antistresové omalovánky. Zkuste si je s námi
vymalovat. K dispozici budou vzory květin a mandaly. Vlastní pastelky vítány!
Z kapacitních důvodů je třeba se předem přihlásit přímo v knihovně nebo na
tel. 381 524 187.
Úterý 26. dubna a čtvrtek 28. dubna, vždy od 17 hodin.
SOBOTNÍ PROVOZ
V dubnu bude městská knihovna otevřena 2. 4. od 9 do 12 hodin.

Poezie: V březnu jsme si užili příjemný podvečer s poezií a hudbou.
Děkujeme za krásný zážitek.
Mgr. Alena Fremrová
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V knihovně debatovali žáci
ZŠ Komenského o uprchlících

Ve středu 2. 3. jsme navštívili místní knihovnu. Paní Fremrová,
vedoucí knihovny, si pro nás připravila „zážitkovou hodinu“
věnovanou uprchlíkům. Začala si s námi povídat o kořenech
našich rodin a o tom, kolikrát jsme se stěhovali. Vysvětlila nám
rozdíl mezi imigrantem a emigrantem.
Měli jsme se vžít do jejich života na základě zvuků, které slyší
kolem sebe - střílení, pláč dětí… Zahráli jsme si i na žurnalisty.
Ve skupinách jsme dostali za úkol napsat krátký článek o
uprchlících podle toho, zda jsme jako novináři pro nebo proti.
Nakonec nám paní Fremrová rozdala kartičky s cizím písmem
a snažili jsme se mu porozumět. Moc se nám to nedařilo. Zajímavou formou jsme se tak dozvěděli o problému, o kterém se
stále hovoří.		
Za 8. B Eliška Zwettlerová

BLATSKÉ MUZEUM

V SOBĚSLAVI A VESELÍ N. L.
KEŇA A TANZANIE v Soběslavi
Závěrečná akce přednáškové sezony 2015/2016 nás zavede do
Afriky. Malšický cestovatel ing. Pavel Kašpar bude vyprávět
o zážitcích z výpravy do Keni a Tanzanie – na nejkrásnější
vrchol Afriky Mount Kenyu (5 199 m n. m.) i na nejvyšší vrchol
černého kontinentu Kilimandžáro (5 895 m n. m.). Navštívíme
také světoznámé národní parky jako Serengeti nebo Ngorongoro
a setkáme se s masajskými pastevci. Naši cestu zakončíme výpravou za kořením na ostrov Zanzibar v Indickém oceánu. Přednáška
cyklu „Od Tábora až na konec světa“ se uskuteční ve středu 6. 4.
od 17 hodin. Původně plánovaná přednáška cyklu „Staré a nové
zvěsti“ věnovaná soběslavským spolkům se přesouvá do dalšího
ročníku.

KERAMICKÁ ŘÍŠE FLÓRY A FAUNY
Již 12. výstava tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků
a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor vedených Janou
Povondrovou nás tentokrát zve do světa rostlin a zvířat, kterým
vládnou bohyně Flóra a Fauna. Na výstavě s tímto názvem budou vedle nejrozmanitějších zvířat k vidění i pestrobarevné
rostliny. Vernisáž se uskuteční v pátek 29. 4. v 17 hodin, výstava
v soběslavském Rožmberském domě pak potrvá až do 28. 5.

BRÁNY EXPOZIC A VÝSTAV SE OTEVÍRAJÍ
V sobotu 30. 4. zahajujeme letní návštěvnickou sezonu Blatského muzea. Od tohoto víkendu až po první víkend říjnový tak
můžete denně kromě pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00) navštívit
dva muzejní objekty, po jednom v každém z našich měst.
V soběslavském Rožmberském domě na Vás čeká největší
přírodovědná expozice v jižních Čechách a také expozice
„Soběslav – město pětilisté růže“, v loňském roce rozšířená
o model města v době posledních Rožmberků. Smrčkův dům
bude v tomto roce ještě uzavřen, jeho otevření s novou expozicí
plánujeme na jaro 2017. Weisův dům ve Veselí n. L. nabízí vedle
pamětní síně Karla Weise především umělecko-historickou expozici, přibližující život města i venkova v uplynulých staletích.
Během sezony budou expozice obou přístupných objektů
doplněny o krátkodobé výstavy.
Výše zmíněnou keramiku v Rožmberském domě v červnu
vystřídá výstava „Příroda jižní Afriky“ a tu během léta výstava fotografií Táborska Petra Mareše. Závěr sezony bude patřit
výstavě obrazů Marty Vranovské-Malíkové působící ve slovenském Sabinově, partnerském městě Soběslavi.
Weisův dům bude v letošní sezoně věnován výhradně umění
– po prezentaci prací žáků Základní umělecké školy ve Veselí
n. L., která bude zahájena 3. 5., připravujeme výstavy k 120.
výročí narození dvou významných malířů spojených s městem
– Františka Líbala (7. 8. 1896 Veselí nad Lužnicí – 20. 6. 1974
Praha) a Josefa Víznera (5. 1. 1896 Obrataň – 26. 1. 1970
Veselí nad Lužnicí). Novinkou v programu veselského muzea
bude muzejní noc, která proběhne 3. 6. pod názvem 5. noc v Blatském muzeu – „výtvarná“.
Do Blatského muzea Vás srdečně zve RNDr. Daniel Abazid

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

10

Nabídka dubnových akcí v Soběslavi
18. 3. - 8. 4. Dobročinný bazárek Rolničky, IS na náměstí Republiky,
denně kromě neděle, 10 - 17 h
2.4.

Automodelářské závody, v DDM, 9 h

2.4.

Velikonoční turnaj v kuželkách, kuželna TJ Spartak Soběslav, 9 h

3.4.

Chovatelské nedělní trhy, areál chovatelů, 7 h

5.4.

Václav Melcer – Lodí z Afriky do Evropy, beseda, měst. knihovna, 17 h

6.4.

S nebo bez? Divadlo Palace, KDMS, 19.30 h

6.4.

Keňa a Tanzanie, přednáška, Blatské muzeum, 17 h

7.4.

Vernisáž výstavy výtvarných prací ZUŠ, městská knihovna, 17 h

9.4.

Soběslavské okruhy, náměstí Republiky, 9.30 h

9.4.

Jihočeský canicross, start pod rozhlednou Svákov v 11 h

14.4

Astrál, KDMS, 17 h

14.4.

Ing. Vincenc Lászlo – chiropraktik, beseda, městská knihovna, 17 h

15.4.

Severní a Jižní ostrov Nového Zélandu, diashow, čajovna Rolnička, 18 h

16.4.

Kytara k táboráku, soutěž dětí, DDM, 9 h

16.4.

Diskotéka s Romanem Andělem, KDMS, 20 h

17.4.

Malá muzika Nauše Pepíka, koncert, KDMS, 19 h

21.4.

Vyrobte si vlastní vůni, workschop Kláry Csirkové, městská knihovna, 17 h

22.4.

Čarodějnický průvod, pořádá RC Sobík, slet na náměstí Republiky v 16 h

24.4.

STOP POHÁDKA aneb Jak zachránit princeznu, KDMS, 10.30 h

25.4.

4TET, koncert, KDMS, 19 h

26. a 28.4. Pastelkování – antistresové omalovánky, městská knihovna, 17 h
28. a 29.4. Hudba školám, výchovný koncert pro ZŠ, KDMS, 8.15 h a 10.15 h
29.4.

Flóra, fauna – vernisáž výstavy keramických kroužků DDM, Blatské
muzeum, 17 h

30.4.

Stavění máje, pořádá Soběslavská chasa mladá, náměstí Republiky, 15 h

30.4.

Soběslavský čarofest, areál letiště, 17 h

Informujeme návštěvníky společenského centra Soběslavi
Vážení diváci,
velice často se stává, že rezervované vstupenky zůstávají nevyzvednuté.
Je škoda, když divák na webových stránkách kina vidí představení vyprodané a do kina nepřijde, načež pak v sále zbývá spousta prázdných míst.
Chtěli bychom všechny diváky touto cestou požádat, aby své rezervace
realizovali s rozvahou, a pokud vědí, že do kina nepůjdou a rezervaci mají
platnou, aby rezervaci zrušili přímo ze zaslaného potvrzení o rezervaci nebo
telefonicky na pokladně kina. Poté přestaneme uvažovat o zrušení možnosti
rezervací vstupenek. Všem divákům předem děkujeme.
Vážení diváci, rozhodli jsme se provést úpravu v sále, která neovlivní promítání. Pro vaše pohodlí nahradíme plastové židličky pohodlnými pohovkami.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv pracovníků SCS
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Děti do bruslí

Naši předškoláci se zapojili do projektu Děti do bruslí. Jednou týdně děti ze zelené a hnědé třídy dochází
na zimní stadion a pod odborným trenérským vedením
a za asistence a podpory paní učitelek se seznamují
s novou pohybovou dovedností. Některé děti už navštěvují přípravku
oddílů ledního hokeje a krasobruslení, některé chodí bruslit s rodiči
na veřejné bruslení, pro většinu z nich to ovšem byla úplně nová zkušenost.
Poprvé nastupovali na led s obavami v očích a pohybovali se po čtyřech
nebo s oporou o kužel, ale během dvou, tří lekcí získali všichni jistotu
a zvládli pohyb po dvou. Věříme, že zapojením do projektu děti získaly
nejen nové pohybové dovednosti, ale i zkušenosti, které využijí ve svém
životě.

11
MŠ NERUDOVA
Cvičíme pro radost

Vedení TJ Spartaku Soběslav nám umožňuje
již několik let využívat prostory malé tělocvičny.
Předškolní děti a děti ze třídy kytičkové z naší
mateřské školy navštěvují tělocvičnu již od října
loňského roku. Je třeba připomenout, že zdravý pohyb a jakékoliv
pohybové aktivity jsou pro dnešní děti velice důležité.
Děti si tak s chutí zacvičí na ribstolech, švédské bedně či trampolíně.
Zajímavé míčové hry, hod na koš nebo pro kluky fotbal je pro všechny
obrovským zážitkem. „Opičí dráha“, jak ji nazvaly děti, není pro nikoho žádnou překážkou. Radost ze cvičení a úsměv na tváři značí
spokojenost všech dětí.

Štrúdlování

„Pekárna u kina pořádá soutěž o nejlepší domácí štrúdl, co kdybychom se také zapojili?“ To byl prvotní impuls, proč se nakonec celá
naše školka zapojila do soutěže pořádané Soběslavskou pekárnou.
Po telefonátu s panem inženýrem Koubou dokonce vznikla přímo kategorie „Dětský štrúdl“. V pátek 11.3. to u nás ve školce krásně vonělo
jablky a skořicí, všechny třídy pekly svůj štrúdl, každá podle jiného
receptu. Po obědě se ve sborovně sešly zástupkyně všech tříd s paní
ředitelkou a společně vybraly závin s ořechy zeleňásků jako vítěze mezi
školkovými štrúdly. Ten jako zástupce duhové školky soutěžil v hlavní
kategorii a získal skvělé 2. místo a finanční odměnu 700 Kč. V kategorii „Dětský štrúdl“ poté zvítězil štrúdl z pivního těsta, který upekli
červeňásci.
Kolektiv MŠ DUHA

Loučení se zimou
„Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič,
zatáhnu tě za pačesy za ty hory za ty lesy,
až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek.“

ZUŠ V SOBĚSLAVI

Vážení rodiče!
Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve
školním roce 2016-2017 studium hry na hudební nástroj
nebo výtvarný obor v ZUŠ, oba obory určené pro žáky od
šesti let (výjimečně i pro pětileté), dovolujeme si Vás pozvat
dne 11. 5. 2016 v 18:00 hod do ZUŠ na informativní schůzku
(pouze pro rodiče), na které Vám budou poskytnuty veškeré
informace ohledně přijímání do ZUŠ a následného studia na naší
škole.
Na této schůzce zapíšeme všechny zájemce o výuku v ZUŠ
a domluvíme, jak a kdy proběhne talentová zkouška. Pokud se
ze závažných důvodů nebudete moci této schůzky zúčastnit,
můžete se domluvit v dopoledních hodinách telefonicky na čísle
723 776 870 nebo osobně s ředitelkou školy. Zodpovíme rádi
jakékoli dotazy. Těšíme se na nové žáky.

Mgr. Irena Molíková, ředitelka ZUŠ

Foto: Mladí houslisté, kteří se 7. 3. 2016 zúčastnili okresního kola v komorní hře na smyčcové nástroje. Do krajského kola postoupila dvě dua:
B. Vaňková a J. Adam, Z. Čížková a T. Štěpánová.
Zleva vzadu: Antonín Pech, Adam David, Jakub Adam, Lucie Pejšová,
Tereza Štěpánová a Zuzana Čížková. Vpředu: Jaroslav Pech, Barbora
Vaňáková. Autor foto: I. Molíková

Loučení se zimou je v naší mateřské škole velkou tradicí. Děti ze
třídy kytičkové za pomoci paní učitelky vyrobily Moranu, figuru zhotovenou ze slámy a hadrů. Tento zvyk symbolizuje vyhánění zimy.
Moranu jsme připevnili na dřevěnou tyč a na krk děti vyrobily korále
z vyfouknutých nebarvených vajíček. Se všemi dětmi jsme se vydali
směrem k řece Lužnici, kde jsme z mostu Moranu „poslali po vodě“.
Teď už jenom můžeme čekat s dětmi na jarní sluníčko.
Na co se děti mohou těšit? Na konci března připravujeme „Kouzelnou noc se strašidlem Doudlem“, děti se seznámí s různými hudebními
nástroji v pořadu „Šel tudy, měl dudy“, v dubnu se předškolní děti
vydají na výlet do planetária, nesmíme zapomenout na čarodějnický
rej, Kloboukový den a spoustu jiných zajímavých akcí.
Vedení mateřské školy se těší na všechny rodiče a děti, které přijdou
do mateřské školy ve dnech zápisu, a to od 11. 5. 2016 do 13. 5. 2016.
Přijďte se podívat do naší školičky. Děti poznají zajímavé prostředí
a nové kamarády.
Kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ KOMENSKÉHO
Karneval ve školní družině

MDŽ tak trochu jinak (GOLFOVĚ)

Jako každým rokem, i letos se konal karneval ve školní družině. Účast masek byla
opravdu veliká. Sešli se zde princezny, klauni, piráti, zdravotní sestřičky a mnoho dalších.
Na úvod se děti mohly podívat na předtančení, které zajistila děvčata z tanečního
kroužku. Poté už začala volná zábava, kde se děti zapojily do různých soutěží, a mohly
tak vyhrát spoustu drobných sladkostí. Nálada byla skvělá, všichni se dobře bavili.
Páteční odpoledne nám rychle uteklo, a tak se budeme těšit opět za rok na další karneval.
Všem dětem a rodičům patři velká pochvala za přípravu krásných masek.		
							Vychovatelky ŠD

V úterý 8. března, na který připadá Mezinárodní den
žen, se žáci čtvrtých až devátých ročníků naší základní
školy zúčastnili v doprovodu vyučujících akce s názvem
„Golf do škol“.
V malém sále tělocvičny TJ Spartak v Soběslavi je
přivítali zástupci 1. Jihočeského golfového klubu paní
Monika Řeháková a trenér golfu pan Bohumil Hůlka.
Po krátkém povídání o golfu, jeho krásách i obtížnosti
jako jednoho z dnes již olympijských sportů, se žáci
rozdělili do skupin a nacvičovali odpalování míčků
z rohožek a následně pak „puttování“ do umělé jamky.
Používali k tomu zapůjčené golfové hole. Osvojili
si držení „putteru“ i želez a převážné většině se pak
nakonec i podařilo svým golfovým úderem vznést
míček do vzduchu, případně jej umístit na dno golfové
jamky. (redakčně kráceno) 		
Mgr. Václav Michalec
Dne 19. 4. 2016 od 7 hodin na naší škole proběhne sběr
papíru.
Finanční částka, kterou za sběr papíru obdržíme, bude
opět použita na zakoupení knih do žákovské knihovny
školy pro naše žáčky z 1. stupně.
Předem děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní.
			
  
G. Váchová

ZŠ E. BENEŠE

Soutěžíme v jazycích
V únoru se v naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační
soutěže v anglickém jazyce. Tato soutěž proběhla ve dvou
kategoriích a celkem se jí zúčastnilo 45 žáků.
V kategorii 7. tříd se o 1. místo podělily Viktorie Podhradská
a Vanessa Wortnerová, 2. místo obsadil Marek Doucha
a 3. místo patřilo Vendule Benákové, Ivě Fialové, Tereze
Klejmové a Vojtěchu Ženíškovi.
V kategorii 8. - 9. tříd zvítězil se ztrátou jediného bodu Viktor
Kukla, o 2. místo se dělili Lucie Bočánková, Adam Petráň,
Zuzana Srncová a Natálie Zemanová, 3. místo obsadili Jana
Vránková a Vojtěch Dvořák.
Na okresním kole naši školu reprezentovali Viktor Kukla, který
ve své kategorii zvítězil a porazil všech zbylých 18 soutěžících,
a Vanessa Wortnerová, jež obsadila v konkurenci 14 soutěžících
pěkné 6. – 7. místo.
Viktor se v současné době připravuje na krajské kolo, které se
bude konat na konci března. Držme mu palce!
Mgr. Šárka Zasadilová

Naše hudební hvězda
(hudební soutěž)

Viktor Kukla - vítěz okresního kola v Aj.

Hokejový turnaj
Ve středu 2. března se na naší škole uskutečnil již tradiční hokejový turnaj,
kterého se zúčastnilo 43 žáků z druhého stupně. Jednotlivé ročníky hrály
systémem, „každý s každým“, takže během šesti zápasů si holky i kluci
pořádně zabruslili. Vítězným týmem se stali osmáci, kteří vyhráli všechny
zápasy. Na 2. místě skončily devítky, 3. byli sedmáci a na 4. místě žáci
6. ročníků. Na závěr turnaje proběhlo vyhlášení nejlepšího střelce Vojty
Pánka z 8.B, nejlepšího hráče Davida Šrubaře z 6.B a nejlepšího brankáře
Františka Ježka z 9.A.
Milým zpestřením celého dopoledne bylo i vystoupení děvčat z místního
krasobruslařského klubu, ale i dvojice chlapců z 9.B, kteří svým volným
programem pobavili plné tribuny žáků naší školy.
Věřím, že si všichni hráči i fanoušci tento den užili a již teď se těší na příští
ročník. 					
Mgr. Jan Podlaha

Jako každoročně jsme hledali zpěváky
a zpěvačky, kteří by jeli reprezentovat
naši školu do okresní soutěže „ Jihočeský
zvonek“ v Táboře. Zorganizovali jsme tedy
školní kolo, které proběhlo ve dvou dnech
22. a 23. února. Své zástupce do ní vyslaly všechny ročníky 1. stupně a celkem
se soutěže zúčastnilo 78 žáků. Ti soutěžili
v těchto kategoriích: sólový zpěv a skupinový zpěv. Před porotou zazněly lidové i
umělé písničky a v mnoha případech bylo
obtížné rozhodnout o umístění, jelikož
výkony jednotlivých zúčastněných byly
velmi vyrovnané.
Mgr. Naděžda Vančatová
Informace o recitační soutěži a dalších akcích školy naleznete na www.zs-ebeso.cz.

duben 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

13

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek mezi soběslavskými gymnazisty:
„Máte velkou příležitost uspět. Ale učte se anglicky!“
„Bylo to velice milé, Vaši studenti se skvěle ptali a je vidět, že nad
svým životem a nad tím, co se děje kolem nich, přemýšlí,“ pochválil
ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na konci své besedy s maturanty soběslavského gymnázia řediteli školy Mgr. Petru Lintnerovi. Na
soběslavské gymnázium, které sám absolvoval v roce 1979, zavítal Jan
Mládek po sedmatřiceti letech…
„Těšil jsem se na návštěvu našeho gymnázia už dlouho a jsem rád, že se
mi podařilo najít hodinku a popovídat si se studenty o tom, co je zajímá
a co je v životě čeká,“ uvedl ministr Jan Mládek, který bydlí v sousedním
Dráchově.
Jan Mládek jako ekonom a ministr průmyslu a obchodu hovořil se studenty o české ekonomice, globalizaci, o současných problémech Evropské unie a krizi evropských hodnot, o možnostech pracovního uplatnění,
pozitivních očekáváních české společnosti či konceptu Průmyslu 4.0,
který bude realitou v době, kdy dnešní maturanti nastoupí do zaměstnání.
A samozřejmě vzpomínal na studentské historky a hlavně profesory, kteří
bývali gymnaziálními legendami, jako byli tělocvikář Stanislav Svátek,
dějepisář Milan Seidl, Josef Pánek, Jiří Bouška, Vojtěch Kadlčík či Ludmila Růžičková.

„Otevírá se vám celý svět a máte velkou příležitost uspět. Naprostou
podmínkou Vašeho budoucího úspěchu je ale dobrá angličtina. Bez té se
na současném globalizovaném trhu práce neuplatníte. A klidně uvažujte
o dalším jazyku, který u nás není zatím tak obvyklý, ale jehož znalost
bude vaší velkou přidanou hodnotou, třeba o čínštině nebo arabštině,“
poradil studentům Jan Mládek.
Všeobecné veselí vzbudil příchod profesora dějepisu Vladimíra Bělského,
který byl na soběslavském gymnáziu spolužákem Jana Mládka. A proto
ho pozdravil po svém: „Ahoj Honzo“…
Soběslavští maturanti ale brali besedu velmi vážně a ptali se ministra
Mládka na překvapivé detaily: „Co říkáte na Minischengen? Jak bude
dál vypadat obchod s Ruskem? A s Čínou? A kam mají české firmy
exportovat, když je to tak složité? Jaké studijní obory jsou podle Vás
perspektivní?“
„Byl to zvláštní pocit, být po tak dlouhé době zase ve třídách, které
znáte, i když gymnázium prošlo velkými stavebními změnami. Jsem
rád, že jsem tu mohl být a přeji všem studentům soběslavského
gymnázia v jejich životě hodně úspěchů,“ zakončil své více
než hodinové setkání se soběslavskými gymnazisty Jan Mládek.
					
František Kotrba

Jsme finančně gramotní?
(úvaha)

Ohledně otázek ekonomického charakteru a úvěrů jsem vychována svou babičkou, která pro mě měla vždy jedinou radu: „Nepůjčuj si, není-li to
naprosto nezbytné.“ V dětství jsem byla svědkem nečekaného telefonátu babičce od jedné příbuzné, která se sama začínala stavět na nohy, vydělávala
ještě málo a hodně si půjčovala. Jenže její počínání bylo nerozvážné, nedokázala včas splácet a narostly jí úroky. Pak z naprostého zoufalství volala
mé babičce a žádala ji o částku ve výši několika desítek tisíc. Měla obrovské štěstí, protože babička se na ni nedokázala příliš zlobit a půjčila jí, kolik
mohla.
Já díky tomuto příkladu mám pevně vžitý pocit, že půjčovat si velké částky v nestabilní finanční situaci je hloupé a nezodpovědné. Na druhou
stranu naprosto chápu, že mladý člověk při vidině okamžitých peněz není schopný myslet na zadní kolečka a podlehne. A stejně se pak musí obracet
na rodinu, aby mu pomohla se z dluhů „vysekat“. Myslím si, že by určitě nebylo marné ještě více obeznamovat děti na základních školách o tom, jak
zacházet s penězi vlastními a obzvlášť těmi vypůjčenými. Že v určitých situacích prostě nemůže být pohodlí na prvním místě a je potřeba se vzdát
určitých výdajů nebo si nedopřát to, po čem touží. Banky totiž nejsou hodné babičky či tetičky, které nám s úsměvem půjčí a na oplátku chtějí pusu
na tvář.
Sama bych se obrátila v první řadě na rodinu, poté na přátele. Přemýšlet o bankovním úvěru si dovolím, až budu mít stálý příjem, a tedy naprostou jistotu, že dokážu splácet včas každou splátku. Podpořit finančně člena rodiny nebo blízkého přítele pokládám za samozřejmost, proto bych
neváhala, kdyby mě někdo z nich požádal o peníze a nechtěla bych vrátit víc, než jsem půjčila. Myslím si, že ochota pomáhat a důvěra na jedné straně
a zodpovědnost a vděčnost na straně druhé je jediná cesta k opravdu dobrému fungování společnosti, a to nejen v ekonomice. Kdo ví, třeba jednou
nebude bankovní systém vůbec zapotřebí.							
Eliška Šlajsová, Gymnázium Soběslav

Kuře prodává svá peříčka, aby pomohlo dětem
18. ročníku sbírky POMOZTE DĚTEM se můžete zúčastnit i vy!

dobrovolníci a poradkyně z I MY, kteří znají celou rodinu a pracují s ní.

Peříčko k peříčku aneb Každá pomoc se počítá.

Rádi bychom dětem pomohli s náročnou situací v rodině se lépe vyrovnat,
ukázali jim širší perspektivy, věnovali soustředěnou pozornost právě tomu
jejich trápení a starostem.

Rozjíždí se „kuřecí“ sbírka! Do nejlepších TOP 50 z celé
republiky jsou vybrány dokonce 2 soběslavské organizace! I MY, o. p. s.
a Diakonie ČCE - Středisko Rolnička, které se věnují kvalitním službám
a pomoci dětem s postižením či autismem. Ke sbírce se váže více aktivit.
Třeba 1. dubna potkáte kuře při prodeji svých peříček. Tzv. Peříčkový den
bude probíhat v Táboře a Soběslavi. Za 50 Kč získáte své peříčko-brož a
pomůžete dětem žít život snáze…
Tedy popravdě, není z kuřete. Je to pírko pštrosí a bylo prý docela napínavé, zda se pštrosi stihnou včas „přepeřit“, aby bylo pírek dostatek. Ale
těšte se, jsou krásná, žluťoučká.
A sledujte na Facebooku a webu www.pomoztedetem.cz, jestli se podařilo
vybrat dostatek peněz i pro soběslavské pomáhání. Zprávu vám podáme
i v květnové Hlásce.
Sourozenci to mají náročné
Znáte to - když máte jedno dítě nemocné, na druhé zbývá méně času a pozornosti. Když máte dítě s postižením, věnujete mu velkou část své péče.
A často zbývá velmi málo sil na vás samotné, partnera anebo další děti.
Naše pomoc je možná příslovečnou kapkou v moři… Ale věříme, že i tak
má velký smysl. Už podruhé proto vyrazíme 22. - 24. dubna se sourozenci dětí s postižením do přírody ke koním. Pojede s námi i psycholožka,

Děkujeme Nadaci člověk člověku, která pobyt finančně podpořila, i paní
Beátě Koutové z Ranče Apollo za “azyl” v nádherné přírodě a její vstřícnost!			
Klára Csirková, koordinátorka I MY, o.p.s.
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SPOLEK RC SOBÍK
Program DUBEN 2016

PONDĚLÍ
9.00 - 11.30 VOLNÁ HERNA
ÚTERÝ
9.00 - 9.30 POHYBOVÉ HRÁTKY,
rodiče a děti
9.45 - 11.30 VOLNÁ HERNA
STŘEDA
15.00 - 15.30 ŠIKOVNÉ RUČIČKY,
rodiče a děti
15.00 - 17.00 VOLNÁ HERNA
ČTVRTEK
9.00 - 9.30 PÍSNIČKA,
rodiče a děti
9.45 - 11.30 VOLNÁ HERNA
PÁTEK
9.00 - 9.30 ŠIKOVNÉ RUČIČKY,
rodiče a děti
9.00 - 11.30 VOLNÁ HERNA

duben 2016
RC Sobík
zve děti a rodiče na

čarodějnický

PRŮVOD

v pátek 22. 4. 2016
SLET všech čarodějnic
a čarodějů
v 16.00 h na náměstí
Průvod se poté přesune na plovárnu TJ
Spartak Soběslav, kde se můžete těšit na
čarodějnické tvoření, soutěže a opékání
špekáčků.
S sebou: špekáčky, klacky na opékání (ostatní
občerstvení na místě)
V případě nepříznivého počasí budeme tvořit
v RC Sobík.

Foto: karneval

Vstupné dobrovolné. Děti i rodiče
v čarodějnických kostýmech vítáni!

Kontakty: Spolek RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav, tel: 728 318 857, 777 933 219, FACEBOOK
„Spolek Rodičovské centrum Sobík“, www.rc-sobik.webnode.cz

Masopust v Senior-domě
Copak se to stalo? Piráti, pirátky, námořníci a námořnice se proháněli Senior-domem, ale strach
z nich nešel. Byli to hodní piráti a s námořníky
se i kamarádili, tancovali a zpívali – bylo veselo.
A co se to dělo? No přeci jsme měli MASOPUST. Zábava byla, jak měla být, napekli jsme
koláčky, ochutnali koblížky, nechyběla ani jaternička a jelítko. A aby nám to vše lépe trávilo,
bylo i pivečko.
Přitom nám hrála muzika, kdo mohl, zatancoval
si, kdo nemohl, tak si zazpíval. Nyní se už těšíme
na jaro, abychom opět mohli na procházky a posedět a vyhřát se na jarním sluníčku. Snad nám
to teplé počasí přivolají velikonoční svátky, na
které se už také těšíme.
Mgr. Lada Haplová

Staročeský bál 2016
V pátek 26. února se v Kulturním domě v Soběslavi konal již tradiční Staročeský bál, pořádaný
místním folklórním souborem Soběslavská chasa
mladá. Ještě před vstupem do sálu vítali všechny příchozí hosty
členové souboru v krojích po staročesku - chlebem a solí. Samotný bál byl zahájen v 19 hodin, kdy začala vyhrávat dechová
kapela Božejáci, která bavila návštěvníky po celý večer.
Na začátek bálu se představila chasa svým zbrusu novým
vystoupením s názvem „Pojďme spolu do kola“, ve kterém
se tanečníci hned na úvod pěkně zapotili. Publikum v sále jejich
výkon odměnilo srdečným potleskem. Ani tento rok nezapomněla chasa pozvat folklorní soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí,
který vystoupil v druhé části plesu. Jejich vystoupení opět nemělo chybu, a navíc své vystoupení okořenili tak trochu jiným
druhem tance, a to kankánem, který si nacvičila děvčata z Javoru. Ani je nezapomnělo publikum odměnit bouřlivým potleskem.
Zlatým hřebem večera bylo půlnoční překvapení chasy mladé.
Letos bylo v duchu trochu jiných tanců z venkova, a to country
tanců, které chasa zatančila v krojích a s kovbojskými klobouky.
Poté pokračovala ničím nerušená zábava až do ranních hodin.
Velké poděkování patří moderátorovi plesu, bývalému členu chasy mladé, panu Petru Valešovi. Dále bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům,
kteří se s námi přišli bavit a tančit, a také všem sponzorům plesu za podporu našeho folklorního souboru. Doufáme, že se ples všem líbil a že se za rok
na dalším Staročeském bále opět sejdeme. 				
Za Soběslavskou chasu mladou, Lucie Tomšová
www.chasamlada.info

duben 2016
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Rolničkové dny budou opět pomáhat
lidem s postižením
Vážení občané Soběslavi,
i v letošním roce pořádá Diakonie Rolnička veřejnou pouliční sbírku Rolničkové
dny. Letošní ročník bude již patnáctý.
Rolnička již více jak 20 let poskytuje své služby dětem i dospělým s mentálním
a kombinovaným postižením, a to i těm s nejtěžším stupněm postižení. Naše
služba je založena na přesvědčení, že každý člověk by měl mít právo a možnost
vyrůstat a žít v těsném sepětí se svou rodinou. Péče o těžce postiženého člena rodiny je však mnohdy velmi náročná a v zájmu zachování funkční rodiny
je pak žádoucí nabídnout službu, která by blízkým postiženého člověka umožnila nabrat nových sil.
Proto se Rolnička rozhodla rozšířit nabídku svých služeb o odlehčovací službu.
Jedná se o časově omezenou pobytovou službu, která zatím bude otevřena pouze pro naše dospělé klienty, především se středním a těžším stupněm postižení.
Podnět na vznik této služby vzešel přímo od rodin našich klientů. K dispozici
máme i prostory na táborském Sídlišti nad Lužnicí, kde chceme zahájit provoz
této služby s kapacitou 4 lůžek. Předpokládaný začátek služby je leden 2017.
A právě na zakoupení vybavení potřebného pro provoz této služby bude použit
výtěžek letošního ročníku sbírky.
Loni jste k nám byli štědří. Vy a obyvatelé dalších 10 měst v Jihočeském kraji
jste nám pomohli získat částku 207.950,- Kč, z toho 18.594,- Kč bylo vybráno
v Soběslavi. Pomozte nám i letos. Až ve čtvrtek 21. dubna potkáte v ulicích svého města dobrovolníky ve žlutých tričkách se zapečetěnou pokladničkou a oni
Vám nabídnou ke koupi barevnou placku s originálním obrázkem z Rolničky,
neodmítněte je, prosím.
Váš příspěvek bude použit na dobrou věc. Naše sbírka je pořádána dle zákona
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a podléhá kontrole Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Děkujeme!

Za Rolničku Ludmila Pokorná

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.rolnicka.cz.

Ohlédnutí za Mezinárodním dnem žen
Dne 13. 3. jsme uspořádali tradiční posezení na oslavu Mezinárodního dne žen
v Soběslavi.
Setkání se zúčastnily nejen soběslavské ženy, ale i ženy z blízkého či vzdálenějšího
okolí. Bylo připraveno bohaté pohoštění, stejně jako i velmi bohatá tombola, kvíz
a samozřejmě živá kapela k tanci i poslechu. Ale nejkrásnějším zážitkem bylo
vystoupení soběslavského souboru Ráček, který si připravil pásmo jihočeských
písniček a krajových tanců. Moc jim za to děkujeme a přejeme jim stálý elán
a nadšení, s jakým nám předvedli své vystoupení. Zúčastnilo se více jak 70 žen
a nechyběli ani pánové.
Bylo to příjemně a krásně strávené nedělní odpoledne. Pořadatelům patří veliký
dík za snahu a obětavost.
Jan Schmid, Soběslav

DUDÁCKÉ KLÁNÍ
Zájmové sdružení Spolek Dudácký
taneční soubor Jitra Soběslav pořádá
dne 14. 5. 2016 setkání dudáků z Jihočeského kraje a Vysočiny s názvem „Dudácké klání na Borkovických blatech“.
Záměrem projektu je pokusit se
oživit dudáckou tradici na Blatech
a zábavným způsobem, formou soutěže hry jednotlivých dudáků přilákat
další zájemce o tento způsob folkloru.
Vystoupí i vítězové soutěže Jihočeský
zpěváček.
Vlastní soutěžní přehlídka začne za
účasti obecenstva ve vesnici Borkovice
Ing. Vojtěch Trubač
od 16.00 hod.

Informace z DDM

V sobotu 02.04. se konají od 9:00 hodin v rámci
série závodů Šumava Cupu automodelářské závody. Srdečně zveme příznivce tohoto „malého“
sportu na soběslavskou autodráhu v „Domečku“.
V sobotu 09.04. pořádáme zájezd do Prahy s návštěvou
vyšehradského podzemí a Jindřišské věže.
Cena zájezdu (cestovné, vstupné) činí 350 Kč, pro členy
zájmových kroužků DDM 300 Kč.
Zájemci se mohou hlásit v DDM nejpozději do 01.04.2016.
Bližší informace na tel. 381 522013.
V sobotu 16.04. pořádáme zájezd do Muzea lega v Táboře.
V muzeu máte možnost zhlédnout historii vzniku LEGO
kostiček, najdete zde mezi exponáty např. Sochu svobody,
Tower Bridge, Eiffelovu věž, kopii Benešovy vily postavené
z více jak 20 tisíc lego kostiček. Expozice patří mezi evropské i světové unikáty. Je zde i možnost nákupu v prodejně,
kde jsou nabízeny LEGO stavebnice, ne zcela běžně prodejné v obchodních sítích.
Cena zájezdu 150 Kč (jízdné ČD, vstupné), pro členy zájmových kroužků DDM 120 Kč.
Přihlášky nejpozději do 12.04. v DDM.
V sobotu 16.04. vás zveme do DDM, kde se koná od 9:00
hodin Kytarová soutěž dětí ze zájmového kroužku „Kytara
k táboráku“.
V pátek 29.04. vás srdečně zveme na slavnostní vernisáž
k výstavě prací keramických kroužků DDM pod názvem
„Flóra, fauna“. Vernisáž se koná v Rožmberském domě v Soběslavi od 17:00 hodin.
Jaroslava Kohoutová

Soběslavská pekárna informuje

Naše společnost vyvinula originální výrobek s názvem
DATLOVÝ CHLÉB.
Výrobek patří do kategorie dezertních chlebů a obsahuje
datle, hrozinky a slunečnicové semínko, barven je praženým
sladem. Chléb jsme nechali testovat Výzkumným ústavem
potravinářským v Praze, především na množství vlákniny,
která je jedním z nejdůležitějších prvků zdravé výživy.
Výsledky jednoznačně prokázaly, že chléb může užívat název
„Výrobek s vysokým obsahem vlákniny“. Podle nařízení EU
tento název mohou mít výrobky, které obsahují více než 6 g
vlákniny na 100 g výrobku. Náš datlový chléb obsahuje 11 g
na 100 g výrobku, což je téměř dvojnásobek. Pozitivní jsou
i jiné nutriční hodnoty a vysoký obsah bílkovin.
Chléb prodáváme balený o váze 250 g, trvanlivost je 3 dny.
Je vhodný k snídani, svačině, ale i k čaji nebo kávě jako
dezert. Potřít si ho dobrým máslem dá rozhodně vyšší
gurmánský požitek, než kdejaký dort s margarínem.
Přijďte si ho ochutnat!
Kolektiv Soběslavské pekárny s.r.o.
(placený příspěvek)
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Události PS Soběslav 13. 2. 2016 – 13. 3. 2016
16. 2.
16. 2.
17. 2.
2. 3.

2. 3.
8. 3.

9. 3.

duben 2016

Asistence při transportu pacienta do
sanitního vozu v obci Žíšov.
Požár lesní hrabanky u obce Hlavatce.
Odstranění úniku provozních látek
z nákladního automobilu v Soběslavi
u zimního stadionu.
Požár rodinného domu v obci Újezdec.
Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS
Soběslav a jednotky SDHO Kardašova
Řečice, Veselí n. L. a Újezdec.
Otevření bytu v Soběslavi, ulice Na
Ohradě.
Odstranění následků dopravní nehody
osobního a nákladního automobilu
u Soběslavi. Při nehodě byla jedna osoba
zraněna.
Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Rybova
Lhota. Při nehodě byla jedna osoba
zraněna.
Bc. Libor Šmahlík

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
• J. H. v době od 5. 1. do 2. 2. 2016 pokácel 20
ks různých druhů stromů, čímž obci Roudná
způsobil předběžnou škodu ve výši 25.000
Kč.
• NP se v období od 24. 1. do 7. 2. 2016 vloupal do kolárny panelového domu v Soběslavi,
přičemž odcizil 1x pánské horské kolo a 2x
pánské horské kolo. Poškozené M. M. způsobil škodu ve výši 17.800 Kč.
• NP se v období od 3. do 4. 2. 2016 vloupal do
rekreační chaty, odcizil klíče od vozidla a dvě
jízdní kola, čímž poškozenému J. H. způsobil
škodu 45.400 Kč.
• NP v době mezi 5. - 8. 2. 2016 v areálu spol.
Motor Jikov Strojírenská a.s. v Soběslavi odcizil kompresor CNG čerpací stanice. Způsobil tak škodu ve výši 120.000 Kč.
• Dne 5. 2. 2016 nalezl NP v prostorách OD
Jednota v Soběslavi peněženku s osobními
doklady a finanční hotovostí 13.800 Kč, čímž
P. Ř. způsobil škodu ve výši 14.550 Kč.
• NP v období od 31. 1. do 14. 2. 2016 odcizil
ze společné kolárny panelového domu v Soběslavi uzamčené dámské horské kolo, čímž
poškozenému R. L. způsobil škodu v hodnotě
5.100 Kč.
• J. P. dne 21. 2. 2016 před internátem SOU
a SOŠ v Soběslavi nalezl plynovou pistoli
a tablet Lenovo. Majitele se podařilo následující den vypátrat.
• Dne 23. 2. 2016 NP odcizil ze sborovny ZŠ
v Soběslavi peněženku v hodnotě 800 Kč
s finanční hotovostí ve výši 3.000 Kč a kartou Českých drah v hodnotě 1.000 Kč, čímž
poškozené. J. P. způsobil škodu ve výši 4.800
Kč.
• Dne 23. 2. 2016 NP natankoval na BČS Benzina v Soběslavi a z místa odjel bez zaplacení,
čímž způsobil škodu ve výši 1.265 Kč.
OOP Soběslav

VELKÉ ZMĚNY v získávání řidičského průkazu na motocykl
už tento rok!
Žáci pojedou na motorce sami, přísnější zkoušky motorkářů!
Dne 20. 2. 2016 vstoupila v platnost novela zákona 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – vyhl. 167/2002 Sb. byla novelizována již
k 1. 11. 2015 a její další drobná novelizace se chystá. Tyto změny se zásadně týkají provádění výcviku a závěrečných zkoušek v autoškolách z praktické jízdy na motocyklech.
Oproti dosavadní praxi v rámci části výcviku a při zkoušce pojede žadatel na motocyklu
sám a instruktor resp. zkušební komisař jej budou následovat na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu! Tento způsob výcviku a zkoušek je znám ve všech
vyspělých zemích. Jen připomínáme, že od 1. 11. 2015 je již v platnosti novela prováděcí
vyhlášky, která upravuje praktickou část zkoušek, respektive 1. část praktické zkoušky
(jízdy) u sk. A, a jejich podskupin AM, A1a A2. Jedná se o část zkoušky prováděné
na cvičném prostoru (manipulace s motocyklem, slalom, pomalá jízda, osmička, vyhýbání
se překážce atd.)
Rádi bychom tímto všechny ostatní řidiče poprosili o trpělivost a ohleduplnost vůči všem
výcvikovým vozidlům pohybujícím se v silničním provozu. Ostatně, vše je jasně řečeno
zákonem o sil. provozu č. 361/2000 Sb., §5 odst. 1 písm. d) „Povinnosti řidiče“. Cituji:
„Řidič je dále povinen brát ohled zejména na výcvikové vozidlo označené podle zvláštního
právního předpisu.“
Obzvláště nyní po zavedení novelizace výcviku a závěrečných zkoušek budoucích motorkářů, kdy žák pojede sólo a instruktor nebo případně při závěrečné zkoušce zkušební
komisař ho budou následovat na dalším motocyklu či v osobním vozidle, je tato ohleduplnost ostatních řidičů velmi aktuální. Instruktor nebo případně zkušební komisař sice
bude s žákem jedoucím na motocyklu v kontaktu pomocí elektronické komunikace, ale
v případě jakékoliv krizové situace vzniklé z nedodržování základních povinností dalších
řidičů nemohou ihned zasáhnout. Také doporučujeme řidičům se mezi takto označená dvě
výcviková vozidla nezařazovat!
Určitě přijdou problémy, které s touto novou přípravou a poté se zkouškou nových „motorkářů“ budou spojeny. Věříme ale, že během této sezony se vše rychle zaběhne a tento
nový systém výcviku a zkoušek bude přínosem pro bezpečnost jak budoucích motorkářů,
tak ostatních řidičů.
Podrobnosti o nových podmínkách výcviku Moto včetně zkoušek
na www.autoskola-sluka.cz v sekci Motoškola.
Petr Sluka,
AMŠ Soběslav

CHOVATELÉ
V neděli 14. února 2016
proběhla výroční členská schůze,
kde proběhlo zhodnocení loňského roku, a začala příprava roku
2016:
• byli přijati noví členové – celkový počet činí 57 registrovaných členů
• byl připraven plán prací a brigád pro celý rok
• 24. 3. 2016 proběhla výborová
schůze ČSCH Soběslav s programem přípravy Tradiční soběslavské výstavy v termínu
30. 9. – 2. 10. 2016
Zveme naše spoluobčany na
pravidelné nedělní trhy 3. dubna
2016 od 7 hodin k příjemnému
nákupu drobného zvířectva, zahrádkářských a chovatelských
potřeb, krmiv a k posezení u dobrého občerstvení.
(redakčně kráceno)
Martin Nechutný
ZO ČSCH Soběslav

duben 2016
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Toulava
Začalo jaro a tedy ten pravý čas vydat se do přírody na procházku nebo
na výlet, či dokonce pořádnou první jarní túru. Na jaro jsme se těšili i
v turistické oblasti Toulava, od Tábora až k nám. A aby to jarní toulání
po kraji, který se táhne od Tábora až k Sedlčanům, Milevsku, Mladé
Vožici, Bechyni a Soběslavi bylo zajímavější, odstartovala Toulava
fotosoutěž „Vyfoť dobrou náladu v Toulavě“. Jde o druhý ročník
fotosoutěže. Ta první probíhala před dvěma lety a její výsledky teď
můžete spatřit v Malšicích, protože 15. března sem zavítala putovní
výstava nejlepších fotek. Tentokrát má každý, kdo rád fotí, možnost
„blýsknout“ v Toulavě snímek, ze kterého čiší dobrá nálada, ať už jde
o akce a festivaly, jako byl masopust nebo vítání jara, sport, lidi, kteří
se baví a jejich úsměvy nebo čistě jen dobrou náladu v krajině. Soutěž
probíhá až do 20. září, takže času je dost. Fotky stačí poslat na toulavský
e-mail info@toulava.cz nebo vložit do aplikace na Facebooku.

Kromě hlavní kategorie se soutěží v kategorii U nás na návsi, kam
můžete posílat obrázky z místních akcí a festivalů. Nejlepší fotky
budou opět vystaveny po celé Toulavě a dalších místech po jižních
Čechách a na vítěze samozřejmě čeká odměna v podobě fotografického
vybavení za více než 10 tisíc korun a dalších cen. Ale hlavní odměnou
nechť vám je, že se budou vaše fotografie líbit a ocení je i lidé, kteří
v našem kraji třeba dosud nikdy nebyli a až na základě fotky se k nám
přijedou podívat. A co ještě nového by měl turista vědět? Třeba to,
že 1. dubna se otvírá v Božeticích u Milevska v rozlehlém a zcela
zrekonstruovaném areálu mlýna muzeum pekařství, mlynářství a
zemědělství, kde bude mít i Toulava malou expozici. Setkáte se zde
třeba s toulavským krajánkem. A to je jen jedna z novinek, která nás
letos čeká. Pojďte se s námi toulat. Vzhůru do nové turistické sezony!
Jan Sochor, ředitel TOULAVA, o.p.s.

Veselský maraton – XXVI. ročník
VODÁCKÝ ZÁVOD
PO TŘECH ŘEKÁCH

40. ročník turistického pochodu
a cyklojízdy kolem rybníků
Třeboňské pánve Krajem rybníků

sobota 30. dubna 2016
od 8:30 do 9 h

sobota 30. dubna 2016

start od 6 do 10 h

start na vodáckém tábořišti
v Suchdole nad Lužnicí

od restaurace Hokejka u zimního stadionu

ve Veselí nad Lužnicí

Informace: tel. 739 619 595. Přihlášky zasílejte na adresu: Miroslav Pech, Štěpnice 735,
391 81, Veselí n. L. nebo na e-mail:
miroslav.pech@email.cz do 27. 4. 2016.

Bližší informace: tel. 724 172 827,
721 201 248

Canicross
9. 4. se bude v okolí Svákova pořádat canicross. U nás se bude závod
pořádat pod záštitou pana Lukáše Doležala, který nám poskytl krátký
rozhovor:
Co si máme představit pod pojmem canicross?
Jde o závod se psem. Běžec má bederní sedák a pes má závodní postroj
formou chomoutu. Oba jsou propojeni vodítkem s amortizérem, ve kterém je guma, která umožňuje tlumit nárazy a předchází případným zraněním. Pes táhne a pomáhá k vyšším rychlostem běžce. Jde tedy o jejich
vzájemnou spolupráci.
Mně canicross připomíná klasické zimní psí spřežení. Je mezi nimi
nějaká spojitost?
Ano, je to odnož mushingu, podobně jako zimní spřežení. Jedná se o
letní disciplínu.
Jaké disciplíny canicrossu existují a v jakých závodíte Vy?
Existuje canicross – běh se psem. Dále scooter, kde se využívá koloběžka
a bikejoring, kde se využívá kolo. Já s kolem ale nejezdím, nepřijde mi
to bezpečné.
Jak je sport finančně náročný?
Pro běžce stačí věci na běhání. Vybavení pro psa vyjde řádově do
4 000 Kč. Cena se také odvíjí od toho, jakou disciplínu si vyberete.
S jakým psem běháte?
Já mám malou fenku anglického staforda. Před dvěma lety jsem běhal
s americkým stafordem. Potkáte tam různá plemena. Běžně se v canicrossu ale využívají evropští saňoví psi, ohaři nebo vlčáci.
Jak dlouhý bude závod na Svákově a jak bude probíhat?
Je to okruh dlouhý 4,2 km. Trasa je poměrně náročná. Startovat se
bude v kempu pod Svákovem a hned se poběží nahoru za kapli, což je
800 m dlouhý kopeček. Takže tam se asi bude rozhodovat hned na startu.
Časově by měl závod vyjít na 15 min. Starty budou frekvenční, po 10
vteřinách. Kategorie se dělí dle pohlaví závodníka a váhy psa. V 11:00
by měly vystartovat koloběžky s jedním a se dvěma psy a poté jednotlivé
kategorie.
Pro případ, že by si chtěl canicross někdo vyzkoušet, máme pro zájemce připravenou krátkou trasu. Rodiče s dětmi si mohou zkusit uběhnout

trasu 800 m. Pro děti máme připraveny i jiné atrakce, například skákací
hrad. Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení.
Závod se uskuteční 9. 4. od 11 do 17:00. Od 11 do 14:00 poběží závodníci, po 14:00 odstartuje kategorie „děti a začátečníci“, poté „přátelská
štafeta“ a v 15:45 proběhne předávání cen.
Akce patří mezi ojedinělé tím, že se jedná o kvalifikační závod na mistrovství Evropy, které se poběží 15. října v Novém Městě na Moravě.

Rádi bychom z bezpečnostních důvodů upozornili návštěvníky, aby své
psy drželi na vodítku, nebo je nechali doma. Děkujeme za pochopení.
Michaela Nováková
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NEJLEPŠÍ SPORTOVCI TJ SPARTAK SOBĚSLAV ZA ROK 2015
LEHKÁ ATLETIKA - Veronika FÖRDÖSOVÁ

AIKIDO - Vojtěch POPELÁK

Veronika je žákyní osmého ročníku ZŠ Soběslav
Komenského a odmalička se věnuje lehké atletice.
Svým poctivým přístupem k tréninku patří k těm
nejlepším. Pravidelně se účastní všech školních
atletických závodů a dosahuje v nich výborných
výsledků. Veronika je velice všestranná, ale mezi
svou nejoblíbenější atletickou disciplínu řadí skok
vysoký, kde má zaznamenán svůj osobní rekord
130 cm.

Aikido cvičí od roku 2011 a je nositelem technického stupně 8. kyu. Vojta je nejmladším
členem našeho klubu, který pravidelně cvičí
v dospělém oddíle. V roce 2011 začínal u nás
studovat AIKIDO v dětském oddíle. Svou
pravidelnou účastí na trénincích a seminářích
dosáhl toho, že již ve 12 letech byl začátkem
roku 2015 přeřazen do plné přípravy dospělých. Zajímá se o sebeobranu, která je důležitou součástí AIKIDO praxe.

FOTBAL - Roman POKORNÝ

VOLEJBAL - Václav MÜLLER
Oddíl volejbalu tentokrát ze svých řad volí
benjamínka týmu, který s volejbalem začínal
v Kardašově Řečici a postupně prošel několika
týmy KP, naposledy týmem celku krajské
soutěže v Třeboni. V současné době již druhým
rokem hraje krajskou soutěž za Soběslav, kde
patří k pevným článkům základní sestavy a do
budoucna by měl patřit mezi lídry týmu. Sportovcem roku za oddíl
volejbalu byl zvolen za velmi pozitivního týmového ducha a trvalý
příkladný přístup k tréninku, a to i přes značné pracovní vytížení.
Mezi jeho silné stránky patří výborná obranná činnost na síti spolu
s rychlým útokem středem sítě, velmi účinné podání a obětavá
poziční hra v poli.

Komplexní fotbalista s výborným fotbalovým
myšlením a vynikající technikou na vysoké úrovni.
Roman je typickým záložníkem, kam se postupem
času vypracoval z univerzálního obránce. Hodně
toho naběhá, umí hrát dopředu a není mu cizí ani
tvrdá obranná práce. Jak na tréninku, tak i v zápase jede na 100% a navíc je velmi houževnatý a
cílevědomý. Je vůdčím typem, který umí ukázat správnou cestu i ostatním
klukům, kterým je kamarádem, ale i autoritou; je zodpovědný v přístupu
nejen k fotbalu, ale dosahuje i vynikajících studijních výsledků. Kromě
kopané se věnuje i florbalu a tenisu. Jak se přiznala sama trenérka – „Jsem
ráda, že jsem mohla trénovat takového fotbalistu.“

KUŽELKY - Martina VOTRUBOVÁ

V roce 1995 nastoupila Martina do oddílu kuželek.
Dosahovala dílčích úspěchů v okresním přeboru.
Spoluhráči si ji zvolili za kapitánku družstva. V
roce 2014 se jí splnil sen dostat se na MČR, které
se konalo v Praze. V přeboru Jihočeského kraje
získala stříbrnou medaili, v semifinále obsadila 8.
postupovou příčku a ve finále v Praze pak obsadila
42. místo! V roce 2015 získala v okresním přeboru stříbrnou medaili, v
krajském kole čtvrté místo a po semifinále se probojovala do Přerova,
kde na MČR obsadila opět 42. místo. Od sezony 2015 - 16 je členkou
„A“ družstva, které hraje KP1.

LEDNÍ HOKEJ – Roman JANSA

Odchovanec soběslavského hokeje, který neoblékal
v kariéře nikdy jiný dres než ten domácího Spartaku.
Již od svých 16 let je dlouholetou stálicí obranných
řad seniorského týmu. Svou mohutnou postavou budí
respekt u všech hráčů soupeře. Několik posledních sezon je také kapitánem družstva mužů. Svým poctivým
přístupem k tréninku je příkladem mnoha hráčům v
kabině a je vnímán jako skromný, pracovitý a poctivý hráč, a především
i jako člověk a kamarád.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - Adélka PÁNKOVÁ
Je žákyní 2. třídy a sportovní gymnastice se věnuje již
třetím rokem. Je pohybově velmi nadaná, snaživá a
v kolektivu velmi oblíbená. Kromě gymnastiky hraje
i lední hokej, čemuž se při jejím příjmení ani nikdo
nemůže divit. Také se věnuje tenisu. Rozhodně ale
působí i v oblasti kultury – navštěvuje ZUŠ – obor hra
na housle.

TENIS - Jiří ČÁP

Jirka je dlouholetým členem tenisového klubu a
základní oporou „A“ družstva, které hraje soutěž
KP III. Jirka také dosahuje velmi pěkných úspěchů
na různých klubových turnajích, vyniká skvělým
stylem.

KRASOBRUSLENÍ - Naomi BLÁHOVÁ

Naomi je 9 let a bruslí již čtvrtým rokem.
Pravidelně a úspěšně reprezentuje náš klub
na závodech ČKSA. Za svůj perfektní výkon
v závodech v Ledči získala tento rok krásné
2. místo. Bruslení věnuje téměř všechen svůj
volný čas, a proto byste ji mohli vidět na ledě
téměř každý den. Nejen že patří mezi naše
nejlepší krasobruslařky, ale je to i velmi dobrá
kamarádka a svědomitá studentka. Ve škole ji nejvíce baví matematika, tělocvik a výtvarná výchova. Až bude velká, chtěla by se stát
trenérkou krasobruslení.

BASKETBAL - Milan KŘIKLÁN ml.

Pravý benjamínek „důchodcovského“ basketbalového oddílu. Stejně jako táta i Milan
se dostal k basketbalu jako většina ostatních
přechodem z házené. Neuvěřitelně rychle se
odnaučil zlozvyky z minulého sportovního
odvětví, je výborný střelecky a hlavně ještě
hodně běhá! Kéž by měl oddíl basketbalu do budoucna
více takových Milanů mladších!

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO
VŠECHNY - Hana KOMÁRKOVÁ

Dlouhá léta cvičí ženy, je cvičitelkou třetí
třídy, držitelkou bronzového, stříbrného a
zlatého odznaku „Vzorný cvičitel“. Zároveň
získala nejvyšší ocenění – medaili Dr. Miroslava Tyrše za obětavou činnost pro rozvoj
„Sportu pro všechny“.
KANOISTIKA - Jana BOČÁNKOVÁ
Přebornice Jihočeského kraje ve sjezdu,
vítězka podzimního sjezdu na řece Lužnici.
Obsadila 4. místo v oblastním žebříčku
Čechy v kategorii K1 mladších žaček.
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Stolní tenis - Tomáš HLOŽEK

Student SPŠ v Táboře, hraje stolní tenis
od 8 let, je platným členem „A“ družstva
mužů, které postupuje do nejvyšší krajské soutěže – Jihočeské divize. V roce
2015 se stal přeborníkem Jihočeského
kraje ve dvouhře starších žáků. Zároveň
je přeborníkem Jihočeského kraje ve
družstvech dorostenců se spoluhráči Petrem Novotným a Dominikem Šimotou. Svým poctivým přístupem k tréninku je vzorem pro
mladší a začínající hráče oddílu.

VODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÁ SLUŽBA
Michal NOVOTNÝ

Osmnáctiletý student SOŠ ekonomické
a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí.
Desátým rokem člen VZS Soběslav.
V roce 2015 startoval poprvé v juniorském
reprezentačním družstvu České republiky.
V tomtéž roce se stal absolutním mistrem
ČR staršího dorostu. Z Mistrovství ČR
juniorů si přivezl 1x zlato, 1x stříbro a 3x bronz a společně s
týmem Soběslavi další bronz z královské týmové disciplíny
SERC (simulovaná záchranná akce). V této disciplíně se zároveň
stal platným členem s výbornými výsledky. V mezinárodním
závodě GPM Brno získal 2. místo a na Mistrovství Evropy juniorů
ve Španělsku velmi ceněné 4. místo. Na tomto mistrovství byl
členem sprinterské plážové štafety, která obsadila 8. místo a sám
se probojoval do finále plážových praporků. V současné době se
se svými kolegy připravuje na všechny nominační závody, které
určí reprezentační tým pro letošní Mistrovství světa v Holandsku.

OSOBNOSTI SOBĚSLAVSKÉHO SPORTU
Jana LAGNEROVÁ a Lenka VANDASOVÁ
Jana začala pádlovat v 17 letech na slalomovém kajaku a pádluje
dodnes. Řadu let působí jako trenérka kanoistiky v SK Domeček
Soběslav. Je několikanásobnou veteránskou mistryní a medailistkou České republiky ve slalomu a sjezdu na divoké vodě na kajaku
a v kanoistickém maratonu, několikanásobnou mistryní Evropy v
kanoistickém maratonu, medailistkou z ME a MS dračích lodí a
také veteránskou mistryní a medailistkou z mistrovství světa v

raftingu. V roce 2015 obsadila s posádkou RK Troja veteran na
Mistrovství světa v raftingu v Indonésii v kategorii R6 (raft pro 6
osob) 1. místo ve slalomu, 1. místo ve sprintu, 2. místo ve sjezdu,
2. místo v celkovém pořadí a 3. místo v kontaktním závodě Head
To Head. Na Mistrovství Evropy 2015 v kanoistickém maratonu
ve slovinském Bohinji získala zlaté medaile v kategorii kajaku
jednotlivců i dvojic (s Tatjanou Petrovou z Ruska). Řady úspěchů
dosáhla v loňském roce i na domácích závodních tratích.
Lenka začala závodit v 11 letech na slalomovém kajaku. Pět let
působí také jako trenérka kanoistiky SK Domeček Soběslav. Je
několikanásobnou juniorskou a seniorskou mistryní a medailistkou z mistrovství světa, mistrovství Evropy a mistrovství České
republiky na sjezdovém kajaku a na raftu. Taktéž je medailistkou
z ME dračích lodí. V roce 2015 se stala společně s posádkou TR
Omega na Mistrovství světa v raftingu v Indonésii absolutní mistryní světa v kategorii R6 (raft pro 6 osob). Navíc zde obsadila 1.
místo ve sjezdu a 3. místo v kontaktním závodě Head To Head. Za
rok 2015 je mistryní ČR ve sprintu a ve sjezdu na raftu. V kajaku
se stala mistryní ČR ve sprintovém závodě družstev.
Pavel Lintner, foto včetně titulní strany T. Lintner
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Liga žen: Play-off
Soběslavské ženy odehrály o tomto víkendu 1. kolo play-off. Soupeřkami jim byly brněnské Bulldogs. V sobotu se hrálo právě na půdě protivníka
z Brna, nedělní odveta se naopak odehrála v soběslavské sportovní hale. Přestože ženy Banes Florbal Soběslav předvedly v oba dva dny skvělý výkon,
nepodařilo se jim ani jednou zvítězit. Proto pro ně letošní sezona končí.
ItelligenceBulldogs Brno – Banes Florbal Soběslav (4:2)
po třetinách: 2:1, 1:1, 1:0
Sobotní duel byl víceméně v režii domácích Brňanek. Mnohem více hrály na
míčku a jejich hra byla velmi rychlá a razantní. Přesto dokázaly soběslavské
florbalistky statečně vzdorovat a nebýt nedůrazu ve vlastním brankovišti a
následných několika zbytečných branek, mohlo být k vidění velmi vyrovnané
utkání. Buldočky se snažily podržet míček za brankou soupeřek a následně
jen čekaly na příležitost poslat míček před bránu. Soběslavské hráčky se držely své snahy o tvořivou kombinační hru, ale bohužel opět chyběla přesnost
v koncovce.
branky Banes Florbal Soběslav: 01:26 Klára Dudová, 32:03 Monika Matoušková
Banes Florbal Soběslav – itelligenceBulldogs Brno (3:4)
po třetinách: 1:1, 2:1, 0:2
Domácí utkání v Soběslavi mívají vždy díky fanouškům skvělou atmosféru
a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Diváci vybičovali soběslavské ženy k naprosto strhujícímu výkonu. Na hřišti to vypadalo jako hra na kočku a na myš.
Soběslav skórovala, Brno dorovnalo, Soběslav skórovala, Brno dorovnalo…a
tak to šlo pořád dokola celé dvě třetiny. K vidění byl skvělý florbal v podání
obou celků. V poslední části hry Brno nejprve srovnalo výsledek na 3:3, a
ačkoliv Soběslav bojovala a rvala se zuby nehty, Moravankám se nakonec
podařilo minutu před koncem utkání vstřelit vítěznou branku. Nepomohla ani
následná power-play domácích. Ženy z Banes Florbal Soběslav ale zakončily
sezonu se ctí a ocenili to i diváci – celá hala aplaudovala ve stoje.
branky (asistence) Banes Florbal Soběslav: 01:37 Markéta Kabešová (Adéla
Kubátová), 22:10 Markéta Kabešová (Adéla Kubátová), 38:50 Táňa Bínová (Tereza Nováková) 			
Jana Pavlíková

KRASOBRUSLENÍ
Ledová růže

První březnovou neděli se uskutečnil již III. ročník
závodu Ledová růže aneb O pohár starosty města
Soběslavi. Letošního ročníku se zúčastnilo více než
110 krasobruslařek a 6 krasobruslařů v deseti kategoriích. Účast byla opravdu hojná a kromě zástupců
všech jihočeských klubů přijeli i závodnice a závodníci ze západních Čech
či z Prahy. Na soběslavském zimním stadionu se krasobruslilo od nedělního
rána až do podvečera, ustoupit muselo i tradiční nedělní veřejné bruslení.
Naše krasobruslařky a krasobruslař se mezi velkou konkurencí rozhodně neztratili. V kategorii nejmladší žačky byla jen krůček od vítězství Naomi Bláhová. Veronika Nývltová a Jakub Turek obsadili ve svých kategoriích bronzovou příčku. Náš klub získal několik pěkných čtvrtých a pátých míst i dalších
umístění v první desítce. Děkujeme všem rodičům za pomoc s přípravami
a sháněním věcných cen a městu Soběslav a sponzorům za podporu.

			

KK Soběslav

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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FOTBAL

HOKEJ

Zprávy TJ Spartak Soběslav
Od 20. 2. 2016 je klub oﬁciálně přejmenován na fotbalový klub TJ Spartak Soběslav.
Pod FK Rašelina Soběslav jsme hráli 15 let. Od 17. – 21. 2. 2016 jsme byli na soustředění
v Borovanech, kde se vše vydařilo po všech stránkách. V rámci soustředění jsme sehráli
přátelské utkání s FC Velešín a modelové utkání. Poté jsme se zúčastnili kvalitního a dobře
organizovaného turnaje v Kamenici nad Lipou, kde jsme skončili na prvním místě. Po sportovní a společenské stránce výborná akce, kdy jsme se vraceli s pohárem, medailemi a s
cenou nejlepšího hráče turnaje Karlem Polišenským.

Duben 2016:
So

2.4.

Soběslav

Prachatice

10,00

Žáci

So

2.4.

Soběslav

Dražice

16,30

Muži „A“

Ne

3.4.

Nová Bystřice

Soběslav

10,00

Dorost

Ne

3.4.

Soběslav B

Veselí n. L.

16,30

Muži „B“

So

9.4.

Prachatice

Soběslav

16,30

Muži „A“

Ne

10.4.

Český Krumlov

Soběslav

10,00

Žáci

Ne

10.4.

Soběslav

Chýnov

10,00

Dorost

Ne

10.4.

Lom

Soběslav B

17,00

Muži „B“

So

16.4.

Soběslav

Vimperk

10,00

Žáci

So

16.4.

Planá n. L.

Soběslav

10,00

Dorost

So

16.4.

Soběslav

Olešník

17,00

Muži „A“

Ne

17.4.

Soběslav B

Řepeč - Opařany

17,00

Muži „B“

So

23.4.

Třeboň

Soběslav

10,00

Žáci

So

23.4.

Katovice

Soběslav

17,00

Muži „A“

Ne

24.4.

Sepekov

Soběslav

10,00

Dorost

So

23.4.

Borotín

Soběslav B

17,00

Muži „B“

So

30.4.

Veselí n. L.

Soběslav

12,00

Muži „A“

Další zprávy a rozpisy utkání na www. fksobeslav.cz.
• TJ Spartak Soběslav – FC Velešín 7:1 (4:1)
Branky: 1. a 61. Polišenský 31. a 62. Dvořák, 25. a 40. Mazouch T., 65. Doležal
• TJ Slovan Kamenice nad Lipou – TJ Spartak Soběslav 2:0 (2:0)
Branky: 3. a 29. Dvořák
• TJ Spartak Soběslav – TJ Centropen Dačice 2:0 (1:0)
Branky: 30. Novotný Hanzal, 56. Dvořák
Za FK Soběslav František Maršík

Se Servismany jsme drželi krok
pouze dvě třetiny

HC David Servis – OLH Spartak Soběslav
9:3 (1:1, 4:2, 4:0)
Branky a asistence: 9. J. Hanzal (Korbela,
Chaloupka), 23. D. Nedorost (Šperger),
24. J. Hanzal (Vomela, Korbela), 29. Šperger
(Chaloupka), 31. Šperger TS, 47. D. Janda
(J. Hanzal), 48. Daniel Mikeš (J. Suchánek,
Chaloupka), 53. Daniel Mikeš (D. Nedorost,
Vomela), 55. J. Hanzal (Jindra, Korbela)
– 13. Smrž (Žákovský), 21. Máca (Píha,
Sládek), 31. Schejbal (Chalupský, M.
Karpíšek)

Spartak končí v play off

OLH Spartak Soběslav – HC David Servis
3:9 (1:2, 1:4, 1:3)
Branky a asistence: 7. Hák (Vild, Žákovský),
40. Schejbal (Jansa), 55. Hák (Smrž)
– 12. Korbela (J. Hanzal, Chaloupka),
12. Dalibor Mikeš (D. Nedorost, Šperger),
23. J. Hanzal (D. Janda), 27. Šperger,
36. Šperger (D. Nedorost, Dalibor Mikeš),
36. Daniel Mikeš (R. Šulčík, R. Suchánek ml.),
46. Chaloupka (R. Šulčík, Vomela),
47. J. Hanzal (Zíka), 54. Zíka (D. Nedorost,
Jindra)
Vladimír Máca

VELIKONOČNÍ
TURNAJ V KUŽELKÁCH
KUŽELNA TJ SPARTAK
SOBĚSLAV
Dne 2. 4. 2016 se uskuteční turnaj
v kuželkách. Dospělí na 40 hodů, děti
na 20 hodů. Začátek v 9:00 hodin,
konec v 18:00 hodin.
Ceny pro první tři v každé kategorii.
Čistou sálovou obuv s sebou.

SOBĚSLAVSKÉ OKRUHY 2016
G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ a město SOBĚSLAV
zve 9. 4. širokou veřejnost na 41. ročník Soběslavských okruhů. Tohoto závodu se zúčastní i zahraniční jezdci Slovenska a Rakouska.
Na tento závod se přihlásil také paralympijský jezdec Jiří Ježek,
který je rekordmanem Olympijských medailí a mistrovství světa.
Děkujeme panu starostovi Ing. Jindřichu Bláhovi za podporu
tohoto závodu v našem městě!
Memoriál Jana Huška se opět jede jako silniční kritérium. Dá se předpokládat velká účast ve všech kategoriích a možná i kvalitní obsazení
zvučnými jmény. Na tento závod se přihlásil i paralympionik Jiří Ježek, který vlastní nejvíce medailí z olympiád a mistrovství světa. Celý
závod odstartuje v 9.45, nábor do 6 let na kolech i odstrkovadlech.
V 10.00 odstartuje závod dětí 7-10 let na celý 1 okruh. V 10.15 pak
kategorie mladší žáci, kteří pojedou tzv. hladký závod. Dalšími startujícími budou starší žáci, kteří již jedou bodovací závod na 12 okruhů.

Po nich startují kadetky. V 11.55 se nám představí kategorie kadetů.
Ve 12.50 na start nastoupí ženy a juniorky s mistryní světa Jarmilou
Machačovou. Finále tohoto závodu zakončí muži Elite, kteří nastoupí
na startovní čáru přesně v 15.00.
Kadety a juniory čeká “bodovačka” na 21 resp. 30 okruhů, muži pak
pojedou celých 50 kol na okruhu 1500 metrů dlouhém. 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. Poté 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.V tento den, tedy v sobotu
9. 4. 2016, bude pro veřejnou dopravu ve výše uvedených ulicích úplně
omezen provoz v době od 8 hodin do cca 18 hodin.
Pokračování na str. 21

duben 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Záchranáři v Neratovicích

Pokračování ze str. 20
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.
Martin Švec, G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ

POSKYTOVÁNÍ
technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383

Stříhání a kosmetická
úprava psů
• stříhání • epilace • úprava drápků
• trimování hrubosrstých plemen

tel.: 605 287 444

Jarní cena Neratovic 2016 byla opět kvalitně obsazena závodníky
z celé republiky. Změřili své síly ve sportovních záchranářských
disciplínách, které jsou součástí nominace pro letošní Mistrovství
světa v Holandsku. Soběslav reprezentovalo 10 členů VZS ve věku
12-23let. Tentokrát nebyly výsledky všech jednoznačně nejlepší, ale
platilo to i u dalších týmů. Podařilo se tak získat pěkná umístění.
Systém soutěže je zkouška všestrannosti jednotlivců (4 disciplíny)
a čtyřčlenných štafet.
Soběslavští vybojovali: 1. místo - Bára Drhovská, David Macek
a Zuzana Matějčková ve štafetě společně s ženami Brna střed; 4. místo - Rosalie Plachá, Michal Novotný a štafeta Muži (Trska, Novotný,
Macek, Tlustý). Doufáme, že i v letošním roce se podaří některému
ze soběslavských záchranářů dotáhnout i zbývající nominační závody
juniorů a seniorů do úspěšného konce. V dubnu následuje Jarní cena
Mladé Boleslavi.
Z. Šrůtová, VZS Soběslav

Zleva vzadu: Trska David, Tlustý Martin, Žatecký Martin, Macek
David, Novotný Michal
Zleva vpředu: Drhovská Bára, Plachá Rosalie, Multušová Žoﬁe,
Kubálová Klára, Matějčková Zuzana

Foto: Soběslavské okruhy 2015
ú A
ZDprava KCE
AR drápk
M ů
A
Michala Bartáková
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• Údržba nemovitostí, spínání zdiva
• Stavební zámečnictví

• Zámečnické práce
• Svářečské práce

www.musobeslav.cz
email: hlaska@musobeslav.cz

Prodej řeziva – krovy, latě,
pergoly, prkna,
pořez kulatiny
Pavel Havelda, Sviny 45
Tel.: 777 112 127
možnost dopravy: traktor, vlek
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Vyjímečné slevy do vyprodání zásob.

sklad Soběslav
tel.: 381 521 253
602 480 433
www.UhliJambor.cz • Jambor.uhli@seznam.cz

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

T A X

Dana

777 866 416

& Venca

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

I

775 332 813
Soběslav

Václav 777 866 474

duben 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
www. musobeslav.cz, hlaska@musobeslav.cz

23
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupě:
•
Koupím garáž u letiště nebo Na
Ohradě. Tel. 602 819 785
•
Koupím garáž na Moskvě nebo
u Penny. Tel. 797 991 227
•
Koupíme dům, byt, nebo chatu v
Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
•
Koupím obrazy českých a
jihočeských malířů, staré mince a
bankovky, vojenské a myslivecké
předměty šavle, tesáky, helmy,
odznaky, uniformy a podobné.
Můžete nabídnout i jiné staré věci –
hodiny, sklo, nábytek…
Tel. 722 777 672.
Prodej:
•
Nemovitosti – www.inrekareality.cz
•
Prodám dům po opravě v Soběslavi
4 byty tržně pronajato, čistý
měsíční výnos 11 000 Kč. Cena
1 500 000 Kč. Tel. 603 442 474
•
Prodám elektrokolo – skútr, model
PRINCE. Tel. 723 937 895
Ostatní:
•
Čerstvá důchodkyně 60 let, bývalá
účetní, hledá v Soběslavi práci na
DPP na 4 hod. denně. Případné
nabídky na tel. 723 705 285
•
Hledáme brigádníky na točenou
zmrzlinu ve stánku v Soběslavi v
období duben - září. Bližší info na
tel. 721 277 349
•
Pronajmu malý byt v Soběslavi
5 500 Kč/měsíc se vším!
Tel. 603 442 474
•
Pronajmu skladové prostory 70 m2
a 36 m2 v Soběslavi Na Ohradě.
Tel. 774 860 249
•
Pronajmu v Soběslavi garáže cca
350 m od náměstí. Tel. 774 860 249
•
Pronajmu byt 1 + 1 v Soběslavi
blízko nádraží. Tel. 777 236 729

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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Naše stavebniny
jsou tu pro Vás

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

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

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

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

Po – Pá
So

7.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.00 hod.

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

KAMENICTVÍ KAREL CHURÁČEK
•

•
•
•
•
•

Výroba a prodej žulových pomníků (které
máme skladem a vystavené = AKČNÍ CENA!!!
a krátká doba dodání)
Přebrušování a opravy původních pomníků
Obnova nápisů, zhotovení přípisů
Prodej doplňků - vázy, svítilny, urny, schránky,
šachty, trojúhelníky, mísy
Výroba stupnic, parapetů
Prodej grilovacích kamenů
Provozovna: Veselí nad Luž., Hlinice 76
Prodejna: Soběslav – Květinka na hřbitově
Přizpůsobíme svůj čas Vašemu!
Schůzky jsou nezávazné.

VOLEJTE: 731 164 363

Konzultant zdravé výživy
Miroslav Němec

bude v Soběslavi
v sobotu 2. dubna a v sobotu 30. dubna.
V květnu se konzultace nekoná.
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Na těchto základech múžete stavět
•
•
•
•
•

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

Jiří Studený - Soběslav
Volejte - 731 414 659
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

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

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
KANCELÁŘ:

tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav (budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

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

Tel. 381 521 169

duben 2016
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www.musobeslav.cz
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ČESKÉ BUDĚJOVICE

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
ZAHRADA

košík 10 ks

65 ,--

Muškáty převislé

Pelargonium peltatum
košík 10 ks, jedinečné barvy a kvalita

Mulčovací
kůra 80 l

80,--

Zahradnický
substrát 50 l

69,--

10 kg

Trávníkové hnojivo
proti mechu 10 kg

198 ,--

10 kg, vystačí na cca 285 m2,
pro sytě zelený trávník

Přívěsný vozík
Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13,
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou
plochu

STAVEBNINY

Tepelně izolační cihly
GIMA PD – příčkovky, cihly
pero-drážka, rozměr 372 x 238 mm,
tlouštka: 65, 115, 175, 240, 300, 365,
400, 440 mm

10.990,--

vyrobeno
v Německu

ks od

13,

50

při paletovém odběru

Značkové suché
maltové směsi 25 kg

beton B20, betonový potěr, samonivelační
potěr, zdící malty, jádrové omítky pro ruční
omítání, vápenný štuk, lepící a stěrkovací
tmely na fasádní systémy

CERTIFIKOVÁNO DO
STABILNÍ KONSTRUKCE
VČETNĚ OPĚRNÉHO KOLEČKA S DRŽÁKEM

ks od

42,-při paletovém odběru

kola R 13

České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň• Po – Pá 700 – 2100 hod. , So – Ne 800 – 2100 hod.• www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 4. do 4. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 15. 4., pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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