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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 2. září 2014
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 16/217/2014

Rada města projednala změnu – Rozpočtové
opatření č. 3 rozpočtu města v roce 2014
zpracovanou vedoucí finančního odboru
MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 16/218/2014

Rada města souhlasí s úpravou zádlažby severní strany náměstí před domy čp. 101 až
103/I dle návrhu zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem v souvislosti s probíhající rekonstrukcí severní strany náměstí
Republiky a přilehlé části Palackého ulice
v Soběslavi.

 Usnesení č. 16/219/2014

Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing.
Radku Bryllovi zajistit zpracování návrhu
nové vyhlášky o poplatku za užívání veřejného prostranství ve vztahu ke zřizování předzahrádek a letního posezení u restauračních
zařízení v Soběslavi.

 Usnesení č. 16/220/2014

Rada města stanovuje termín svého říjnového
jednání na úterý 14. 10. 2014.

 Usnesení č. 16/221/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení středotlakého
plynovodu včetně přípojek a příslušenství na
pozemcích parc. č. 2103/415, 416 a 417 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s vypořádáním plynofikace pro výstavbu 23 RD na sídlišti Svákov v Soběslavi.

Usnesení 17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 16. září 2014
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 17/229/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty
města Mgr. Vladimíra Drachovského o aktuálním stavu prací na rekonstrukci severní
strany náměstí Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 17/230/2014

Rada města souhlasí na základě výběrového
řízení organizovaného provozovatelem vodohospodářského majetku města firmou
ČEVAK, a. s., České Budějovice, s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a
firmou K&K technology, a. s., Klatovy, na
provedení nátěrů vnitřního ocelového pláště
vyhnívací nádrže na ČOV Soběslav za cenu
530.371 Kč + DPH.

 Usnesení č. 17/231/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Oprava části kanalizace v ulici U Nádraží v Soběslavi“, které se
uskutečnilo 15. 9. 2014 na MěÚ Soběslav.

 Usnesení č. 16/222/2014

Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a městem
Tábor na poskytnutí finanční částky ve výši
4.000 Kč ze schváleného rozpočtu města Soběslavi na rok 2014 na úhradu části nákladů
spojených se zajištěním akce pro žáky a studenty základních a středních škol okresu Tábor - Talent roku 2013/2014.

 Usnesení č. 16/223/2014

Rada města souhlasí s krátkodobým užíváním
pozemků parc. č. 3163/19, 3169/3 a 3167/1
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, firmou Strabag, a. s., České Budějovice,
v souvislosti s realizací protihlukových úprav u
rodinného domu na pozemcích parc. č. 3165 a
3167/2 v k. ú. Soběslav v rámci stavby dálnice
D3 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic
ČR Praha.

 Usnesení č. 16/224/2014

a) Rada města ruší své usnesení č. 15/214/2014
ze dne 19. 8. 2014.
b) Rada města souhlasí na návrh ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové
s realizací investice – hřiště pro seniory (cvičební prvky a dopadová plocha včetně dopravy a instalace, zemních prací a vedlejších
nákladů) Senior-domem v hodnotě 257.000
Kč, z toho 250.000 Kč činí příspěvek od Nadace ČEZ, 7.000 Kč bude uhrazeno z investičního fondu Senior-domu.

 Usnesení č. 16/225/2014

a) Rada města bere na vědomí rezignaci
MUDr. Taťány Jirousové na členství v Zastupitelstvu města Soběslavi v souvislosti se
změnou jejího trvalého pobytu k 28. 7. 2014.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing.
Radku Bryllovi vydat dle § 56 zákona
č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí, ve znění pozdějších předpisů, osvědčeVítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, s. r. o., Tábor, za cenu 282.450 Kč + DPH.

 Usnesení č. 17/232/2014

a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o jednání
s vedením firmy GZ Media, a. s., Loděnice, o
termínech a postupu prací na otevření jejího
nového výrobního závodu v Soběslavi na
konci letošního roku.
b) Rada města souhlasí s realizací nové přístupové komunikace k hale firmy GZ Media
v areálu bývalého závodu Jitony Soběslav dle
přiložené situace.

 Usnesení č. 17/233/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2
ke smlouvě o nájmu nemovitosti mezi městem
Soběslav a p. Jiřím Stiborem, Soběslav, a p.
Leošem Vondruškou, Soběslav, kterým se
prodlužuje nájemní smlouva na pronájem rybníku Špitálek na pozemku parc. č. 2336 v k. ú.
Řípec o 5 let, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020.

 Usnesení č. 17/234/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi městem Soběs-
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ní o členství v zastupitelstvu města první náhradnici z příslušné volební strany, kterou je
paní Růžena Domová, Soběslav.
c) Rada města rozšiřuje program 19. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 24. září 2014 od 18:00
hodin v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi, o bod: Slib nového člena ZM

 Usnesení č. 16/226/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a p. Petrem Brabcem, Hořice na Šumavě, na vytvoření modelu
historického centra města Soběslavi v měřítku 1:300 o celkových rozměrech 1,7 x 1,7 m
za cenu 196.000 Kč.

 Usnesení č. 16/227/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Odvedení balastních vod - Na
Pískách, Soběslav“, který se uskuteční dne
15. 9. 2014 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení.
členové: Ing. Jindřich Bláha – starosta, Zdeněk Vránek – člen ZM, MUDr. Jan Chabr –
člen ZM, Jan Pehe – člen ZM, Ing. Marie
Staňková – ved. OŽP MěÚ, náhradníci: Mgr.
Vladimír Drachovský - místostarosta, Mgr.
Petr Valeš – člen ZM, Ladislav Bleha - člen
ZM, Ing. Luděk Smetana – člen ZM, Jiří Weber – pracovník MěÚ

 Usnesení č. 16/228/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Oprava části kanalizace v ulici
U Nádraží v Soběslavi“, který se uskuteční
dne 15. 9. 2014 v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení.
členové: Mgr. Vladimír Drachovský - místostarosta, Zdeněk Vránek – člen ZM,
MUDr. Jan Chabr – člen ZM, náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta, Mgr. Petr Valeš – člen ZM, Ladislav Bleha člen ZM
lav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
na vypořádání uložení „Přípojky STL plynovodu k domu č. p. 275/2 na nábřeží O. Ostrčila
v Soběslavi“ na pozemku parc. č. 3869 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 17/235/2014

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem Soběslav a
firmou FERT, a. s., Soběslav, za účasti města
jako vlastníka sousedních pozemků na povolení stavby: „Nová výrobní hala 2014“.

 Usnesení č. 17/236/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
uzavřené mezi městem Soběslav a p. Milanem Pivoňkou, Chlebov, kterým se řeší umístění označení provozovny v průchodu mezi
Komerční bankou a obchodním domem Coop
k provozovně p. Pivoňky na terase domu čp.
103/I za náměstím Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 17/237/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou
pokračování na str. 3
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T.O.D.O.K., s. r. o., Klenovice, na dodávku a
montáž nové prosklené stěny v mezipatře
Domu dětí a mládeže v Soběslavi za cenu
41.120 Kč včetně DPH.

 Usnesení č. 17/238/2014
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o rozsvěcení vánočního stromku
s Radiem Blaník na náměstí Republiky v Soběslavi, které se uskuteční v pondělí
1. 12. 2014 od 15:00 do 17:00 hod.

 Usnesení č. 17/239/2014
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové s úpravou
rozpočtu č. 1 mateřské školy na rok 2014 dle
předloženého návrhu. Změna rozpočtu se týká
pouze mezipoložkových přesunů a nevyžaduje
navýšení finančních prostředků pro MŠ.
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 Usnesení č. 17/240/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o návštěvě delegace z partnerského města Sabinov
v Soběslavi ve dnech 18. – 21. 9. 2014.

 Usnesení č. 17/241/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků parc. č. 519/2 a
519/3 v k. ú. Soběslav od soukromého vlastníka z důvodu majetkoprávního vypořádání
cesty z Květnové ulice k Andělské stoce k zajištění budoucího průchodu pro pěší a cyklisty pod železniční tratí v souvislosti
s výstavbou IV. železničního koridoru v úseku Soběslav – Veselí nad Lužnicí.

 Usnesení č. 17/242/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr zhotovitele nového parkoviště v Lužnické ulici,
který se uskuteční 25. 9. 2014 od 13:00 hod.
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na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Ladislav Bleha – člen ZM, Kamil
Modl – člen RM, náhradníci: Mgr. Petr Valeš
– člen ZM, Mgr. Pavel Lintner – člen ZM,
Václav Nedvěd – člen ZM

 Usnesení č. 17/243/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele nového výtahu do domu čp. 109/I na
náměstí Republiky v Soběslavi, který se
uskuteční 29. 9. 2014 od 13:30 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Ladislav Bleha – člen ZM, Kamil
Modl – člen RM, Vladimír Falada – SMS,
s. r. o., náhradníci: Mgr. Petr Valeš – člen
ZM, Mgr. Pavel Lintner – člen ZM, Václav
Nedvěd – člen ZM, Ing. Luděk Smetana –
SMS, s. r. o.

Soběslavské slavnosti 2014
Letošní Soběslavské slavnosti byly opět v detailech jiné než všechny
předchozí, ale troufám si tvrdit, že se podařily. Svým multižánrovým pojetím protkaným „historickou nití“ tentokrát s tématem Václava IV. a
jeho spojením se Soběslaví si každá část programu našla své diváky a
příznivce. Proč neříct, že byly báječné; proč neříct, že tomu tak bylo právě
díky vám a proč neříct, že se těšíme na setkání u našich slavností opět za
rok ve stejnou dobu?!

Poděkování za podporu a pomoc při realizaci slavností patří městu Soběslav, Správě města Soběslavi s.r.o., agentuře Housův mlýn – skanzen
starých umění a řemesel, Ing. Jiřímu Klímovi, Luboši Tíkalovi, Mgr. Pavlu Vaňkovi, Ladislavu Moravcovi, Soběslavské chase mladé; v neposlední řadě zároveň všem dobrovolníkům, kteří s organizací celé této
slavnosti pomáhali.
pokračování na str. 4
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Soběslavské slavnosti 2014

pokračování ze str. 3
Velký dík za významnou finanční podporu patří společnostem: BANES, spol. s r.o., Soběslav, FERT, a.s., Soběslav,
RUMPOLD, spol. s r.o., České
Budějovice, SITA CZ a.s., Praha, ČEVAK, a.s., České Budějovice, GOLDIM, spol. s r.o., Soběslav, ČESKÉ HOUBY, a.s.,
Soběslav, OPTIKA D+P, spol.
s r.o., Soběslav. Slavnosti finančně podpořil Jihočeský kraj.
Pokladna s dobrovolným
vstupným vydala 5.041 Kč a
150 Maďarských forintů. Děkujeme za příspěvek!
Webovou fotogalerii slavností, včetně předchozích ročníků, naleznete na webových stránkách: www.kdms.rajce.idnes.cz.
Videoklip, který pro nás natočil pan Mgr. Vaněk pak můžete shlédnout na webových stránkách: http://youtu.be/J5f_FOkwwLM
Děkujeme vám všem a věříme, že se vám i letošní Soběslavské slavnosti líbily a těšíme se na setkání s vámi nejpozději za
rok v září na dalších Soběslavských slavnostech …
Petr Valeš

Volby do zastupitelstev obcí – komunální volby
V pátek 10. října od 14 hodin do 22 hodin a
v sobotu 11. října od 8 hodin do 14 hodin se opět
otevře všech 9 volebních místností v našem městě, abychom mohli zvolit nové členy městského
zastupitelstva. Zastupitelstvo města pak bude na
ustavujícím zasedání ze svých řad volit starostu,
místostarostu a členy rady města. Ustavující zasedání je veřejné a bude svoláno dosavadním starostou města tak, aby se konalo do 15 dnů ode
dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
Připomeňme si, že voličem může být občan
České republiky nebo občan Evropské unie s trvalým pobytem na území obce, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nevznikla
u něj překážka ve výkonu volebního práva. Vo-

ličské průkazy se pro tyto volby nevydávají.
Tradičně je umožněno hlasování do přenosné
volební schránky voličům, kteří se nemohou ze
zdravotních nebo rodinných důvodů do volební
místnosti dostavit. V takovém případě musí předem telefonicky požádat městský úřad nebo přímo vzkázat do volební místnosti ve dnech voleb.
V našem městě můžeme vybírat z 8 zaregistrovaných volebních stran maximálně 21 kandidátů, což je počet členů zastupitelstva města pro
příští volební období. Na jednom hlasovacím
lístku, který je oboustranný, budou uvedeny
všechny volební strany a tento lístek můžete
upravit třemi možnými způsoby:
· Křížkem v rámečku před názvem volební

strany označíte jednu volební stranu. Tím

je dán hlas všem kandidátům této volební
strany, tzn. této straně dáte maximální možný
počet hlasů – 21. Zakřížkujete-li více stran, je
váš volební lístek neplatný!
· Křížky v rámečcích před jmény jednotlivých kandidátů označíte kandidáty z různých volebních stran. Tím dáváte každému
zakřížkovanému kandidátovi jeden hlas.
Zakřížkujete-li více kandidátů než je možno,
tj. víc než 21, je váš hlasovací lístek neplatný!
· Kombinací výše uvedených způsobů –
křížkem v rámečku označíte jednu volební
stranu a ještě několik jednotlivých kandidátů
jiných stran (z jedné nebo více stran kromě
označené strany). Tím dáváte jeden hlas
pokračování na str. 5

říjen 2014

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

5

Volby do zastupitelstev obcí – komunální volby
dokončení ze str. 4
v prvé řadě jednotlivě označeným kandidátům z ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního až
do počtu, kolik jich zbývá do jednadvaceti.
Pokud volič označí jednu stranu a navíc i některé její jednotlivé kandidáty, tak se hlasy započtou každému kandidátu označené strany a

k jednotlivě označeným kandidátům se již další hlas nezapočítává.
V případě, že volič neoznačí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků, je jeho hlas neplatný. Hlasovací lístky budou rozneseny tak, aby je

volič obdržel nejpozději do 7. října. Pokud je do
této doby neobdrží, má možnost si je osobně vyzvednout na městském úřadě, odboru organizačním a správy majetku nebo je obdrží přímo
ve volební místnosti. Totéž platí i v případě poškození či ztrátě lístku.
Pavlína Chalupská
odbor organizační a správy majetku

Ohlédnutí za volebním obdobím 2010 - 2014
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se budou konat
volby do Zastupitelstva města Soběslavi, a považuji tedy za vhodné zrekapitulovat některé důležité události z volebního období 2010 – 2014.
V roce 2010 jsme dokončili rekonstrukci hradu s vestavbou městské knihovny. Knihovna
funguje velmi dobře, zaznamenává velkou návštěvnost a plní svou společenskou funkci. Obnova hradu pokračovala s dotacemi z Ministerstva
kultury ČR i v dalších letech opravou pivovarských sklepů a hospodářské budovy vedle hradu.
V příštích letech bychom chtěli do této budovy
umístit minipivovar.
Velmi důležitou investiční akcí bylo dokončení tolik žádaného letního koupaliště. Koupaliště má v letních měsících při hezkém počasí
velkou návštěvnost.
V uplynulém období byla dokončena také
protipovodňová opatření na řece Lužnici a na
Černovickém potoce. Stavba za téměř 50 mil.
Kč byla plně hrazena z dotace od Ministerstva
zemědělství ČR prostřednictvím správce toku –
Povodí Vltavy. Protipovodňová opatření prošla
hned po jejich dokončení ostrou zkouškou v loňském roce při červnové povodni, při které se ukázalo, jak důležitou stavbou pro naše město je.
Po více než pětileté přípravě započala rekonstrukce náměstí Republiky, a to 1. etapou – severní stranou a přilehlou částí Palackého ulice.
Rekonstrukce náměstí bude pokračovat i v dalších letech a rádi bychom na tuto investici přesahující 50 mil. Kč získali finanční prostředky
z některého ze státních či evropských dotačních
titulů.
Velmi důležitým krokem pro naše město
bylo dokončení a zprovoznění dálnice D3, jež
odvedla tranzitní dopravu z přetížené E55, která
dělí město na dvě části, a tak je především o víkendech na této komunikaci malý provoz a její
přechod či přejezd je mnohem bezpečnější.
Kompletní úpravou prošel systém centrálního zásobování teplem tak, aby byly dodávky
tepla uživatelům efektivní a úsporné. Byly vyměněny tepelné rozvody, kompletně realizovány předávací stanice a upraveny obě kotelny na

sídlišti Svákov a na náměstí Republiky s instalací kogeneračních jednotek ve spolupráci s firmou E.ON Trend, která investovala do jejich
instalace téměř 30 mil. Kč.
Za zmínku stojí také dokončení infrastruktury pro výstavbu 23 rodinných domů na sídlišti
Svákov, kde většina domů soukromých vlastníků již stojí. Nyní je připravena druhá etapa výstavby rodinných domů v této lokalitě.
Dokončena byla také regenerace panelového
sídliště Svákov s dotací od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve výši 8 mil. Kč.
Velkou pozornost jsme věnovali rozvoji
podnikatelských aktivit ve městě s cílem vytvoření nových pracovních míst. Podíleli jsme se na
využití areálu bývalé centrální kotelny na sídlišti Svákov, kde soběslavská firma Goldim staví
svou novou provozovnu, výstavbě areálu Českých hub v lokalitě Na Brabci a v Nedvědicích,
dále na stavbě nové výrobní haly firmy Banes
v ulici Na Pískách včetně komunikace, nové kanalizace a vodovodu a v neposlední řadě na příchodu firmy GZ Media do nevyužívaného
objektu bývalého závodu Jitony v Soběslavi. Se
soběslavskými podnikateli se pravidelně scházíme, vzájemně se informujeme a řešíme společné
problémy.
Velkou obnovou prošla také infrastruktura
města – chodníky, komunikace, kanalizace,
ČOV, atd. Provedli jsme úpravu parků ve městě
a zahájili práce na využití levého břehu řeky
Lužnice u plovárny, kde vzniklo nové travnaté
hřiště. Rozvoj tohoto území bude i nadále pokračovat jeho využitím pro volnočasové aktivity
všech generací našich občanů.
Připravena je také přístavba sportovní haly
za gymnáziem pro všechny druhy sálových
sportů tak, aby zde bylo důstojné prostředí, především pro naše děti a mládež.
V rámci mikroregionu Soběslavska máme
zpracován nový cyklogenerel pro rozšíření sítě
cyklotras a cyklostezek v okolí našeho města.
Velkou pozornost jsme věnovali vytvoření
dobrých podmínek pro činnost našich mateřských a základních škol. Především ZŠ Komen-

ského prochází velkými stavebnímu úpravami,
při kterých bude odstraněna zemní vlhkost,
upraven interiér i exteriér budovy.
Důležité je, aby město kromě stavební činnosti žilo také společenským životem. Zavedli
jsme každou třetí zářijovou sobotu pravidelné
pořádání městských slavností, které jsou našimi
občany pozitivně vnímány a při kterých si připomínáme důležité okamžiky z historie našeho
města. Velmi kvalitní je také pravidelné setkání
s hudbou – Komorní festival, který se koná začátkem července, a tradiční festival dechové
hudby Kubešova Soběslav.
Všechny tyto a další akce zajišťuje Kulturní
dům města Soběslavi, a tak všem jeho pracovníkům děkuji za dobrou práci. Stejně tak bych
rád poděkoval dalším organizacím zřízeným
městem - Správě města, Senior-domu, školám,
Správě lesů, …, za jejich činnost v uplynulých
letech. Město podporuje a i nadále chce podporovat činnost zájmových, společenských a dalších organizací ve městě, například tradičními
akcemi Rolničky, setkáním veteránů, konáním
Kreativu, cyklistickými závody, rozsvěcením
vánočního stromečku a dalšími vánočními akcemi pro děti, atd. Rádi bychom udrželi i nadále
dobrou komunikaci s občany našeho města nejen při pořádání různých akcí a činností ve městě, ale i při řešení drobných každodenních
starostí.
Mandát stávajícího zastupitelstva města
končí k 10. 10. 2014 a já moc děkuji všem jeho
členům za spolupráci a za stovky hodin, které
věnovali ze svého volného času našemu městu.
Za spolupráci děkuji také drtivé většině občanů
našeho města, orgánům státní správy, pracovníkům městského úřadu a městské policie, soběslavským podnikatelům, společenským a zájmovým organizacím a všem dalším, kteří se na
životě ve městě podílejí.
Ing. Jindřich Bláha
starosta města Soběslavi
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Sdružení ODS
a nezávislých kandidátů

3

Vždy splníme, co slíbíme.
Vážení spoluobčané,
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů Vám pro letošní komunální
volby nabízí množství osvědčených osobností, které se aktivně
podílejí na životě ve městě. V uplynulých volebních obdobích jsme
se velkou měrou podíleli na realizaci důležitých akcí a rádi bychom,
pokud dostaneme Vaši důvěru, i nadále zlepšovali život v našem
městě. Z našeho volebního programu představujeme hlavní body:
· dokončit započatou rekonstrukci náměstí,
· podporovat podnikání a přípravu podnikatelských ploch pro

vytvoření nových pracovních příležitostí,

· rozšířit sportovní halu pro všechny druhy sálových sportů,
· realizovat pivovar v areálu hradu včetně úpravy okolního parku

a hradního nádvoří,

· pořádat kulturní a sportovní akce pro všechny věkové kategorie,
· provést úpravu parků a veřejných prostranství se zapojením občanů

do jejich přeměny,

· připravit rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras v okolí města,
· zajistit rozvoj městských částí Chlebova a Nedvědic (komunikace,

infrastruktura, ČOV),

· podporovat činnosti zájmových a společenských organizací ve městě,
· i nadále zkvalitňovat podmínky pro činnost základních

a mateřských škol, zajistit efektivní činnost MěÚ, organizací města
a městské policie, udržet dobrou komunikaci s občany města.

Sdružení nezávislých kandidátů NEJSME STRANOU je tradiční sdružení zastoupené v soběslavské
komunální politice. Zodpovědnost za podobu a chod našeho města jsme přijali již v roce 1990, odkdy
se nepřetržitě zúčastňujeme komunálních voleb a máme své zástupce v městské radě a městském
zastupitelstvu. V názvu NEJSME STRANOU jsou vyjádřeny dva základní principy a postoje našeho
sdružení. Za prvé nejsme politickou stranou a nejsme tudíž vázáni podbízivými, ale nesplnitelnými
stranickými sliby známými z „velké“ politiky. Nejsme také svazováni žádnými stranickými pokyny.
Za druhé nejsme stranou dění v Soběslavi, každý z nás nese již dnes svůj díl odpovědnosti na podobě našeho města. Jsou mezi námi ředitelé fungujících
městských zařízení, lidé zajišťující výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, lékaři, živnostníci, prostě lidé různých profesí, různého vzdělání a různého
věku. Ženy a muži mají rovnoměrné zastoupení. Vždy máme mezi sebou zástupce přidružených obcí Chlebov a Nedvědice. Mnoho z nás je aktivními
členy v soběslavských spolcích a zájmových organizacích, podílíme se na různých dobrovolných činnostech. Nejsme neznámé osobnosti, neschováváme
se za jména jiných, leccos jsme již museli dokázat nejen ve svých profesních oborech, zbytečně nemluvíme, věci a dění kolem nás se snažíme
vnímat realisticky. Nejsme neomylní, ale všichni jsme slušní a odpovědní lidé, kteří milují svoje město. Cílem nikoho z nás v nadcházejících
komunálních volbách nejsou primárně nejvyšší posty na radnici, ale možnost prostřednictvím účasti v městské radě a městském zastupitelstvu v duchu
našeho programu a našich představ rozhodovat o místě, kde všichni společně žijeme. Považovali bychom za čest nést i v budoucnu odpovědnost za
podobu naší Soběslavi a jejího okolí.
Za všechny členy sdružení Petr Lintner
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Do voleb jdeme s číslem 5
Vážení spoluobčané!
Blíží se datum 10. a 11. října, dny voleb do městského zastupitelstva.
Dny, ve kterých máme možnost rozhodnout svými hlasy, jakou cestou se bude naše město v dalším období rozvíjet.
Společně s vámi budeme usilovat o to, aby se nám v našem městě s bohatou historií žilo lépe.
Chceme podpořit projekty, které zabezpečí větší počet pracovních míst ve městě, dále zlepší život mladým lidem /např. prodej
zasíťovaných pozemků pro výstavbu rodinných domků, výstavba levných bytů, zvýšení počtu míst v mateřských školkách aj./
Nezapomeneme ani na seniory - podpoříme rozšíření služeb a počtu míst v zařízeních, kde nyní kapacita již nedostačuje.
Budeme usilovat o to, aby kulturní i sportovní vyžití obyvatel našeho města bylo na dobré úrovni.
Zkrátka, aby se všem v našem městě žilo důstojně a dobře.
Podrobněji se o našich záměrech dočtete ve volebním programu, který bude spolu se seznamem kandidátů doručen do každé
domácnosti našeho města.

Komunistická strana Čech a Moravy srdečně zve všechny občany: přijďte k volbám!

PIRÁTI
PRO SOBĚSLAV
Ano, mohli jsme zde napsat několik nesplnitelných slibů.
Mohli jsme zde každý slib zopakovat 2x či 5x. Mohli jsme použít
slova jako bezpečí, pořádek, podpora, spolupráce, průhlednost,
řešit, zlepšit,... Mohli jsme i napsat, jaké jsme osobnosti,
a udivit vás tím, čeho všeho jsme v životě dosáhli. Ale to
neuděláme. Jsme obyčejní lidé nejrůznějších profesí, věku i
zájmů. Co nás však spojuje, je zájem o zlepšení života ve městě
a jeho okolí. Není nás pouze 21 a doufáme, že budeme i nadále
rozšiřovat řady našich spolupracovníků o další odborníky,
protože víme, že s funkcí nedostane člověk současně i rozum,
a že řízení města je poměrně široký mezioborový problém.

Internet je naše moře - Soběslav je náš domov
Najdete nás na webu: pirati.sobeslav.cz
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Kandidáti pro volby do zastupitelstva města Soběslavi ve dnech 10. a 11. října 2014
ZA VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH
MÍST V SOBĚSLAVI
- vylosované číslo: 1
1. Jaroslav Šilha ml., 24 let, projektový
vedoucí, Soběslav I, bez politické
příslušnosti, navržen STAN

ANO 2011
- vylosované číslo: 2

Sdružení ODS a nezávislých
kandidátů - vylosované číslo: 3

1. Libor Hynek, 38let, obchodní ředitel, Soběslav III, ANO
2. Jaroslav Himpan, 41let, manažer
obchodu, Soběslav II, ANO
3. Mgr. Milan Dančišin, 43let, učitel
ZŠ, Soběslav III, ANO
4. Michal Turek, 35let, správce počítačové sítě, Soběslav III, bez politické příslušnosti
5. Karel Kovář, 51let, OSVČ, Soběslav III, bez politické příslušnosti
6. Bc. Nina Cibulková, 24let, studentka, Soběslav III, bez politické příslušnosti
7. Roman Bernat, 21let, student, Soběslav III, bez politické příslušnosti
8. Denisa Lhotáková, 26let, studentka, Soběslav III, bez politické příslušnosti
9. Ing. Petr Sladovník, 39let, ředitel
společnosti, Soběslav III, bez politické příslušnosti
10. Petr Podlaha, 43let, podnikatel,
Soběslav III, bez politické příslušnosti
11. Otta Ošmera, 62let, obchodní zástupce, Soběslav II, bez politické
příslušnosti
12. Michal Pospíšil, 30let, stavbyvedoucí, Soběslav III, bez politické
příslušnosti
13. Ing. Václav Krch, 46let, zaměstnanec zahraniční firmy, Soběslav II,
bez politické příslušnosti
14. Petr Dřevo, 38let, technik, Soběslav III, bez politické příslušnosti
15. Jiří Macháček, 45let, technický
pracovník, Soběslav III, bez politické příslušnosti
16. Klára Borčová, 31let, rodičovská
dovolená, Soběslav III, bez politické příslušnosti
17. Jiří Šonka, 39let, montážník, Soběslav III, bez politické příslušnosti
18. Jan Křiklán, 46let, řidič, Soběslav
II, bez politické příslušnosti
19. Martin Líkař, 26let, jednatel, Soběslav III, bez politické příslušnosti
20. Karel Podráský, 48let, svářeč, Soběslav III, bez politické příslušnosti
21. Mgr. Martina Šonková, 37let, učitelka, Soběslav II, bez politické příslušnosti

1. Ing. Jindřich Bláha, 55let, starosta,
Soběslav III, ODS, navržen ODS

Sdružení nezávislých kandidátů
−NEJSME STRANOU
- vylosované číslo: 4

20. Ing. Jaroslav Bárta, 57let, ekonom, Soběslav I, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti

1. Mgr. Petr Lintner, 48let, ředitel
gymnázia, Soběslav III, bez politické příslušnosti
2. Mgr. Petr Valeš, 42let, ředitel kulturního domu, Soběslav I, bez politické příslušnosti
3. Ludmila Zbytovská, 58let, knihkupkyně, Soběslav III, bez politické
příslušnosti
4. Zdeněk Vránek, 66let, penzista,
Soběslav III, bez politické příslušnosti
5. Mgr. Pavel Lintner, 46let, středoškolský učitel, Soběslav III, bez politické příslušnosti
6. Ing. Zina Petrásková, 36let, ředitelka Senior domu, Soběslav III, bez
politické příslušnosti
7. Ing. Miroslav Pantoflíček, 53let,
projektant, Soběslav III, bez politické příslušnosti
8. Jiří Kubeš, 44let, soukromý podnikatel, Soběslav III, bez politické příslušnosti
9. Mgr. Ilona Klimešová, 42let, učitelka ZŠ, Soběslav III, bez politické
příslušnosti
10. Mgr. David Pánek, 38let, středoškolský učitel, Soběslav II, bez politické příslušnosti
11. MVDr. Jaroslav Reichel, 65let,
veterinární lékař, Soběslav III, bez
politické příslušnosti
12. Martina Hasmanová, 47let,
zástupkyně ředitelky MŠ, Soběslav
III, bez politické příslušnosti
13. Mgr. Radek Fiala, 46let, učitel
speciální pedagogiky, Soběslav II,
bez politické příslušnosti
14. Vladimír Hanzal, 61let, vedoucí
tělovýchovného zařízení, Soběslav
III, bez politické příslušnosti
15. Jaroslava Palasová, 50let,
produkční, Soběslav III, bez politické příslušnosti
16. MUDr. Pavel Havrlant, 44let,
zubní lékař, Soběslav II, bez politické příslušnosti
17. Renata Gargulová, 38let, koordinátorka dobrovolníků, Soběslav II,
bez politické příslušnosti
18. Stanislav Tomša, 26let, technik,
Soběslav III, bez politické příslušnosti
19. Gabriela Procházková, 34let,
personalistka, Nedvědice, bez politické příslušnosti
20. Jaroslav Polišenský, 54let,
živnostník, Chlebov, bez politické
příslušnosti

21. Ing. Bohumír Ctibor, 53let, vedoucí
odboru MěÚ, Soběslav II, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti

21. Kateřina Křiklánová, DiS., 41let,
úřednice, Soběslav III, bez politické příslušnosti

2. Mgr. Alena Krejčová, 52let, ředitelka MŠ, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
3. MUDr. Lubomír Kříž, 58let, lékař,
Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
4. Václav Nedvěd, 64let, učitel autoškoly, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
5. Ing. Jiří Zaviačič, 58let, technik,
Soběslav III, ODS, navržen ODS
6. Miloš Šimek, 55let, chemik, Soběslav III, ODS, navržen ODS
7. MUDr. Jana Hlasivcová, 54let, lékařka, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
8. Marek Nývlt, 38let, hasič, Soběslav II, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
9. Miroslav Dubský, 66let, důchodce,
Soběslav II, ODS, navržen ODS
10. Věra Máchová, 48let, vychovatelka, Soběslav I, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
11. Mgr. Michal Pánek, 40let, pedagog, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
12. Ing. Luděk Smetana, 59let, mistr
technických služeb, Soběslav III,
bez politické příslušnosti, nezávislí
kandidáti
13. Mgr. Ilona Vránková, 52let, ředitelka ZŠ, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
14. Zdeněk Jindra, 60let, podnikatel,
Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
15. Ing. Květa Süsserová, 50let, ekonomka, Soběslav II, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
16. Josef Matoušek, 48let, podnikatel, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
17. Miroslav Vondráček, 53let, podnikatel, Soběslav II, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
18. Vlastimil Hajný, 61let, podnikatel, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
19. Jana Háková, 52let, vedoucí odboru MěÚ, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti

říjen 2014

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

9

Kandidáti pro volby do zastupitelstva města Soběslavi ve dnech 10. a 11. října 2014
Komunistická strana Čech
a Moravy - vylosované číslo: 5

Sdružení KDU-ČSL a nezávislých
kandidátů - vylosované číslo: 6

Piráti pro Soběslav
- vylosované číslo: 7

1. Lubomír Zámečník, 64let, důchodce, Soběslav III, KSČM
2. František Dukát, 65let, OSVČ, Soběslav II, KSČM
3. Ing. Zdeněk Hruška, MSc., MBA,
52let, úředník, Soběslav III, bez
politické příslušnosti
4. Roman Halák, 47let, stavební technik, Soběslav II, bez politické příslušnosti
5. Jan Pehe, 70let, důchodce, Soběslav III, KSČM
6. Václav Kastner, 62let, úředník, Soběslav II, bez politické příslušnosti
7. Růžena Domová, 60let, OSVČ,
Soběslav III, KSČM
8. Gizela Vavřínová, 68let, důchodkyně, Soběslav III, bez politické příslušnosti
9. Josef Jináček, 70let, důchodce, Soběslav II, KSČM
10. Petra Schmid, 32let, zdravotní
sestra, Soběslav III, KSČM
11. Květoslava Ryšavá, 60let,
důchodkyně, Soběslav III, KSČM
12. Stanislav Šalát, 64let, dělník, Soběslav III, KSČM
13. Jaroslav Cihla, 67let, důchodce,
Soběslav II, KSČM
14. Ing. Milan Vavera, 51let, úředník,
Soběslav III, KSČM
15. RSDr. Jaroslav Bílek, 66let,
OSVČ, Soběslav II, bez politické
příslušnosti
16. Pavel Čížek, 51let, obráběč kovů,
Soběslav II, bez politické příslušnosti
17. Miroslav Mráz, 60let, dělník, Soběslav III, bez politické příslušnosti
18. Marie Dvořáková, 67let, důchodkyně, Soběslav II, bez politické příslušnosti
19. Josef Živný, 63let, důchodce,
Soběslav III, bez politické příslušnosti
20. Josef Novák, 68let, důchodce,
Nedvědice, bez politické příslušnosti
21. Karel Havel, 65let, důchodce, Soběslav III, bez politické příslušnosti
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1. MUDr. Jan Chabr, 74let, důchodce,
Soběslav II, bez politické příslušnosti, navržen KDU-ČSL
2. Tomáš Šena, dipl. technik, 40let,
projektant, Soběslav III, bez politické příslušnosti, navržen KDU-ČSL
3. Ladislav Bleha, 73let, důchodce,
Soběslav II, bez politické příslušnosti, navržen KDU-ČSL
4. Bc. Marcela Prokešová, 40let, administrativní pracovnice, Soběslav
III, KDU-ČSL, navržena KDU-ČSL
5. Mgr. Jan Podlaha, 39let, učitel ZŠ,
Soběslav I, bez politické příslušnosti, navržen KDU-ČSL
6. Ing. Miroslav Čížek, 69let, důchodce, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
7. Mgr. Pavel Vaněk, 33let, učitel
ZUŠ, Soběslav I, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
8. Mgr. Michal Srnec, 46let, oční optik, Soběslav II, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
9. Mgr. Daniela Klímová, 51let, speciální pedagožka, Soběslav III, bez
politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
10. Ing. Eva Výborná, 56let, chemická analytička, Soběslav I,
bez politické příslušnosti, navržena
KDU-ČSL
11. Mgr. Irena Molíková, 53let, ředitelka ZUŠ, Soběslav III, bez politické příslušnosti, navržena KDU-ČSL
12. Ing. Pavel Plát, 35let, analytik,
Soběslav II, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
13. Mgr. Jindřiška Vrhelová, 62let,
středoškolská učitelka, Soběslav II,
bez politické příslušnosti, nezávislí
kandidáti
14. Roman Dolejš, 46let, automechanik, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
15. MUDr. Milena Drachovská,
49let, lékařka, Soběslav III, bez
politické příslušnosti, navržena
KDU-ČSL
16. Mgr. Pavla Šenová, 39let, administrativní pracovnice, Soběslav
III, bez politické příslušnosti, navržena KDU-ČSL
17. Petr Vyhlídka, 47let, spisovatel,
Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
18. Ing. Pavla Plátová, 65let, důchodkyně, Soběslav II, KDU-ČSL, navržena KDU-ČSL
19. Karel Podojil, 76let, důchodce,
Soběslav III, bez politické příslušnosti, navržen KDU-ČSL
20. Anna Srncová, 68let, oční optička, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
21. Josef Štefan, 74let, důchodce, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti

1. Ing. Martin Kákona, 47let, konstruktér počítačových systémů, Soběslav I, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti
2. Ing. Iveta Matějů, 25let, jaderný fyzik, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
3. Ing. Petr Král, 65let, softwarový inženýr, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
4. František Šťastný, 61let, jednatel
−železářství a drogerie, Soběslav
III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
5. Lukáš Hapl, 25let, vedoucí pobočky
pojišťovny, Soběslav II, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
6. Milan Pokorný, 49let, OSVČ - lakýrnictví, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
7. Luboš Pekárik, 37let, obráběč kovů,
Soběslav II, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
8. Pavel Snášel, 48let, svobodné povolání, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
9. MgA. Marta Palasová, 26let, grafický designér, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
10. Ondřej Cílek, 21let, student VŠ,
Soběslav II, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
11. Ing. Jakub Kákona, 26let, letecký
inženýr, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
12. Jan Černý, 36let, telekomunikační
technik, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
13. Jaroslav Novák, 51let, hasič, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
14. Ing. arch. Jan Kodat, 41let, architekt, Soběslav I, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
15. Karel Panoch, 32let, OSVČ - obchodně technické služby, Soběslav
III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
16. Kamila Kákonová, 21let, studentka VŠ, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
17. Bc. Miloš Bučinský, 27let, informatik, Soběslav III, bez politické
příslušnosti, nezávislí kandidáti
18. Dagmar Pekáriková, 67let, důchodkyně, Soběslav II, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti
19. Petr Kotoun, 45let, podnikatel, invalidní důchodce, Soběslav II, bez
politické příslušnosti, nezávislí
kandidáti
20. Ing. Kristýna Šilhavá, 27let, zdravotnický technik, Soběslav III, bez
politické příslušnosti, nezávislí
kandidáti
21. Ing. arch. Šárka Kuttelwascherová,
25let, projektantka technických zařízení budov, Soběslav III, bez politické příslušnosti, nezávislí kandidáti

1. Mgr. Vladimír Drachovský, 53let,
místostarosta města, Soběslav III,
bez politické příslušnosti
2. Marcela Hánová, 50let, zdravotní
sestra, Soběslav II, ČSSD
3. Josef Stach, 64let, důchodce, Soběslav III, ČSSD
4. Kamil Modl, 69let, důchodce, Soběslav III, bez politické příslušnosti
5. Milan Zahrádka, 50let, výpravčí
ČD, Soběslav II, bez politické příslušnosti
6. Jaroslav Šíma, 63let, důchodce,
Soběslav II, ČSSD
7. Vladimír Líkař, 58let, projektant,
Soběslav III, bez politické příslušnosti
8. Ilona Klapková, 52let, projektový
specialista ČD, Soběslav II, bez politické příslušnosti
9. Ingrid Šťastná, 22let, studentka VŠ,
Soběslav III, ČSSD
10. Iveta Kopáčková, 44let, zdravotní
sestra, Soběslav II, ČSSD
11. Božena Hochelová, 65let,
důchodkyně, Soběslav I, ČSSD
12. Mgr. Lada Haplová, 51let, sociální pracovnice, Soběslav II, bez politické příslušnosti
13. Jana Bavlovičová, 50let, obsluha
čerpací stanice, Soběslav III, ČSSD
14. Zbyněk Podráský, 30let, technický pracovník, Soběslav III, ČSSD
15. Bohumil Chadim, 63let, důchodce, Soběslav III, ČSSD
16. Jiří Mísař, 63let, důchodce, Soběslav II, ČSSD
17. Naděžda Ladmanová, 59let, kuchařka, Soběslav III, ČSSD
18. Magdalena Rybáková, 54let, péče
o osobu blízkou, Soběslav III,
ČSSD
19. Lenka Frojdová, 28let, strážná,
Soběslav III, bez politické příslušnosti
20. Irena Panáková, 36let, dělnice,
Chlebov, bez politické příslušnosti
21. Zdeňka Uhlíková, 71let, důchodkyně, Soběslav III, bez politické
příslušnosti
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Výrobní závod GZ Media

Ztráty a nálezy

Ve čtvrtek 11. 9. 2014 se v kanceláři starosty
města konalo důležité jednání s představiteli firmy GZ Media, Loděnice, která bude v Soběslavi působit v bývalém areálu závodu Jitona
Soběslav. Jednání se zúčastnil Ing. Zdeněk
Pelc, CSc., prezident a majitel společnosti (na
snímku uprostřed) a JUDr. Zdeněk Pelc, člen
představenstva (na snímku vpravo). Představitelé firmy GZ Media ujistili starostu města Ing.
Jindřicha Bláhu o skutečnosti, že působení firmy GZ Media v Soběslavi je dlouhodobé a že
zaměstnají na přelomu letošního roku více než
200 lidí. Počítáno je i s dalším rozvojem firmy
v Soběslavi a s vytvořením dalších pracovních
míst. Firma by také v budoucnu ráda podpořila
některé důležité kulturní akce ve městě. Město
na oplátku provede přístupovou komunikaci
k výrobnímu závodu firmy GZ Media a poskytne veškerou součinnost a prostory pro bezproblémový nábor pracovníků firmy.
-jk-

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.

tel. 777 794 871
Dne 26. 10. 2014
uplyne 11 let, co nám
navždy odešla naše
drahá maminka
a babička paní
Anna Dušková.

Dne 18. 11. 2014
uplyne 51 let, co
zemřel náš tatínek
pan Jan Dušek.
Byl oblíbeným
malířem pokojů,
muzikantem tělem
i duší a zároveň
hudebním
skladatelem.
Za tichou vzpomínku děkují
Kupkovi a Šanderovi.

V souvislosti s novým občanských zákoníkem č. 89/2012 Sb., účinným od 1. 1. 2014, došlo ke změně Pravidel pro nakládání
s nalezenými věcmi a zvířaty. Tato pravidla
byla schválena usnesením Rady města Soběslav
ze dne 19. srpna 2014 č. 15/208/2014 a nabyla
účinnosti dnem schválení.
Nový občanský zákoník mění kromě jiného
lhůtu, po kterou se může vlastník ztracené věci
domáhat jejího vrácení. V případě movité věci
(nejčastěji se jedná o jízdní kola, mobilní telefony, klíče) má vlastník právo na její vrácení do 3
let od vyhlášení nálezu. V případě nalezeného
zvířete, které město předá útulku pro zvířata,
činí tato lhůta 4 měsíce.
Evidenci nalezených věcí vedou a od nálezců přebírají pracovnice MěÚ Soběslav, odboru
organizačního a správy majetku, na podatelně

říjen 2014
č. dveří 100 v přízemí a v kanceláři č. dveří 204
v prvním patře v budově č.p. 59 na náměstí za
kostelem, v pracovní době úřadu. Mimo rámec
pracovní doby úřadu je možné nalezenou věc
odevzdat na Městské policii Soběslav v době
její služby.
Nalezené věci na území města Soběslavi budou zveřejňovány na úřední desce MěÚ Soběslav a na internetových stránkách města
Soběslavi neprodleně po přijetí nalezené věci.
Dále 1x za dva měsíce bude zveřejněn aktuální
seznam nalezených věcí na internetových stránkách města Soběslavi.
Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi
budou zveřejněna na internetových stránkách
města Soběslavi nebo budou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č. dveří 204 v prvním patře
v budově č.p. 59 na náměstí za kostelem.
Šárka Kroupová, OOSM

Seriál k novému občanskému zákoníku
Majetková práva manželů
(dokončení z minulého čísla)
Je-li SJM zrušeno, zúženo nebo zanikne-li,
je nutno jej vypořádat podle těchto zásad:
· podíly obou manželů jsou stejné
· každý z manželů nahradí to, co ze společného
majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní
majetek
· každý z manželů má právo žádat, aby mu
bylo nahrazeno to, co ze svého majetku vynaložil na společný majetek
· přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů
staral o rodinu a jak se zasloužil o nabytí a
udržení společného majetku
Bydlí-li manželé v domě nebo bytě jednoho
z nich, vznikne druhému z manželů právo bydlení.
Vlastník domu nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domácnost, nesmí bez souhlasu
druhého manžela dům nebo byt zcizit, ledaže rodině zajistí po všech stránkách obdobné bydlení.
Zemře-li manžel, kterému byt nebo dům patřil, zanikne druhému z manželů právo bydlení;
tomuto manželu soud zřídí na jeho návrh věcné
břemeno bydlení za úplatu srovnatelnou s obvyklým nájemným, je-li to přiměřené poměrům
tohoto manžela, zejm. stará-li se o nezletilé dítě,
nejdéle však do doby, než toto dítě nabude
schopnost samostatně se živit.
Rozvedou-li se manželé, rozhodne soud na
návrh manžela, jehož je dům nebo byt, o povinnosti druhého manžela se vystěhovat s tím, že
výše uvedená možnost zřízení věcného břemene
bydlení platí i v tomto případě.

Dne 31.10. uplyne
10 let, kdy nás
opustil pan
František Flíček.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Má-li jeden z manželů nájemní právo
k domu nebo bytu, vznikne uzavřením manželství společné nájemní právo oběma manželům,
neujednají-li si něco jiného.
Smrtí manžela se společné nájemní právo
mění na výlučné nájemní právo pozůstalého
manžela.
Rozvedou-li se manželé, kteří měli společné
nájemní právo, a nedohodnou-li se, kdo v domě
bude nadále bydlet, zruší soud na návrh jednoho
z manželů nájemní právo tomu z manželů, na
němž lze spravedlivě žádat, aby byt nebo dům
opustil. Tento manžel není povinen byt opustit,
dokud mu druhý z manželů nezajistí náhradní
bydlení, ledaže náhrada nebyla soudem přiznána.
Rozvedou-li se manželé a rozvedený manžel
není schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má původ v manželství, má bývalý manžel
vůči němu v přiměřeném rozsahu vyživovací
povinnost. To neplatí, neopatřil-li si rozvedený
manžel přiměřené zaměstnání, přestože mu
v tom nebránila závažná překážka nebo si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným
hospodařením se svým majetkem.
Manžel, který rozvrat manželství převážně
nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma,
může navrhnout, aby soud stanovil vyživovací
povinnost bývalého manžela v rozsahu, který
rozvedeným manželům zajistí v zásadě stejnou
životní úroveň.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 8. 10. a 22. 10.

od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
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Dne 10.10.2014 uplyne 10 let, co nás navždy opustil manžel a
tatínek pan Jan Dobra
ze Soběslavi.
Nikdy nezapomenou
a stále vzpomínají
manželka a synové.

Dne 11. září je tomu 7 let a 31. října 13 let,
co mě opustili moji milovaní rodiče Marie
a František Jindovi.
Bez Vás je domov prázdný a Vaše láska
mi chybí.
S úctou a pokorou stále vzpomíná dcera
Dana s rodinou.
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Dne 16. 10. 2014 uplynou čtyři roky, co
nás navždy opustil tatínek, manžel, dědeček Jaroslav Varga.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Z KONFERENCE
ZDRAVOTNÍCH SESTER

Po roce se blíží výstava Českého svazu chovatelů
Rok se s rokem sešel a my si Vás dovolujeme pozvat na naši výstavu, jejíž přípravy jsou
v plném proudu. Vždyť vypukne již 3. října. Brány našeho výstaviště budou otevřeny v pátek
3. října a v sobotu 4. října od 8 do 18 hodin v neděli pak od 8 do 13 hodin.
Připravujeme pro Vás tradiční podívanou v podobě prodejní výstavy králíků, drůbeže, holubů a
exotů. Mohu Vám také říci, že se můžete těšit na zvířata z úplně jiného soudku např. na velblouda,
lamu a další domácí či cizokrajné druhy, která Vám ale nemohu prozradit, neboť musíme mít v záloze i nějaké to překvapení.
Bude připraveno i několik expozic, například velmi oblíbené jezírko s kachničkami, expozice
kaktusů či morčat, přehlídka výletků moravských pštrosů a další. Ani o prodejní stánky Vás neochudíme, bude možnost zakoupit krmiva a chovatelské potřeby pro hospodářská, ale i domácí zvířata. V posledních letech oblíbené farmářské produkty nebudou také chybět. Na své si přijdou i
milovníci květin a okrasných keřů, pro děti nějaká ta sladkost. Samozřejmostí je občerstvení v podobě tradičních bramboráků či ryb a pochoutek ze zvěřiny.
Na nedělní dopoledne je připravena tradiční burza zvířat, kdy se sjíždí prodejci z širokého okolí.
Doufejme, že malý výčet toho, co u nás na výstavě můžete vidět, Vás zaujal. Proto vezměte babičky, dědy, tatínky, maminky a své ratolesti a přijďte se podívat.
Vždyť výstava podobného rázu je v Soběslavi jen jednou v roce, proto se na Vás těšíme a srdečně Vás zveme na viděnou o prvním víkendu v říjnu do našeho chovatelského areálu!
Za pořadatele Petra Kostečková, garant expozice králíků
a Martin Nechutný, místopředseda místní organizace ČSCH

Na fotografii uprostřed je Jiřina Šiklová,
přednášející a Jitka Drbohlavová a Alena Mašková, organizátorky prodeje knih a autogramiády na 6. konferenci zdravotních sester. Patří jim
a všem ostatním soběslavským sestrám dík za
pomoc při připravování a úklidu sálu v kulturním domě. Zároveň chceme poděkovat dárcům
květin ze zahrádek - paní Kubartové, Walerthové, Novákové a MUDr. Menglerové, bez jejich
výpěstků by nebyla tak dokonalá květinová výzdoba. Děkujeme všem seniorům pod vedením
paní Hovorkové za dokonalou módní přehlídku,
o které se vypráví nyní až na vedení České asociace sester v Praze. Konference na téma Vyhoštěná smrt ukázala, že v Soběslavi je
vyhoštěna dokonale a zapojení seniorů do akcí
zdravotních sester je žádoucí.
Seniorky a senioři a hlavně firmo Goldim –
děkujeme!!!
Marcela HÁNOVÁ, pediatrie Soběslav
zdravotní sestra

Poděkování
V sobotu 13. 9. jsem se zúčastnila konference firmy Goldim v Soběslavi. Chtěla bych pochválit paní Marcelu Hánovou, která spolu
s firmou Goldim uspořádala vynikající školení
pro pediatrické sestry a pracovníky ve zdravotnictví v Soběslavi. Referáty byly výborné, přínosné, setkání spojené s možností prohlídky
města. Takovéto akce přispívají ke spokojenosti
a z přítomných dělají účastníky dění.
účastnice a přednášející na konferenci
Jiřina Šiklová, socioložka

Poliklinika Soběslav - Všeobecná interní ambulance, s.r.o. - pracovní doba a rozvrh ordinací:
Pondělí
Úterý

08,00 - 13,00
MUDr. Karpiánus

Středa

08,00 - 12,00
MUDr. Kuchař
14,00 - 17,00
ultrazvukové vyš. břišních orgánů
MUDr. Musil

Čtvrtek

08,00 - 15,00
MUDr. Karpiánus

Pátek

neordinuje

13,00 - 16,00
MUDr. Kočišková

Zdravotní sestra Iveta Kopáčková
Objednání telefon: 381 210 664
mobil: 734 153 907
Ultrazvuková vyšetření břišních orgánů
objednávat prosím na tel. 381 254 432
(ordinace Tábor)
Provozní doba se kryje s pracovní dobou.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – říjen 2014
Pravidelné akce:
· Úterý

DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci) ....................................................... 16.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .....................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“....................................................20.00

· Středa

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

říjen 2014

Pozvánka do KD Soběslav
Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ
Po roční odmlce, na které
jsme se v loňském roce domluvili společně s manželi Bolkovými, letos opět otevíráme
Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ –
vždy po klasických tanečních
kurzech, tj. od 21.00 hodin – začínáme v sobotu
4. října 2014 (6 lekcí). Cena 1.200 Kč za pár.
Termíny:
· ŘÍJEN - soboty 4. 10., 11. 10. – od 21.00 hod.
· LISTOPAD - soboty 1. 11., 8. 11., 15. 11.
od 21.00 hod. + neděle 23. 11. od 17.00 hod.

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

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

Další program:
· Sobota

4. 10. TANEČNÍ KURZY 5., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ KURZY - DOSPĚLÍ 1., velký sál....................................21.00

· Čtvrtek 9. 10.

ASTRÁL................................................................................................17.00

· Sobota

11. 10. TANEČNÍ KURZY 6., velký sál, vstupné 30 Kč
TANEČNÍ KURZY - DOSPĚLÍ 2., velký sál....................................21.00

· Neděle

12.10. Div. Andromeda, JAK TONDA LÉČIL ROHATOU PRINCEZNU..10.30
velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.(3..) dítě zdarma
I MY o.p.s. a DS Na šikmé ploše, POSEL Z LIPTÁKOVA...............19.00
(Smoljak, Svěrák, Jára Cimrman), dobročinné divadelní představení,
velký sál, vstupné 150 Kč

· Čtvrtek 16. 10. DĚTSKÁ BURZA, foyer ..........................................................8.00 – 12.00
· Sobota

18. 10. TANEČNÍ KURZY – PRODLOUŽENÁ, velký sál

· Pondělí 20. 10. Divadlo Artur, MŮŽU K TOBĚ?, divadelní představení ....................19.30

velký sál, vstupné mimo předplatné 280 Kč
· Sobota

25. 10. VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOBĚSLAVSKÁ DISKOTÉKA.......................20.00
vstupné 150 Kč předprodej, 180 Kč na místě

· Pátek

31. 10. – neděle 9. 11. IV. mezinárodní loutkový festival 2014

Připravujeme na listopad 2014 – výběr zajímavých kulturních akcí:
· Sobota

1. 11. TANEČNÍ KURZY 7., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ KURZY - DOSPĚLÍ 3., velký sál....................................21.00

· Čtvrtek 6. 11.
· Sobota

ASTRÁL................................................................................................21.00

8. 11. TANEČNÍ KURZY 8., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ KURZY - DOSPĚLÍ 4., velký sál....................................21.00

· Čtvrtek 13. 11. – pátek 14. 11.

Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav,
21. ročník celostátní soutěže ve vazbě a aranžování květin
(v pátek výstava soutěžních prací)
· Pátek

14. 11. PARKÁN, taneční zábava, velký sál, vstupné 150 Kč .........................21.00

· Sobota

15. 11. TANEČNÍ KURZY 9., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ KURZY - DOSPĚLÍ 5., velký sál....................................21.00

· Středa

19. 11. APP Art, BŮH MASAKRU, divadelní představení, velký sál .............19.30
vstupné mimo předplatné 280 Kč

· Pátek – sobota 21. 11. a 22. 11. 9.00 – KREATIV, prostory KD.....................................19.00
· Neděle 23. 11. TANEČNÍ KURZY 10., velký sál, vstupné 30 Kč ..............................14.00

TANEČNÍ KURZY - DOSPĚLÍ 6., velký sál....................................17.00
· Úterý

25. 11. SPOLEČNÁ VĚC – Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon, koncert ........19.30
velký sál, vstupné 120 Kč/ studenti a důchodci a ZTP 90 Kč

· Neděle 30. 11. Divadélko KOS, POHÁDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU......10.30

velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.(3..) dítě zdarma
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

Jak Tonda léčil rohatou princeznu
Divadélko Andromeda
Neděle 12. října v 10.30 hodin
Kouzelná babička přičaruje princezně Safiře za
její uličnictví kravský roh. Když se princezna
polepší, pošle za ní hodného, i když trochu líného a mlsného Tondu, aby ji léčil. Veselé zápletky, legrace, vůně orientu, písničky - to vše děti
uvidí v naší pohádce.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná:
druhé, třetí… dítě zdarma.



Pondělí 20. října v 19.30 hod.
Divadlo Artur

Můžu k tobě?
Miroslav Oupic, Jindra Kriegel
Vtipná konverzační komedie z lékařského
prostředí!
Děj této komedie, která je napsána pro soubor
Divadla Artur, se odehrává v psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním bistru před ordinací, které vede paní Kubíčková a které slouží
jako čekárna pro pacienty…
Hrají: Kubíčková: Michaela Kuklová/Pavlína
Mourková, Vnadná: Kristýna Podzimková/Vanda Karolyi, Panenská: Bára Mottlová/Dominika Býmová, Lenka/Jana: Kristýna Janáčková/Věra Vodičková, Flojd: Jindra Kriegel,
Troufalý: Jaroslav Šmíd/Marcel Rošetzký, Rychlý: Aleš Říha/Petr Semerád, Volný: Miroslav Šimůnek/Braňo Polák
Mimo předplatné 280 Kč
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
TÝDEN KNIHOVEN
V týdnu od 6. do 12. října proběhne již 18. ročník celostátní akce Týden knihoven. Rádi v knihovně přivítáme nové uživatele a návštěvníky,
těšíme se na setkání s Vámi na některé z našich akcí:
· Tradiční setkání s dlouholetými čtenáři - pondělí 6. 10. od 9.30 hod.
· Maraton čtení - středa 8. 10. od 8 hod. do 17 hod, čtvrtek od 8 do 14
hod. Číst může přijít kdykoliv kdokoliv z čehokoliv, dokažme si, že čtení sluší opravdu každému! Budeme rádi, pokud nás přijdete podpořit.
Maraton pořádáme ve spolupráci se základními školami již počtvrté.
· Přednáška „Lidský mozek a osobnost - mohou naše životní návyky
ovlivnit, kdo vlastně jsme?“ Paní Jitka Kubečková nás seznámí s procesy probíhajícími v mozku v důsledku každodenních životních návyků, které ovlivňují duševní stav člověka i jeho charakterové vlastnosti –
čtvrtek 9. 10. od 17 hod.
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Stejně jako v loňském roce si u nás mohou děti vyzkoušet práci animátora a přijít si do knihovny vytvořit krátký animovaný film. Výtvarné dílny s divadelním souborem Karromato se konají ve středu 29. října od
14 hod. a v sobotu 1. listopadu od 9 hod. Z kapacitních důvodů je třeba
se předem přihlásit přímo v knihovně.

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová – úterý 14. října (možnost objednání na tel. 732 867 571).
Alena Fremrová

VÝSTAVY
· Výstava výtvarných prací dětí a dospělých klientů Rolničky bude ke

zhlédnutí až do 17. října.

· V rámci divadelního festivalu Toulavé loutky proběhne v prostorách

knihovny od 23. října do 11. listopadu výstava rodinných loutkových
divadel. Návštěvníci si budou moci prohlédnout divadélka a loutky
z první poloviny minulého století.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 23. 10. od 17 hod.
těšit i na houbařskou poradnu, kterou po celou
dobu výstavy povede táborský mykolog Pavel
Špinar. Determinaci vybraných skupin hub zajistí mykolog Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích Mgr. Miroslav Beran.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
VÝSTAVA HUB
Letošní bohatou houbařskou sezonu završí
návštěvnicky oblíbená výstava čerstvých podzimních hub, která proběhne v Rožmberském
domě ve čtvrtek 16. 10., v pátek 17. 10. a v sobotu 18. 10. (vždy od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin). Kromě vlastní přehlídky hub se můžete

Výpravou za houbami zakončíme také
12. ročník tradičních přírodovědných exkurzí.
V sobotu 11. 10. se koná exkurze Houby Dubských vrchů, během níž její vedoucí Pavel Špinar přímo v terénu představí běžné i vzácnější
druhy podzimních hub. Sraz je na návsi ve Velmovicích u Chýnova v 10 hodin. Délka pěší trasy je cca 4 km.

PŘEDNÁŠKY OPĚT ZAČÍNAJÍ!
V říjnu současně startují další ročníky obou
našich přednáškových cyklů, které se konají
v Rožmberském domě. Výjimečně ve čtvrtek
23. 10. od 17 hodin proběhne první z akcí:
První světová válka a historická paměť ve
sbírkách Blatského muzea
PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D. z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích připomene na úvod cyklu
historicko-vlastivědných přednášek „Staré i
nové zvěsti“ letošní smutné výročí vypuknutí
první světové války. Přiblíží posluchačům příči-

ny „Velké války“ i válečnou každodennost, důsledky a dopady zejména pro obyčejné lidi. Dozvíte se, že se jednalo o velký dějinný zlom,
jehož následky doposud přetrvávají. Tento
strašný konflikt zasáhl tehdejší obyvatele Evropy, Čech i Soběslavska. Reakcí na válku byl pacifismus, ale důsledkem byly také velké sociální
proměny, deformace věkové i pohlavní struktury obyvatelstva (tzv. „ztracená generace“) mnoha zemí Evropy a změny náboženské. Součástí
přednášky bude ukázka předmětů z historických
sbírek Blatského muzea, které se vážou k tomuto
velkému válečnému konfliktu. Sbírkové předměty představí Mgr. Petr Šťovíček.
Ve středu 29. 10. od 17 hodin pak zahájíme
i cestovatelský cyklus „Od Tábora až na konec
světa“, a to přednáškou
Velká jezera Makedonie
Kulturní i přírodovědné zajímavosti krajiny
jezer na pomezí Makedonie, Albánie a Řecka
představí „Makedonomilec“ Ing. Radovan Vítek. Večer uvádí mottem: „Kdo vyhledává rozmanitá dobrodružství, kdo rád spí pod hvězdami,
kdo rád chodí pěšky, případně sveze se i na
mule... Kdo má rád teplo i chlad... Kdo ocení
dobré jídlo a dobré víno, kdo má rád lidi, přírodu
a historii... ten se tady bude cítit jako doma.“
Do muzea i do přírody Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

14

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

říjen 2014

Soutěž historických vozidel „O pohár města Soběslav 2014“
3. ročník
Sešel se rok s rokem a 6. září 2014 se soběslavské náměstí opět zaplnilo historií, přesněji
historií s vůní benzínu. Veteran Car Club Soběslav v AČR uspořádal 3. ročník orientační soutěže historických vozidel „O POHÁR MĚSTA
SOBĚSLAV 2014“.
Pro letošní rok byl soběslavský závod zařazen do seriálů závodů Mistrovství ČR – Pohár
historických vozidel AVCC AČR, což je postup
o příčku výš v kategorii pořádání veteránských
akcí tohoto charakteru. Hlavní prioritou byla
jako vždy spokojenost účastníků akce a atraktivní podívaná pro návštěvníky. Počasí nebylo
během týdne zrovna moc nakloněno uspořádání
veskrze venkovní akce, ale nakonec usoudilo,
že s námi bude spolupracovat. A tak jsme mohli
nakonec směle konstatovat, že šlo vlastně o nejhezčí den prvního zářijového týdne. Od osmé
hodiny sobotního rána se prostor náměstí v Soběslavi začal plnit účastníky závodu. Přejímka
vozidel byla v plném proudu až do desáté hodiny a plocha náměstí byla v tuto dobu prakticky
už zaplněná. Po desáté hodině dopolední začala
probíhat výstava a každý návštěvník akce si
mohl prohlédnout jednotlivé automobily i motocykly a najít si svého favorita. Byla zde k vidění velká směs automobilové a motocyklové
historie, předválečné stroje jako vždy přitahovaly velkou pozornost, ale i takzvaná kategorie
„youngtimer“ byla pro návštěvníky atraktivní.
Do této kategorie patří i nedávná historie v podobě například Škody MB 1000 nebo Wartburg
353, ale do této skupiny patří také americké
křižníky jako například Chevrolet Corvette C1.
Tyto automobily byly samozřejmě k vidění i na
soběslavském náměstí. A že se bylo na co dívat,
o tom svědčí i takové zajímavé kousky jako automobil Škoda 430 D z roku 1930 s elegantní
dobovou posádkou, nebo Peugeot 201 z roku
1929 či Aero 662 z roku 1931. Další exkluzivní
kousky byly z kategorie motocyklů, BSA 770 se
sidecarem z roku 1928 s řidičkou Libuší Šulcovou, Jawa 350 OHV z roku 1940 a nově zrenovovaný stroj Harley-Davidson 750 D (Bajza)
z roku 1930. Takto bychom mohli jmenovat další a další nádherné automobily a motocykly
včetně jejich posádek. Nesmíme ovšem ještě za-

pomenout na příjezd maxi posádky z Karlových
Varů, která se svým autobusem zn. Karosa
ŠL-11 v barvách dopravního podniku budila
oprávněnou pozornost a připravila pro zájemce
i vyhlídkovou jízdu po Soběslavi. Jejich dobrá
nálada nakazila všechny přítomné, takže o cestující neměli nouzi. A kdo měl více času, mohl
vyjet s touto veselou posádkou i na soutěžní trať.
Po uzavření přejímky bylo napočítáno celkem
109 účastníků, a pokud přičteme i posádky jedoucí mimo hlavní soutěž, dostaneme se na číslo 129 vozidel. Zpestřením samotné akce na
soběslavském náměstí, tak jako minulý rok,
byla i přítomnost veselé jazzové kapely „Old
Steam Boat“ a pro malé návštěvníky byl
permanentně v pohotovosti dětský koutek.
Dalším zajímavým doplněním dopoledního
programu byla možnost zkušební jízdy s vozy
zn. Škoda. Autoservis Jindra připravil pro
zájemce všechny aktuální novinky a jako
perličku poskytlo město Soběslav k nahlédnutí
zapůjčený elektromobil BMW i3.
Před polednem bylo vše připraveno na start a
lehce po 12. hodině v prostoru startovací brány
došlo k odmávnutí prvního jezdce, respektive
posádky, na trasu orientačního závodu.
Trasa orientačního závodu vedla hezkou
krajinou v okolí Soběslavi a protáhla se lehce až
za hranice kraje Vysočina. Závodníci navštívili
obce Tučapy, Dírná, Červená Lhota, Mnich a
Kamenice nad Lipou. Nešlo ovšem jen o projížďku, po cestě se plnily fyzické i hledací úkoly. Většina úkolů byla spojena i s atraktivním
místem a většina soutěžících tak nevynechala
příležitost navštívit zámek Červená Lhota, nebo

zámek v Kamenici nad Lipou. Zajímavý byl i
průjezd po nádvoří zámku v Dírné za laskavého
svolení jeho majitele Evžena Wratislava. Projetí
branou a odmávnutí cílovou vlajkou čekalo
účastníky soutěže v kempu Orion v Roudné, kde
proběhlo vyhodnocení soutěže a na všechny
účastníky čekalo občerstvení s dalším kulturním programem. Závěrečné vyhodnocení mělo
sice mírné zpoždění, ale kdo chtěl získat dokumentaci ze soutěže a hodnotné ceny, určitě neměl na spěch. Za účasti pořadatelů a sponzorů
akce došlo k vyhlášení těch nejlepších v jednotlivých kategoriích „Auto“ a „Moto“ a třešničkou na dortu bylo určitě vyhlášení vítězů
soutěže „O pohár města Soběslav“. Starosta
města Soběslav ing. Jindřich Bláha osobně předal poháry a věcné ceny pro tři nejlepší. Potom
už nastal čas pro volnou zábavu. Za podpory hudební skupiny „A proč ne“ se v kempu pokračovalo s oslavou a probíráním věcí okolo
motocyklů a automobilů až do pozdních
nočních hodin. Doufáme, že se všem
účastníkům i divákům naše soutěž líbila a příští
rok se v takto hojném počtu a určitě zase za
dobrého počasí znovu potkáme.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se na této akci ať větší nebo menší mírou
podíleli. Velký dík patří městu Soběslav za nadstandardní podporu ohledně poskytnutí plochy
náměstí a zabezpečení pro soutěžící a diváky
včetně zajištění pohárů do soutěže. Obcím Tučapy a Dírná též děkujeme za sponzorství a zajištění úkolů během soutěže. Obci Pluhův Žďár
děkujeme za možnost zajištění úkolu a umožnění průjezdu okolo zámku Červená Lhota. Obci
Kamenici nad Lipou děkujeme za zajištění parkování přímo před zámkem. Dík patří i kempu
Orion za zázemí v cíli soutěže. Dále děkujeme
sponzorům a partnerům: Addinol, Pneu Kazda
s.r.o. Klenovice, Restaurace Martin Fišer z Klenovic, Firma Wratislav Dírná, Asociace Veteran Car Clubů AČR, Autoservis Jindra s.r.o.,
Bohemia Chips a.s., Feas s.r.o., Rabbit a.s.,
František Pazdera – Goliat, Country Saloon u
Sloupu, Auto-Pneu servis Došek, Čalounictví a
sedlářství Miroslav a Mariela Rekovi, časopis
Oldtimer a časopis Autoforum.
Za VCC Soběslav Petr Sluka
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Duhové okénko
Duhová školka plná dětí
„My jsme školka barevná, školka plná dětí.“
Začátek jedné písně, kterou si s dětmi zpíváme ve
školce, plně vystihuje začátek nového školního roku. Naše barevná, duhová školka se po prázdninách opět zaplnila. Z každé třídy je slyšet švitoření
dětských hlásků. Děti si o prázdninách užily výletů, koupání a dalších letních radovánek, ale už se jistě těšily do školky na své kamarády.
Nové děti tedy letos nastoupily do všech barevných tříd, nejen do
modré a oranžové, jak bývá zvykem. Pro většinu nově příchozích dětí je
to velká životní událost, mnohdy budou poprvé v novém prostředí a navíc
bez rodičů. Celý náš tým se snaží přistupovat individuálně k adaptaci každého dítěte a maximálně spolupracovat s rodiči, aby vstup dětí do mateřské školy byl co nejpříjemnější. Největší odměnou jsou pro nás rozzářené
tváře dětí a spokojenost jejich rodičů.
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dé třídě objeví Rambousek, uličník, kterého naopak děti budou učit, jak se
má chovat ke svým kamarádům a blízkým. Hrošík Logík zase dětem procvičí jazýčky. Vzhledem k tomu, že rozvoj komunikačních schopností je
velmi důležitý, hrošíku Logíkovi přibyl ještě kamarád pejsek Brok, který
si pro děti a jejich rodiče připravil spoustu zajímavých úkolů.
Součástí školního roku bude také bohatý doplňkový program, o kterém paní ředitelka informovala rodiče na zahajovací schůzce: divadelní
představení, odpoledne s tatínky, vystoupení pro rodiče, vystoupení v Senior domě, podzimní slavnosti, hrací odpoledne, spaní ve školce, Pohádkový týden, seznamování s anglickým jazykem, pěší výlety, výlety
autobusem či vlakem a mnoho dalších akcí.

Výlety předškoláků

Zatímco v mladších třídách ještě naplno probíhala adaptace, zelená a
hnědá třída předškoláků hned začátkem září vyrazily na výlet. Hnědáskové se vydali na nově otevřenou soběslavskou rozhlednu. Děti ze zelené
třídy poznávaly okolí Soběslavi. Jak vidíte z výrazů tváří na fotografiích,
dětem se výlety líbily a moc si je užily.

Nové webové stránky
Školní rok 2014/2015
Co letos děti v naší mateřské škole čeká? Naše škola pracuje podle
vlastního školního vzdělávacího programu. Součástí vzdělávacího obsahu jsou také dílčí projekty, které jsou začleněny do všech integrovaných
bloků. Každý dílčí projekt má svého maňáska. Děti se tedy celý rok budou
setkávat s babičkou Kořenářkou, která jim bude pomáhat poznávat a chránit přírodu. Malenka děti naučí, jak pečovat o své zdraví. Občas se v kaž-

MŠ Nerudova
Po prázdninách znovu ve školce
Čas prázdninového odpočinku, dovolených
a slunečních dní trávených u vody nenávratně
skončil. Dětem a dospělým nastaly opět starosti.
Ti menší se vrátili do naší školičky, ovšem prv-

Vzhledem k tomu, že se neustále snažíme zkvalitňovat komunikaci
s rodiči, chtěli jsme jim nabídnout modernější webové stránky. Jejich
prostřednictvím se rodiče dozví důležité informace a budou na nich moci
například také odhlašovat docházku svých dětí.
Přijďte nás navštívit na www.msduhasobeslav.cz . Těšíme se na viděnou na webu, nebo raději osobně na některé z našich akcí.
Kolektiv MŠ Duha

ňáčci museli vykročit prvního září do velké školy, kde je čekali noví kamarádi, paní učitelky a
samozřejmě hodně povinností. Začátek docházky do školy je pro děti a jejich rodiče velkou
změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se
kterými se musí malý školáček vyrovnat. Jak
pomáháme s adaptací dětí u nás v mateřské ško-

le? Citlivým přístupem, klidným vystupováním
a vcítěním se do situace dítěte. To je pro nás učitelky základem pro získání jeho důvěry a zmírnění jeho obav z nového prostředí bez
přítomnosti rodičů. Opustit svou maminku či tatínka třeba jen na dvě hodiny je pro některé děti
velmi těžké – po domluvě s učitelkami pobyt
prodlužujeme. Rodiče nemusí být smutní, když
jejich Terezka, Pavlík nebo Barborka uroní malou slzičku. Za pomoci paní učitelek to rychle
přejde a děti tak v mateřské škole poznají
spoustu nových kamarádů, získají nová
přátelství a naučí se žít ve velkém kolektivu.
pokračování na str. 16

Hrajeme si na školní zahradě
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MŠ Nerudova

dokončení ze str. 16
Prázdninový provoz probíhal v mateřské
škole v měsíci srpnu – od 30. 6. 2014 do 18. 7.
2014. Co se u nás v MŠ změnilo? Rekonstrukcí
prošlo sociální zařízení a šatna pro učitelky, některé hrací prvky na školní zahradě byly z bezpečnostních důvodů odstraněny a nahrazeny
jinými. Kapacita Mateřské školy Nerudova je
ve školním roce 2014 – 2015 opět naplněna. Je
zde zapsáno 150 dětí. Na co se mohou těšit
v průběhu školního roku? Koncem září uvidí na
fotbalovém stadionu přehlídku dravců, v prosinci pojedou předškoláci do J. Hradce na zámek zhlédnout Čertovskou pohádku a zároveň
přehlídku lidových zvyků a řemesel, dále čekáme mikulášskou nadílku, vystoupení pro rodiče,

SVĚT

navštívíme místní kino, budeme pořádat výtvarnou výstavu prací v místní knihovně. Divadlo
Zvoneček připravilo pro naše děti veselé pohádky po celý rok, do školičky přijde na besedu
zdravotní sestřička Marcela Hánová. Děti se
každý rok těší na čarodějnický rej, nezapomeneme na karneval, zajistíme výchovné koncerty ze
ZUŠ, oslavíme Den matek, a Den dětí. Spolupráce s oběma základními školami nadále bude
pokračovat. Navštěvujeme je vždy před zápisem
do prvních tříd i během školního roku. Babičky a
dědečky potěšíme svým vystoupením v Senior
domě v Soběslavi. To je malý výčet akcí, které
jsou připraveny pro naše nejmenší.
Co dodat na závěr? Přejeme všem našim nejmenším, aby se jim u nás v mateřské škole líbilo
a každý den jim přinesl nové poznatky a zážit-
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Ve školce nám chutná
ky. Vždyť radost a spokojenost v očích těch
nejmenších je pro nás prioritou.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ E. BENEŠE

(Štěpánka Břízová 5. A)
AFRIKA
Na zahradě rostou květiny,
v Africe jsou velké pustiny.
Lev tam číhá sám,
gorila je velký pán.
ASIE
V Asii je Rusko,
v Evropě Bělorusko.
V Asii je ještě Čína,
kluk telku vypíná.
EVROPA
Evropa je světadíl malý,
spousty států je tam k mání.
I ten náš stát je tam taky,
radujme se, že jsme tady.
AMERIKA
Amerika země vzdálená je,
socha Svobody je tam stále.
Je tam hodně lidí,
anglicky tam mluví.
Já už taky jejich řečí mluvím,
do Ameriky se sama pustím.
AUSTRÁLIE
Austrálie je klokanů ráj,
skáčou si sem a tam.
K tomu ještě krokodýli,
hadi, štíři lezou z díry.
ARKTIDA, ANTARKTIDA
Arktida a Antarktida
jsou země ledový,
tam mohou žít jen tučňáci sametoví.

Prvňáčky přivítala slavnostně vyzdobená třída 1.B

JAK SE MÁME V DRUŽINĚ
Na začátek školního roku jsme se těšili, hlavně na kamarádky a kamarády. V družině to je prima.
Ráno si jdeme zacvičit a zahrát míčové hry do tělocvičny. Navštěvujeme počítačovou učebnu, kde si
děti hravou formou procvičují učivo a zahrají zajímavé hry. Odpoledne malujeme, vyrábíme, tvoříme. Hrajeme společné
hry, tančíme, zpíváme,
vypravujeme si příběhy
a zážitky, čteme si. Při
relaxaci děti hrají stolní
hry, stavějí stavebnice,
skládají puzzle a další.
Pobyt venku a hry v přírodě jsou každodenní
náplní činnosti ve družině. Pro děti připravujeme spoustu zajímavých
akcí a soutěží.
Naši práci prezentujeme
na nástěnkách, chodbách
školy a na webových
stránkách.
Liba Šatná
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
STŘEDNÍ ŠKOLA
ŘEMESLNÁ
A ZŠ SOBĚSLAV

přivítala 1. září nové
žáky, z nichž se během
tří let stanou řemeslníci, po kterých je velká poptávka na trhu práce.
Do prvního ročníku nastoupili budoucí opraváři
zemědělských strojů, umělečtí kováři, elektrikáři, maséři a kadeřníci. Na své budoucí povolání se začali připravovat také cukráři, kuchaři,
zedníci, truhláři, pečovatelé a aranžéři.
Naše škola byla úspěšná v žádostech Operačního programu životního prostředí. Díky dotaci 28 milionů Kč a podpoře našeho zřizovatele
Jihočeského kraje budou zatepleny budovy školy ve Wilsonově a Jiráskově ulici a budova domova mládeže. Podali jsme žádost do programu
ROP a v případě úspěšnosti bude ze získaných
finančních prostředků zakoupen nový moderní
traktor, vybavení do dílen a učeben pro výuku
odborného výcviku technických učebních oborů
v hodnotě 5 milionů Kč. I nadále bychom chtěli
v maximální možné míře zkvalitňovat prostory a
vybavení školy, abychom mohli našim žákům
nabídnout moderní a kvalitní výuku.
Kromě odborného výcviku v odborných
učebnách ve škole, budou naši žáci moci realizovat odborný výcvik na externích odborných
pracovištích, s nimiž spolupracujeme. Žáci takto poznají práci ve firmách a na budoucích pracovištích. Nově jsme navázali spolupráci
s firmou ČEVAK, kde mohou získat zkušenosti
a budoucí zaměstnání žáci učebního oboru instalatér, žáci třetího ročníku učebního oboru rekondiční a sportovní masér vykonávají část
odborného výcviku v Nemocnici Tábor, a.s.,
s níž jsme navázali velmi dobrou spolupráci již
v loňském roce. Budeme stále zlepšovat i prostředí, v němž žáci tráví čas po skončení vyučování. Již nyní zahajujeme rekonstrukci všech

koupelen a toalet na domově mládeže a
plánujeme nové vybavení dalších pokojů.
V listopadu uspořádáme již 21. ročník celostátní soutěže Soběslavská růže a během školního roku se naši žáci zúčastní odborných
celostátních soutěží, zapojíme se do řady prezentačních akcí ve městě, ve spolupráci s Jihočeskou
hospodářskou komorou a dalšími subjekty. Loni
byla velmi úspěšná prezentace naší školy na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, a proto zde letos opět představíme nejen
naše kováře, instalatéry, elektrikáře, kadeřníky,
maséry, ale i další aktivity školy jako jsou vlastní
autoškola, svářecí kurzy a další.

AKCE VZP ZVÝHODŇUJÍCÍ OČKOVÁNÍ
PROTI MENINGITIDĚ typu B!
Oznamujeme rodičům, že je na trhu
schválená nová očkovací látka proti meningokokům typu B: BEXSERO, s předpokládanou ochranou proti cca 75%
stávajících meningokokových kmenů typu
B. Je vyrobena nejmodernějšími metodami
a je určena pro kojence od 2 měsíců věku
až po dospělé jedince. Cena této vakcíny je
2800,- Kč za jedno očkování. AKCE VZP:
Pokud bude touto vakcínou očkováno dítě
od 6 měsíců do 18 let a bude mít do 31. 12.
2014 aplikovánu 2. dávku vakcíny, vyplatí
VZP zpětně 2000,- Kč!! Základní očkovací
schéma pro děti od 6 měsíců do 11 let je
dvoudávkové s intervalem mezi 1. a 2. dávkou 2 měsíce. U dětí starších 11 let je interval mezi dávkami 1 měsíc.

Vhodnost očkování a konkrétní základní očkovací schéma a následné přeočkování podle věku dítěte konzultujte se svým
ošetřujícím lékařem.
MUDr. Yvetta Fialová
a MUDr. Jana Zrůbková

Poděkování
Dne 18. 7. dopoledne se můj dvacetiměsíční syn opařil horkým nápojem a my jsme
museli vyhledat pomoc. Té se nám dostalo
nejprve od sestřičky Hánové a následně od
Záchranné služby Soběslav a letecké záchranné služby. Moc jim všem děkuji za velkou pomoc a záchranu a hlavně citlivý
přístup ke mně jako mamince tak
popáleného chlapečka.
(autorka si nepřeje být jmenována)
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Škola nabízí v rámci své doplňkové činnosti
i služby pro veřejnost jako je ubytování v domově mládeže a na internátu, stravování – cena
jednoho oběda je 58 Kč, rekvalifikační a svářečské kurzy. Rovněž jsme schopni zabezpečit práce na objednávku, které realizujeme v rámci
odborného výcviku žáků podle zaměření jednotlivých učebních oborů. Pro veřejnost, stejně
jako každý rok v prosinci, uspořádáme oblíbenou Vánoční výstavu s prodejem výrobků žáků,
na kterou všechny srdečně zveme.
Ing. Darja Bártová
ředitelka školy

Chtěli bychom poděkovat slečně Řezníčkové, která ochotně poskytla pomoc při úrazu
našeho malého syna v prodejně Lidl v Soběslavi.
Mnohokrát děkuje rodina Dědouchova.

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly
v září
· E. Jandová - Mého manžela nezastřelil

Kájínek
· T. Lebenhart - Bez pláště
· M. Viewegh - Andělé všedního dne
· M. Mládková - Můj úžasný život
· E. Boček - Poslední aristokratka
· E. Boček - Aristokratka ve varu
· J. Lebeda - Medovníček a řeka Modrávka
· M. Žamboch - In Nomine Sanguinis

18

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

říjen 2014

Dvojkoncert v Rolničce - Marka Míková
a Radek Vrámci Možností

Rolnička otevře své dveře
všem zájemcům o prohlídku
Ve středu 8. října od 9 do 16 hodin pořádá
Rolnička Den otevřených dveří. Otevřeno
bude v Bezděkově ulici č. 122, kde si můžete
prohlédnout chráněnou keramickou, textilní
dílnu i dřevodílnu, navštívit centrum denních
služeb pro dospělé klienty i sociálně terapeutickou dílnu. Odpočinout a osvěžit se můžete
v čajovně-kavárně. V Mrázkově ulici č. 700
bude k nahlédnutí zejména výuka ve speciálních
školách Rolničky. Její nedílnou součástí je práce osobních asistentů, kteří jsou k dispozici ve
všech třídách dětem s těžším zdravotním postižením.
Rolničku v současné době navštěvuje 84 klientů s mentálním postižením od 3 let do dospělosti. Sociální služby, ale i například rehabilitaci, logopedii nebo canisterapii využívají na
dvou pracovištích v Soběslavi a jednom v Táboře. Rolnička se svým Dnem otevřených dveří
připojuje k 6. ročníku celorepublikového Týdne
sociálních služeb.
Mgr. Kateřina Bláhová

Říjnový koncert v Rolničce bude dvojitý,
pozvání přijala zdravotní klaunka Marka Míková a jednočlenná punková kapela z Tábora
Vrámci Možností.
Marka Míková je všestranná umělkyně,
která může hrát jak s punkovou kapelou, tak
s loutkovým divadlem. V současné době ji můžete vidět hlavně v nemocnicích – je totiž jednou z organizátorek a hereček v projektu
Loutky v nemocnici. Téměř dvacet let hrála na
klávesy a baskytaru v legendárních dívčích kapelách Plyn, Dybbuk a Zuby nehty, s nimiž natočila celkem pět alb. Na tvorbě všech tří kapel
se také zásadním způsobem podílela autorsky.
Působila také jako moderatizátorka v taktéž legendárním Rádiu Limonádový Joe. Napsala tři
knížky pro děti: Roches a Bžunda (2001) a Knihafoss (2007) a Mrakodrapy (2012). Sama o své
tvorbě říká: „Při psaní se vždycky naladím na
určitou vlnu imaginace, dostanu se do nějakého
prostoru, v němž si najednou můžu hrát se vším,
co je kolem mě, se vším, co jsem viděla svýma
velkýma očima, a přetvářet to, pracovat s tím.
Líbí se mi v tom prostoru, daří se mi tam vymýš-

let si – najednou jsem ochotná dovolit si úplně
všechno.” A taková je i její hudba – nespoutaný
proud imaginace.
Kapela Vrámci Možností má sice aktuálně
pouze jednoho člena, ale rozhodně vás strhne
nespoutanou energií – je to punk. Hudba je rytmická, těžko vydržet sedět, a texty velmi vtipné
a nápadité, dobře pointované.
Pokud se chcete dobře pobavit, přijďte ve
čtvrtek 23. října v 19.00 do Čajovny Rolnička.
Martina Plátová

CIMRMAN pro
DOBROU VĚC
Fenomenální Jára da Cimrman a Posel z Liptákova v Soběslavi! Přijďte se pobavit 12. října
od 19 hodin do Kulturního domu města Soběslav. Výborný Divadelní spolek Na šikmé ploše

z Tábora zahraje toto charitativní představení
zdarma a spolu s vámi tak přispěje k organizaci
setkávání pro rodiny dětí s postižením.
Cena vstupenky je 150 Kč a můžete ji zakoupit v Kulturním domě města Soběslav, v prostorách I MY (budova pošty) a v Antikvariátu
Bastion v Táboře či si zamluvte na:
projekty@imy-sdruzeni.cz, tel. 775 162 898.
Budeme se těšit!
Ročně pořádáme 12 setkání rodin dětí s postižením ve 3 městech jižních Čech. Tato setkání
jsou velmi důležitá – rodiče si mohou promluvit
o svých specifických problémech, dobrovolníci
jim pomohou s ohlídáním dětí, rodiny navážou
nové vztahy, odpočinou, dozví se nové informace.
Poslední setkání proběhlo v sobotu 13. září
v prostorách Rolničky, se kterou úzce spolupra-

cujeme a která nám pravidelně poskytuje zázemí, za což jsme nesmírně vděční. Sešlo se nás
8 rodin (15 dětí), 8 dobrovolníků a 5 zaměstnanců obecně prospěšné společnosti I MY. Společně jsme povídali, zhlédli video z letního pobytu
rodin, zahráli hru a dokonce i opékali vuřty (počasí se nakonec umoudřilo). Dětem se trpělivě
věnovali dobrovolníci – většinu času strávili
v tělocvičně, kde je zabavili opičí dráhou,
trampolínou či jinými aktivitami.
Děkujeme všem dobrovolníkům za obětavou
pomoc a budeme se těšit na příští setkání v Českých Budějovicích v Hřišti BezBot.
Děkujeme i Vám všem, kteří nás přijdete
podpořit na představení.
Klára Csirková
I MY, o.p.s.
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Informace z DDM Tábor
pobočka Soběslav
· Ve dnech 25. – 26.10.2014 pořádáme pro děti zájezd do
Prahy s návštěvou Planetária (projekce
8K), výstavy na Barrandově o filmu Tři bratři a s prohlídkou večerní Prahy s průvodcem.
Ubytování v DDM Modřany. Bližší informace v DDM nebo na tel. 381 522 013.
· V sobotu 25.10. od 9.00 do 11.00 hodin po-

řádáme v DDM tvořivou dílnu „Výrobky
z přírodnin“. S sebou si vezměte pouze obuv
na přezutí, veškerý materiál k tvoření budete
mít k dispozici.
Cena 50 Kč, členové zájmových kroužků při
DDM 30 Kč.

· V pondělí 27.10. (podzimní prázdniny) pořá-

dáme zájezd do ZOO Dvorec u Borovan.
Odjezd od DDM v Soběslavi v 8.30 hodin,
předpokládaný návrat mezi 12.30 – 13.00 h.
Cena zájezdu (doprava a vstupné) 240 Kč,
členové zájmových kroužků DDM 220 Kč.
Zájemci se mohou hlásit v DDM nebo na tel.
381 522 013 nejpozději do 20.10.2014.

· Upozornění: v měsíci září byly zprovozněny

nové webové stránky www.ddmtabor.cz, kde
naleznete nové informace o zájmových
kroužcích, pořádaných akcích a další zajímavosti. Konkrétně z DDM Tábor – pobočky
Soběslav v menu „Hlavní strana“ vyberete
„Kroužky“ a poté „Výběr místa konání“ pobočku Soběslav.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonu 381 522 013 nebo na e-mailu
ddmsobeslav@ddmtabor.cz. J. Kohoutová

ZPRÁVIČKY Z RC SOBÍK
Na přelomu srpna a září byla herna RC Sobík
otevřena jednou až dvakrát týdně pro maminky,
které si chtěly s dětmi přijít pohrát ještě před zahájením našeho pravidelného programu. První
zářijový víkend jsme v herně oslavili hned dvoje narozeniny velkou oslavou s tancem, hrami,
soutěžemi a dvěma dorty. (O možnosti pořádání
narozeninové oslavy v Sobíku se můžete informovat v RC Sobík.)
RC Sobík zahájil svůj provoz po prázdninách Dnem otevřených dveří, který se konal
17.9.2014 po celý den. Podávala se káva a čaj
s domácí bábovkou, děti si přišly pohrát, noví
zájemci si mohli prohlédnout prostory a získat
potřebné informace nebo se přihlásit na
kroužky.
Pravidelný program začal hned v dalších
dnech Hernou s Písničkou a Hernou s Šikovnými ručičkami I. Na konec září jsme pro maminky a děti naplánovali tolik oblíbený výlet do
Hopsária v Českých Budějovicích a říjen jsme
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Časový rozvrh zájmových kroužků DDM Soběslav
pro školní rok 2014 - 2015 od 29. září
Název kroužku:
Den konání
Hodina
ŠIKULA I.
úterý
15.00 – 16.30
ŠIKULA II.
středa
14.30 – 16.00
PASTELKA
čtvrtek
14.30 – 16.00
KORÁLKOVÁNÍ
úterý
15.15 – 16.45
VAŘENÍ HROU
pondělí
14.00 – 15.30
ABC RUČNÍCH PRACÍ
pondělí
15.30 – 17.00
BABY CLUB
středa
9.30 – 11.00
VÝTVARNÝ KROUŽEK
úterý
13.00 – 14.30
KERAMIKA I.
pondělí
13.30 – 14.30
KERAMIKA II.
pondělí
15.00 – 16.30
KERAMIKA III.
úterý
13.30 – 14.30
KERAMIKA IV.
úterý
15.00 – 16.30
KERAMIKA V.
čtvrtek
13.30 – 14.30
KERAMIKA VI.
čtvrtek
15.00 – 16.30
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
středa
8.30 – 11.00
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ II. pátek
13.00 – 18.00
RADIOAMATÉR
úterý
16.30 – 18.00
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK I.
pondělí
15.00 – 16.00
RYBÁŘSKÝ KR. II. – ZŠ Tučapy čtvrtek
12.45 – 13.45
AUTOMODELÁŘ
pátek
16.00 – 18.00
ŠACHOVÝ KROUŽEK
pondělí
16.00 – 17.30
PŘÍRODĚ NA STOPĚ
čtvrtek
16.00 – 17.30
BÍLÁ ORCHIDEJ
bude upřesněno
HRÁTKY S ANGLIČTINOU
úterý
16.00 – 16.45
ANGLIČTINA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – od 2. pololetí
NĚMČINA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ - úterý
16.30 – 17.30
STOLNÍ TENIS PRO DĚTI – začátečníci - pondělí
16.00 – 17.30
STOLNÍ TENIS PRO DĚTI
A MLÁDEŽ – pokročilí
pondělí 17.30 – 19.00 + čtvrtek 17.00 – 19.00
HÁZENÁ MINI
pondělí+čtvrtek
16.00 – 17.30
HÁZENÁ ŽACTVO
pondělí+čtvrtek
16.00 – 17.30
KANOISTIKA
čtvrtek
15.00 – 17.00
STŘELECKÝ KROUŽEK
čtvrtek
16.00 – 17.00
FLORBAL PŘÍPRAVKA
pondělí
15.30 – 17.00
FLORBAL ELÉVOVÉ
úterý
17.00 – 18.30
FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI
pondělí
18.30 – 20.00
FLORBAL STARŠÍ ŽÁCI
čtvrtek
17.30 – 19.00
FLORBAL DOROSTENKY
středa
18.30 – 20.00
FLORBAL STARŠÍ ŽAČKY
středa
17.00 – 18.30
ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DĚTI – začátečníci - středa
15.30 – 16.30
ORIENTÁLNÍ TANCE II. – mírně pokročilí - středa
16.30 – 18.00
ORIENTÁLNÍ TANCE III. – pokročilé – středa
18.00 – 19.30
ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DÍVKY A ŽENY – pátek
17.00 – 20.30
MAŽORETKY I. – začátečnice
úterý
16.00 – 17.00
MAŽORETKY II. – pokročilé
úterý
17.00 – 18.00
ROZTLESKÁVAČKY
úterý
18.00 – 19.00
NOVITA – PĚVECKÝ SBOR
úterý
19.00 – 20.30
KYTARA K TÁBORÁKU I.
pondělí
13-14.00, 14-15.00, 16-17.00
KYTARA K TÁBORÁKU II.
úterý
13-14.00, 14-15.00
HRA NA KLÁVESY
pondělí
15.00 – 16.00
zahájili přednáškou na téma „Šikana na základní škole“ s přednášející Ingrid Šťastná. Znovu se
také sešla děvčata z tanečního kroužku sl. Ivy
Štěchové a přivítala mezi sebou i skupinu nových malých tanečnic. Na jejich společné
vystoupení se letos podíváme na listopadovém
Kreativu v KDMS.
V říjnu nabídneme dětem od 3 let nově otevřené odpolední kroužky ŠIKOVNÉ RUČIČKY
II., POHYBOVÉ HRÁTKY PRO DĚTI II. a
také výuku angličtiny pro děti metodou JOLLY
PHONICS, kterou v RC Sobík zajistí jazyková
škola Jeden jazyk nestačí. Dále připravujeme
PEDIKÚRU a MANIKÚRU s hlídáním dětí,
BURZU dětského oblečení a potřeb, KLUB

PODNIKAVÝCH ŽEN (v rámci něhož bychom
chtěli maminkám - ale i babičkám a ostatním ženám - nabídnout tvořivé večery v Sobíku, setkávání s Kristinou Zůbkovou z Moudrého
podnikání žen, výlety za kulturou, aj…). V neposlední řadě chystáme spolupráci s projektem
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, do kterého bychom rádi zapojili nejen maminky, tatínky, babičky a dědečky, ale zároveň bychom rádi pro
tento skvělý projekt získali i známé soběslavské
osobnosti.
V pátek 17.10.2014 v 17.00 h zveme všechny děti a rodiče na plovárnu na SOBÍKOVU
DRAKIÁDU s pouštěním draků a opékáním
špekáčků.
Ivana Hamajová
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P r o g r am Ř Í JE N 2014 R C S OBÍ K
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
15.00 - 15.55
16.00 - 16.55
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
ÚTERÝ
9.00 - 11.30
10.00 - 11.30
15.00 - 15.55
16.00 - 16.55
STŘEDA
ČTVRTEK
9.00 - 11.30
10.00 - 11.30
15.30 - 16.15
18.30 - 20.00
PÁTEK
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
AKCE ŘÍJEN
ST 1.10. 17.00

SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Ivana), na objednání 728 318 857
POHYBOVÉ HRÁTKY II., děti 3 - 6 let (Ivana)
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3 - 6 let (Monča)
ANGLIČTINA dospělí, začátečníci (lektor Matěj Pěknic)
ANGLIČTINA dospělí, mírně pokročilí (lektor Matěj Pěknic)
HERNA S PROGRAMEM: POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti (Ivana)
VOLNÁ HERNA
TANEČNÍ KROUŽEK, 3 - 6 let - začátečníci (Iva Š.)
TANEČNÍ KROUŽEK, 3 - 6 let - pokročilí (Iva Š.)
rezervováno pro akce
HERNA S PROGRAMEM: PÍSNIČKA, rodiče a děti (Věrka)
VOLNÁ HERNA
ANGLIČTINA děti, metodou Jolly Phonics, 3 – 6 let
ANGLIČTINA dospělí, středně pokročilí (lektor Richard Mullender)
HERNA S PROGRAMEM: ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti (Věrka)
VOLNÁ HERNA

PŘEDNÁŠKA O ŠIKANĚ NA ZŠ
(přednáší sl. Ingrid Šťastná) v RC Sobík
ČT 16.10 8.00 - 12.00
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB v Kulturním domě
města Soběslav (Info pro prodávající v RC Sobík)
PÁ 17.10. 17.00
SOBÍKOVA DRAKIÁDA na plovárně
(přijďte s námi pouštět draky a opéct si špekáčky na plovárnu)
PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ v RC Sobík (termín bude upřesněn, sledujte Facebook nebo se
informujte na našich tel. číslech).
RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav, tel. 728 318 857, 777 933 219,
FACEBOOK ‚Rodičovské centrum Sobík‘, www.rcsobik.cz

Letní sportovní tábor Dobrovolnického centra
Dobrovolnické centrum Rolničky uspořádalo ve dnech 24. - 30. srpna pro děti a dospělé
s postižením a jejich dobrovolníky letní sportovní tábor, který již poněkolikáté organizují samotní dobrovolníci. Tento tábor se uskutečnil v
Nuzicích v kempu Pohoda a byl uspořádán z peněz utržených z festivalu DOBROVOL 2014 a
ze sponzorských darů.
Tábor byl sportovně zaměřený a od toho se odvíjel skoro celý program. Dopoledne byla věnována převážně tvořivým činnostem, jako je
třeba batikování triček nebo malování hrnečků.
Odpoledne byla již aktivnější a hned první den
proběhlo slavnostní olympijské zahájení tábora,

které odstartovalo nabitý týdenní program.
Návštěva týmu amerických fotbalistů Budweis
Hellboys, ukázka hokejového tréninku HC Tábor nebo třeba plavba na raftu – to jsou jen některé aktivity, které se doplňovaly se
sportovním duchem tábora. Vrcholem celého
týdne pak byl závěrečný sportovní ples, na kterém proběhlo hlavně ocenění všech sportovců,
doplněné slavnostní večeří, zábavným programem a již tradičně závěrečnou diskotékou.
Když se setmělo, v okolí kempu Pohoda se rozburácel ohňostroj, který symbolicky ukončil týden plný sportu, zábavy a týmového ducha.
Děkujeme všem sponzorům, návštěvníkům

Dokud se zpívá…
Zdá se to až neuvěřitelné, ale 3. 11. uplynou již
dva roky, co nás po těžké nemoci, se kterou
statečně čtyři roky bojoval, nakonec opustil
náš kamarád, oblíbený pedagog a hlavně skvělý člověk pan PaedDr. Vladimír Trešl.
Vzpomínkový večer se bude konat v salonku restaurace Nikola v pátek 31. 10. 2014
od 20.00 hodin. Při kytaře s Honzou Žbánkem a Oldou Pourem si připomeneme „Zpěvy páteční“, při kterých nám bylo vždy moc
fajn. Děkuji všem, kteří přijdou na Vláďu zavzpomínat.
-jk-

Je konec prázdnin, den se nám krátí a počasí
začíná být uplakané. My ze Senior domu jsme
ale stále zde, ale protože se během prázdnin nic
mimořádného nedělo, tak jsme se neozývali.
Samozřejmě, že jsme ani letos nevynechali
Kubešovu Soběslav. Pokud počasí dovolilo, a
to se mu letos moc nechtělo, vyhřívali jsme se
jak kočičky a kocouři na sluníčku, chodili na
krátké procházky nebo poposedávali kolem našeho altánku u jezírka a pozorovali rybičky.
Nyní už se ale těšíme na Svatováclavské posvícení, které si užijeme, pokud to jen trochu půjde
ještě venku, na prostranství kolem altánku. Jistě
vám o tom napíšeme v příští Hlásce.
Za Senior dům Mgr. Lada Haplová
festivalu DOBROVOL 2014 a všem, kteří se na
chodu tábora podíleli.
Za skvěle odvedenou práci patří zvláštní poděkování všem dobrovolníkům, týmům Budweis
Hellboys a HC Tábor za návštěvu na táboře,
Elišce Čunátové za canisterapii a Jola Lodě Bechyně za zapůjčení raftu. Dále chceme poděkovat majitelům kempu Pohoda za vstřícnost a
ochotu při našem týdenním pobytu.
Děkujeme a sportu zdar!
Lenka Maťhová

říjen 2014

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

21

Okénko Soběslavské
chasy mladé
Sraz rodáků v Horním Bukovsku
První slunečný srpnový víkend patřil Hornímu Bukovsku, kde chasa vystupovala na srazu
rodáků. Po krátké prázdninové pauze jsme oprášili pásmo „Potkal jsem panenku hezkou“.
Jako na každém vystoupení jsme nejdříve šli
všichni okouknout pódium a okolí. Po dívčí kapele šla na řadu Chasa. Vystoupení jsme měli
rozdělené nejprve na zpívané a poté taneční. Při
zpěvu nám někteří z publika mnoho pomáhali a
díky nim byla atmosféra výborná. Prostor pro
tancování byl moc těsný, ale i přes tento problém se tanečníkům jednotlivé kroky dařily. Podle úsměvu a ovací publika soudíme, že se jim
naše vystoupení líbilo.
Odměnou za pěkné vystoupení bylo chutné
občerstvení. V Horním Bukovsku se nám velice
líbilo, ale bylo na čase jet zpět domů.

Soustředění
Předposlední prázdninový víkend se Chasa
mladá vydala na soustředění do kempu v blízkosti Orlické přehrady. Čtyřdenní soustředění
provázelo krásné počasí a my mohli nerušeně
nacvičovat. Hlavním úkolem bylo seznámení se
s novým pásmem a jeho postupné nacvičení.
Pásmo jsme nazvali Svatojánské čarování a
váže se k tradici svatojánských nocí, kdy nastává doba slunovratu. Naši předci věřili, že tuto
noc ožívají tajemné síly a země vydává své poklady, zapalovaly se svatojánské ohně, jejichž
pálení se účastnila převážně mladá chasa. A i
v našem pásmu budete moci nalézt jejich symboliku. Celé soustředění jsme velmi tvrdě pracovali a na zábavu nám příliš času nezbývalo.
Ale stálo to za to, a my budeme moci s ryze
novým pásmem již brzy vystupovat.

Setkání na Blatech
Je první sobota v září a my, Soběslavská chasa mladá, vyrážíme v poledne do nedalekého
Ševětína, kde se odpoledne koná Setkání na
Blatech. Téměř nikdo ze souboru si tuto vyhlášenou akci nechtěl nechat ujít, proto jsme se
zúčastnili skoro v plném počtu. Po příjezdu nás

již očekávala jedna ze sličných organizátorek,
která se o nás svědomitě starala a prováděla nás
celým odpolednem. Hned po příjezdu čekalo
zástupce jednotlivých souborů uvítání na úřadu
městyse, náš soubor reprezentoval jako obvykle
sám pan vedoucí Vojtěch Hrůša. My ostatní
jsme se mezitím přesunuli do místního kina,
abychom se nastrojili do krojů a mohli plně
reprezentovat oblast Soběslavsko - veselských
blat a město Soběslav.
Hlavní program se odehrával v příjemném
prostředí dvora místní fary, nacházející se v rohu
opraveného náměstí s kostelem. Pro návštěvníky
Setkání bylo ve dvoře připraveno posezení s výhledem na pódium a malý jarmark. Samotný
program začal ve 14 hodin, kdy se všechny účinkující soubory seřadily ve dvoře fary do průvodu,
který měl trasu kolem kostela. Pod kostelem
měly jednotlivé soubory možnost se v krátkém
zastavení představit návštěvníkům Setkání a pozvat je tak na jejich následné vystoupení.
Mezi účinkujícími se objevily i dva dětské
soubory, první z nich, Blaťáček ze Ševětína,

program s vystoupeními zahajoval. Po něm následoval domácí Blaťácký soubor s ukázkou
Blaťácké svatby a prachatický soubor Libín.
Dále v programu pokračoval druhý dětský soubor, Javoráček, následovaný souborem Javor,
oba jsou z nedaleké Lomnice nad Lužnicí. Folklorní soubor Javor byl také v letošním roce hostem „našeho“ Staročeského bálu v Soběslavi.
Mezi dalšími účastníky byly soubory MLS –
malý lidový soubor – z Plzně, který tvoří pouze
kapela a zpěváci bez tanečníků složená z absolventů plzeňské konzervatoře, a Prácheňáček ze
Strakonic. Každý soubor předvedl písně a tance
ze své národopisné oblasti a potěšil tak oko a srdíčko všech návštěvníků. Kromě milého potlesku obdržely soubory pro vzpomínku pamětní
list s malým dárkem. Za závěr celého programu
se všechny účinkující soubory shromáždily na
pódiu, aby si společně zahrály a zazpívaly píseň
Na rozloučení.
Po této oficiální části programu následovala
volná zábava, kdy se soubory společně bavily,
muziky vyhrávaly, zpívalo se a tančilo až do večerních hodin. Po celou dobu Setkání panovala
příjemná „rodinná“ atmosféra, kterou dotvořilo
krásné prostředí místní fary a letní slunečné počasí. Všichni jsme ze Ševětína odjížděli
příjemně unaveni a obveseleni.
Velké poděkování za pozvání a poklona
skvělé organizaci celého Setkání na Blatech
patří Blaťáckému souboru ze Ševětína a městyse
Ševětín, který domácí soubor podporuje jak nepřímo (finančně), tak také přímo na některých
jeho akcích. Přítomnost paní starostky v hledišti
po celou dobu konání Setkání přidala nejen na
významnosti celé akce, ale také pozitivně motivovala účinkující při jejich vystoupení. Proto na
závěr přejeme nejen Setkání na Blatech, ale také
jiným podobným akcím mnoho spokojených
návštěvníků, kteří se budou rádi vracet a organizátorům těchto akcí štěstí při hledání sponzorů,
kteří budou chtít podporovat zachování tradic.
Členky Soběslavské chasy mladé
www.chasamlada.info
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Jak jsem tancoval na XXI. Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích
Vždy po dvou letech, koncem srpna, se stávají Strakonice městem, do
kterého se sjíždějí dudáci z celého světa a s nimi i další hudební a taneční
soubory. Po celé čtyři dny je město plné nádherné dudácké atmosféry.
V ulicích města, ve dne i v noci, znějí písničky i melodie z různých koutů
zeměkoule. Je neuvěřitelné, kolik podob, tvarů i zvukové škály dudy
mají. Dudácký festival, to je podívaná na pestrost nádherných krojů z celého světa. Lidé jsou k sobě přívětiví a přátelští. Všude dominuje dobrá
nálada a humor. Návštěvníci festivalu zastavují dudáky, s nimi si
zazpívají a fotografují se.
S pozvánkou k účinkování na festivalu jsem řekl, jaká by to byla škoda, aby tam nezazněly i blatské písničky. Proto v pátek 22. 8. 2014 jsme
s dudáckou muzikou souboru „Jitra“ ze Soběslavi zazpívali návštěvníkům u sochy dudáka i na Malé scéně Palackého náměstí. Předtím jsme se
v Rytířském sále hradu zúčastnili pořadu, ve kterém zavzpomínali na
znalce dud a zakladatele mezinárodního dudáckého festivalu, pana Josefa
Režného, jeho přátelé a zahraniční hosté.
Na Dudáckém bále večer hrály dudácké muziky z Čech, Francie,
Chorvatska, Skotska, Španělska i Turecka. Každý si mohl, po krátké instruktáži, zatančit lidové tance z těchto zemí. Uvěřil jsem sloganu dudáckého bálu „Když dudy zamečí, každém si poskočí.“ Tak jsem si skočil i já,
když hrál turecký soubor ty jejich „ohnivé“ tance.
V sobotu ráno jsem se belhal, proklínaje Turky(ně), na zkoušku do letního kina. Únava z bálu asi padla i na ostatní dudáky, a tak v rychlejších
místech písně „My sme ti dudáci pro samou legraci,“ jsme kulhali i v muzice. Večer však vystoupení nás českých dudáků bylo perfektní a chytilo
diváky. Závěrečnou písničku „Přes dudy ve světě není“ s námi zpívali
všichni v hledišti.
Pro představu čtenáře uvádím, že na 21. Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích účinkovalo 20 zahraničních folklorních souborů
z 15 států, 50 českých dudáků a dudaček, 21 českých a moravských souborů, 2 rockové kapely, 4 soubory středověké muziky. Nové dudy nabízeli ke koupi výrobci z Čech, Moravy i z dalších zemí Evropy a Austrálie.
Návštěvníci měli možnost zhlédnout 25 dvouhodinových programů a 2
závěrečné nedělní galakoncerty v letním kině a na Hradním nádvoří.
V neděli 24. 8. 2014 se v kostele sv. Markéty konala mezinárodní mše
ve třech jazycích za hudebního doprovodu souboru z Polska a českých dudáků. Při odpoledním slavnostním průvodu všech účinkujících městem
byly ulice zcela zaplněny diváky. Po skončení průvodu jsme se loučili se
Strakonicemi písní „V dobrém sme se sešli, v dobrém se rozejdem,
vzpomínat si budem a rádi zas přijedem.“
dudák souboru „Jitra“ Ing. Vojtěch Trubač

11O LET OD NAROZENÍ MUDr. JIŘÍHO ŠTEFLA
Prof. dr. Jiří Štefl měl blízký vztah k Soběslavi, kde prožil část dětství, a za dějiště jedné
své knihy zvolil Soběslavská blata; proto si o
něm něco blíže řekneme.
Jiří Štefl se narodil 7. 10. 1904 ve Všestarech
u Strančic jižně od Říčan u Prahy jako syn železničního úředníka. Základní školu dokončil
ve Zlonicích u Slaného, gymnázium navštěvoval v Benešově, Táboře a ve Slaném (jak byl
otec překládán), maturoval r. 1922, promoval na
Lékařské fakultě UK v Praze r. 1927. Již za studií byl asistentem ve Fyziologickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně, r. 1930 přešel do
tamního Farmakologického ústavu, kde se
r. 1932 habilitoval, r. 1937 byl jmenován
mimořádným, r. 1945 pak řádným profesorem a
přednostou ústavu.
Za II. světové války v listopadu 1944 při náletu dostal dům, kde Šteflovi bydleli a kde měla
jeho paní i ordinaci, přímý zásah bombou, takže
o všechno přišli (sami v krytu vyvázli bez úhony); i přes pomoc státu se mnoho let z této
pohromy vzpamatovávali.

Protože dr. Štefl za totality odmítl spolupráci
se státní bezpečností (STB), zakázali mu r. 1958
přednášet a o rok později musel z fakulty odejít;
potom pracoval jako závodní lékař. Zemřel na
cévní mozkovou příhodu před 53 lety 15. 12.
1961 v Brně stár jen 57 let.
Dr. Štefl byl nejen dobrým lékařem, ale i výborným popularizátorem – jeho rozhlasové
přednášky (několik set!) měly tehdy mimořádný
ohlas. Kromě lékařských pojednání je autorem
populárně vědeckých knih (např. Lékař hovoří
se ženami, 1944, Lékař hovoří s muži, 1946).
Napsal také tři detektivky: případ profesora Rocha (1944), Vražda ze zdvořilosti (1946) a Vrah
duší (1947); později také zábavné Medicínské
historky (1958).
Ve vraždě ze zdvořilosti profesor etikety na
dramatické konzervatoři v Praze utopí svou milou v hluboké tůni na Blatech poblíž Zálší, protože jí nedokázal přímo říci, že už ji nemá rád.
Autor této „detektivky naruby“ (kdy již na začátku známe vraha) prokázal výbornou znalost
Jihočechů a přírody Blat (mechy ale nekvetou,
jsou to organizmy tajnosnubné!). Detektiv Sa-

lák z Prahy se pak propracoval k identifikaci
vraha, neboť si řekl, že ten, kdo dívku zavraždil,
musel pocházet ze zdejšího kraje a dobře jej
znát. Nejdůležitější důkaz mu nakonec poskytl
řídící učitel v. v. ze Záluží u Vlastiboře (viz též
P. Lintner: Pohledy soběslavské, díl první,
s. 50-51, 2008).
Ačkoli tato detektivka vyšla v několika vydáních, lze ji najít jen v málokteré knihovně.
Stojí však za to si ji sehnat – jistě si ji s potěšením přečtete.
RNDr. František Kotlaba, CSc.

Výkup kožek
Pondělí 6. 10. 2014 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude
v Soběslavi, v ul. Nerudova - Pekárikovi
/naproti pekárně/ v sobotu 4. 10.
od 9 hodin.
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Policejní zápisník
 NP se dne 1.8.2014 vloupal do prodejny Jednota v obci Roudná, ze které odcizil dosud neurčené množství cigaret a dalšího zboží.
Způsobená škoda bude stanovena provedenou inveturou a vyčíslením škody poškozeným. Předběžná škoda vyčíslena na 10 000,Kč ku poškozené firmě Jednota Tábor a.s.

 D.D. si v obci Dráchov ani nikde jinde řádně
neplní svou vyživovací povinnost, která mu
byla stanovena rozsudkem OS v Táboře, kdy
má k rukám matky L.D. přispívat na výživu
jejich dvou dětí D.D. a D.D. celkovou částku
ve výši 3 740,- Kč měsíčně, splatnou předem
k rukám matky vždy do 20. dne v měsíci, což
nečiní.

 NP poškodil několika sprejovými nápisy (vůlgárního typu) fasádu přečerpávající vodní stanice na ul. Bechyňská, Soběslav a dále fasádu
u schodiště panelových domů na nám. Republiky v Soběslavi, kdy tímto byla způsobena
škoda cca 20 000,- Kč ku městu Soběslav.

 Podezřelý V.Ž. řídil dne 14.8.2014 po pozemní komunikaci z obce Klečaty do obce Soběslav, OA zn. Škoda 105 a to v době, kdy mu
bylo rozhodnutím Městského úřadu v Soběslavi odňato řidičské oprávnění pro všechny
skupiny.
OOP Soběslav

Další setkání bývalých zaměstnanců
n. p. Silnice se koná dne 3. 10. 2014
v 17 h v restauraci „U Černé kočky“
v Soběslavi.
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
 15.8. Odstranění sršního hnízda v Soběslavi,











Wilsonově ulici.
15.8. Vyproštění zraněné osoby a odstranění
následků dopravní nehody nákladního automobilu u obce Vesce. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
17.8. Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu v Soběslavi, ulice Na Ohradě.
18.8. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Soběslavi, Bechyňské ulici. Při nehodě byla zraněna jedna
osoba.
19.8. Odstranění vosího hnízda v Soběslavi,
ulice Horní příkopy.
20.8. Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu v obci Pleše.
22.8. Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu v Soběslavi, ulice Na Ohradě.
25.8. Odstranění sršního hnízda v Kajetíně.
26.8. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u Horusic. Při nehodě
byla zraněna jedna osoba.

 29.8. Odstranění sršního hnízda v Košicích.
 30.9. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Vesce.

 7.9. Požár stohu slámy v Plané n/L. Zásah







provedly jednotky HZS PS Tábor, PS Soběslav a jednotky SDHO Planá n/L a Tábor.
8.9. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Rybova Lhota.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
10.9. Požár autobusu u Plané n/L. Při požáru
byly usmrceny dvě osoby a šest osob zraněno. Zásah provedly jednotky HZS PS Tábor,
PS Soběslav, JSDHO Planá n/L a jednotka
HZS SŽDC České Budějovice.
11.9. Odstranění následků dopravní nehody
tří osobních automobilů ve Veselí n/L. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
12.9. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Košice.
14.9. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Košice.
Bc. Libor Šmahlík

Starokatolická filiální obec v Soběslavi
vás srdečně zve na

Svatováclavskou pouť
na Svákov
Sejdeme se v neděli 5. října v 11:00 hod.
u hospody „Na Hvížďalce“
a společně vyjdeme ke svákovské kapličce,
kde bude slavena eucharistická bohoslužba
doprovázená pěveckým sborem

„Anonym Voice“
Poutní bohoslužbu bude slavit biskup Dušan Hejbal
**********

Všichni poutníci jsou srdečně zváni

„Loučení s létem aneb Cesta za skalickým pokladem“
V sobotu 30. srpna se ve Skalici konalo zábavné odpoledne pro rodiče
a děti pod názvem „Loučení s létem aneb Cesta za skalickým pokladem“.
Jak jinak se rozloučit s létem, než hodinou v nově vybudované muzejní
třídě. Děti vyzkoušely, jak se učili jejich prapředci. Ti začínali vyučování
poslechem hry na hudební nástroj, tak i zde na začátku hodiny zahrála na
housle Petra Dončuková a plné lavice dětí zpívaly lidové písničky. Dále
vyslechly pověst „O skalickém padělateli“ a při hodině krasopisu vyzkoušely psaní husím brkem. Všichni ve třídě byli hodní, proto rákoska
sloužila jen jako ukázka dřívějšího vyučování.
Odpolední program pokračoval stopovací hrou „Cesta za skalickým
pokladem“. Děti s rodiči zkoumali okolí obce a zároveň plnili úkoly na
stanovištích. Zde na ně čekal, čaroděj, panoši, muchomůrka, myslivci a
král s královnou. Právě oni jim po splnění všech úkolů vydali části
pokladu.
Na závěr se všichni zúčastnění sesedli u ohýnku před školou, opékali
vuřty, zpívali s kytarou a tancovali. Počasí vyšlo, jako i celé odpoledne.
Za pořadatele bychom chtěly poděkovat spolkům Skalické NEBE a
Myslivecké sdružení Háj Skalice, které nám pomohly celou akci zorganizovat. Dále obci Skalice a Maškarnímu sdružení Soběslav za finanční
podporu a zapůjčení masek. Hlavně všem, kteří neváhali navléci na sebe
masky, malovali dětem obličeje, připravovali ohniště, zajišťovali hudební
doprovod a to vše jen proto, aby byly děti spokojené. Doufáme, že i tato
akce podpoří vztah dětí k rodné obci a jejímu okolí.
Za pořadatele Michaela Šmídová a Jana Veselá
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V ŘÍJNU 2014
Vážení diváci, tento měsíc nabízí filmoví distributoři širokou škálu novinek pro všechny divácké kategorie a my jsme se snažili pro Vás vybrat
to nejzajímavější.
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si jich všimli. Podle mimořádného románu Michala Viewegha „ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE“
natočila režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Andělé našeho příběhu nejsou nadpřirozené bytosti,
zastupují kladný postoj k životu, smysl pro humor, soucit a pochopení.
„INTIMITY“ jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů o
lásce, které se vzájemně prolínají. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší určitý citový
milostný problém úměrný jejich věku a povaze. Teenageři prožívají první
romantickou lásku; mladí umělci se snaží zvládnout úspěch a slávu, jež
jim nabourala soukromí; sebedestrukční bohém se střetává s věřící čistou
bytostí; nevěrný manžel se musí osudově rozhodnout; lenivý cynik se nečekaně zamiluje; sebestřední senioři s neúspěšnou minulostí se společně
pokusí o lepší budoucnost; láska nabourá i svět placené privátní prostituce. Všechny příběhy dospějí k řešení, které může přinést pozitivní naději
do budoucnosti. Je to vlastně jeden příběh lásky na pozadí času vyměřeném pro jeden lidský život. „ZMIZELÁ“ Amy se ztratila v den pátého
výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné pro
to, aby se jeho žena našla. Pokud možno živá. Paralelně s tím probíhá policejní vyšetřování, které kromě Amy hledá i člověka, jenž má její zmizení na svědomí. Všechny stopy, nalezené důkazy a svědectví Amyiných
blízkých ale ukazují právě na Nicka. Kdo to vlastně je? Trpící oběť zločinu, nebo cynická zrůda, která vodí policii i veřejnost za nos, aby ze sebe
sňala podezření? Kdo má pravdu? Jak ji poznat? A co se vlastně stalo
s Amy? Oční duhovka je jedinečným znakem každého člověka, je nezaměnitelná a nepřenositelná, stejně jako otisk prstu. Existují systémy, které
umí pomocí dvanáctimístných kódů rozpoznávat tuto jedinečnost a využívají se při identifikaci jednotlivých osob. Na letištích, v porodnicích …
Ale co když je to jinak? Film „VÝCHOZÍ BOD“ vypráví příběh Dr. Iana
Graye (Michael Pitt), molekulárního biologa, jehož životním tématem je
studium evoluce oka. Jeho práce jej zcela pohlcuje až do okamžiku, kdy
se na večírku setká s
krásnou tajemnou dívkou Sofi (Astrid
Berges-Frisbey) a požádá ji, aby si mohl vyfotografovat její nádherné oči.
Oproti vědecky racionálnímu a profesionálně skeptickému Ianovi je Sofi
tvorem divokým a nespoutaným. Jejich protiklady je k sobě přitahují, jejich vztah je intenzivní a pro Iana i nečekaně vášnivý. Bohužel však končí
tragicky… Situace z běžného života, které všichni známe a které na celém světě naštvou denně miliony lidí. Drobné nespravedlnosti všedního
dne, nad kterými tisíckrát mávnete rukou. Některým postavám povídkového filmu „DIVOKÉ HISTORKY“ nervy přetečou a oni pak bez zábran překračují hranici dobrých mravů.
Ve snímku „THE
EQUALIZER“ představuje Denzel Washington bývalého člena elitní
tajné vojenské jednotky McCalla, který předstíral svou smrt, aby mohl začít žít poklidný život v Bostonu. Když kvůli záchraně života mladé dívky
Teri (Chloe Grace Moretz) musí svůj dobrovolný odpočinek ukončit, ocitá se tváří v tvář extrémně násilným ruským gangsterům. Během tohoto
zúčtování se v McCallovi znovu probudí touha po konání spravedlnosti.
Ve filmu „SIN CITY : ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL“
je další horká noc. Bezvětrná a vyprahlá. Dwight (Josh Brolin) hloubá o
tom, na kolik způsobů to v životě zvoral a co by dal za to, kdyby dostal
šanci začít znova s čistým štítem. V tom mu zavolá jeho osudová žena
Ava (Eva Green) a požádá ho, aby jí ochránil před násilnickým manželem. Dwight však netuší, že Ava má úplně jiné úmysly… John Form našel
pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek – krásnou starou kla-
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sickou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost
z „ANNABELLE“ nemá dlouhého trvání. Jedné hrůzné noci vtrhnou do
jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně napadnou mladý pár.
Prolitá krev a hrůza nejsou to jediné, co za sebou nechávají. Vyznavači
Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z toho, co udělali, nelze ani
zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle.
„DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA“ je příběh hraběte, který obětoval svou duši, aby zachránil své blízké a svůj lid před tureckými nájezdníky. Film „ZTRACEN 45“ je nevšední příběh jedné z nejvýznamnějších
českých uměleckých rodin 20. století, do něhož nám dávají nahlédnout
osobní a cestovní deníky ženy Josefa Čapka. Deníky Jarmily Čapkové
z let 1932 – 38 a 1945 – 47 svědčí o její pozoruhodné niterné proměně. Začínají obyčejným zklamáním z vychladlého manželství a končí zoufalým
hledáním ztraceného muže v troskách nacistického Německa.
Bobo, nejmladší ze „SEDMI TRPASLÍKŮ“ nešťastnou náhodou
píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Della Morty. Touto drobností totiž poslal celé království do staletí trvajícího spánku. On i
jeho šest kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. Ale jak?... Opuštěný
kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta. Králík Jack
spolu s myškou Maggie udělají všechno pro to, aby kocourka vyhnali. Situace se ještě zhorší, když kouzelník skončí v nemocnici a jeho chamtivý
synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocourek se nevzdává a rozhodne se spolu s novými kamarády společný „DŮM KOUZEL“ zachránit…
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní „ŠKATULÁCI“, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě tenhle
ukradený klučina vám v dobrodružném a zábavném vyprávění prozradí,
že to všechno jsou jen bohapusté lži a kecy v kleci.
Pěkné filmové zážitky Vám přeje Kino Soběslav
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ
 Sobota 4., 11., 18. října
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ
PRO MLÁDEŽ
Kurz tance a společenského chování pod vedením Hany Stehlíkové a Petra Šímy ze Sportovního tanečního klubu 6dance Tábor.
Velký sál KD od 18,30 hodin.
Vstupné 40 Kč.

 Pondělí 6. října – pátek 10. října
PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
z fondu Městské knihovny ve Veselí nad
Lužnicí.
Vestibul KD, denně 9 – 11 h a 12 – 17.30 h.

 Středa 15. října
DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE
Divadlo ABC Praha
Bravurní komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout, pobaví a potěší všechny milovníky dobrého humoru, ale i ty, kteří kromě
dobré zábavy chtějí od divadla nečekané zápletky, netradiční pohled na život a dobré herecké výkony. A ty hra rozhodně nabízí.

Hrají: Fred Kowinski – Jan Vlasák, Leonard
– Lukáš Jurek, Walt – Petr Štěpánek, Rosalinda – Jitka Smutná, Nová hospodyně – Kateřina Veckerová
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo
předplatné 270, 250 a 230 Kč.

 Čtvrtek 23. října
VŠECHNOPARTIČKA
Improvizovaný zábavný pořad vycházející
z principu Všechnopárty pořad s Karlem Šípem a tentokrát jediným hostem Josefem
Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu
proberou jeho umělecké začátky, zážitky ze
studentských let, společně pohovoří o svých
sportovních aktivitách i cestách do zahraničí,
opředených veselými historkami. Prostor
bude i na dotazy diváků. Délka pořadu – 120
minut bez přestávky.
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 250 Kč.
Rezervace vstupenek na toto představení je
možná pouze pět pracovních dní, poté rezervace propadá.
Možnost bezhotovostního prodeje.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR – ŘÍJEN
· Středa 1.
19.00
KAUZA KAFKA - MIMOŘÁDNÁ SLEVA
PRO PŘEDPLATITELE!!!
Jednoaktové baletní představení pojednávající o
osobnosti a životě spisovatele Franze Kafky.
· Čtvrtek 2.
19.00
CHARITATIVNÍ KONCERT
V koncertním večeru konaném ve prospěch týraných a handicapovaných zvířat vystoupí M.
Březinová, R. Drössler, Z. Krásný, H. Pekhart a
S. Issa. Moderuje Nela Boudová.
· Sobota 4.
16.30
HELINDA A KLEKÁNICE
Premiérové představení o Klekánici, o níž se
oproti Polednici ví jen málo.
· Pondělí 6.
19.00
DÍVČÍ VÁLKA
Historická komedie napsaná autorem českému
národu na míru. V autorské režii hrají F. R.
Čech, U. Kluková, J. Sypal, P. Martinák, P. Novotný/P. Jančařík a další.
· Úterý 7.
19.00
NO NAME/ SK
Akustický koncert v rámci turné slovenské kapely plný temperamentu, pohodové nálady a nepřeberné zásoby hitů.
· Čtvrtek 9.
19.00
NEJEN O ŽIVOTĚ
s Laurou Janáčkovou a Ester Janečkovou
Pořádá Domácí hospic Jordán Tábor
· Pondělí 13.

19.00

 Sobota 25. října
PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍHO
KURZU
Velký sál KD od 18.30 hodin.
Vstupné 60 Kč.

 Pátek 31. října
FERDA MRAVENEC
Docela velké divadlo Litvínov
Pohádka pro malé i velké, plná dobrodružství
slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem a
jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory s písničkami Jana Turka. Diváci se setkají nejen
s Ferdou Mravencem, ale i s Broukem Pytlíkem, s nafoukanou Beruškou, s malým umělcem Cvrčkem a nevrlým Hlemýžděm, ale
uvidí i Lučního Koníka, Chůvičku, Mravkolva
a celou řadu dalších postav.
Divadelní představení je určené pro děti od
tří let. Velký sál KD od 9.30 hodin pro MŠ a
1. a 2. třída ZŠ.
Zveme i maminky na mateřské dovolené
s dětmi. Vstupné 50 Kč.
Věra Suchodolová, KD

ADVENT s Lenkou Krčkovou
Adaptace románu venkovského dramatu z počátku 20. století.

Blatské muzeum
a Infocentrum města
Veselí n. L.

· Středa 15.
19.00
PADESÁTKA
Mrazivé drama z jedné horské chaty na pozadí
běžkařského závodu Jizerská padesátka.
Hrají: O. Pavelka, J. Prachař, M. Taclík

Zpěv kytar a klavíru
v podání
SaŠi a Matěje Cihláře

· Čtvrtek 16.
19.00
POSTAVEN(i)Í MIMO HRU - s J. Révaiem
Komedie o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné
ženě. Hrají: J. Révai, E. Čekan, R. Štolpa, P. Semerád, M. Hrabě

Weisův dům ve Veselí n. L.
Čtvrtek 30. října v 18 hodin

si vás dovolují pozvat na

Vstupné dobrovolné

· Neděle 19.
14.30
Přijďte s dětmi do divadla
DÁŠEŇKA aneb PSÍ KUSY – HAF!
Podvraťácké pohádky pro vážené publikum jsou
představením ověnčeným řadou prestižních festivalových cen.

EXPEDIČNÍ ROADTRIP DO EKVÁDORU
A PERU 2013
S plzeňským kopcolezcem Honzou Trávou
Trávníčkem, zdolávajícím osmitisícovky (letos
K2), o loňských kordillerských šestitisícovkách. Připraveno ve spolupráci s městem Tábor
– OKaCR a s Blatským muzeem v Soběslavi.

· Úterý 21.
19.00
NAĎA URBÁNKOVÁ & Bokomara
Koncert největších hitů pětinásobné zlaté slavice a hvězdy 70. let za doprovodu kapely Luboše
Javůrka.

· Pátek 24.
19.00
Sejdeme se při dechovce - GLORIA
Koncert dechové hudby z Kyjova na Moravě a
s její pěveckou pěticí.

· Středa 22.
19.00
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Skvělá komedie originálně řeší věčný manželský trojúhelník. Hrají: Jana Švandová, Rudolf
Hrušínský, Josef Carda

· Čtvrtek 30.
19.00
ŽALMAN & SPOL.
Koncert folkové legendy P. Žalmana Lohonky, který zahraje a zazpívá nestárnoucí písně.

· Čtvrtek 23.
19.00
328. Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa

· Neděle 2. 11.
19.00
Kruh přátel hudby
Wolfgang Amadeus Mozart - REQUIEM
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Florbalistky postupují
v Poháru České pojišťovny
O víkendu 13. a 14. září odehrály soběslavské florbalistky čtyři utkání v rámci prvního
kola Poháru České pojišťovny. Našim hráčkám
se dařilo, zvítězily celkem ve třech utkáních,
prohrály pouze s domácím extraligovým celkem Tatran Střešovice. Na výbornou zápasy
odehrály i naše juniorky Kateřina Tošerová a
Marie Stachová, které letos poprvé nastoupily
s SK Domeček DDM Banes Soběslav v ženské
kategorii.
Prvním zápasem bylo již zmiňované utkání
s Tatranem Střešovice. Souboj s týmem z české
nejvyšší soutěže stál naše ženy mnoho sil, ale
bylo se na co koukat! „Tatranky“ předváděly
krásný florbal a soběslavští jim zdatně sekundovali. Zpočátku se dokonce zdálo, že jsou tatranské hráčky naším odhodláním a stylem hry
překvapeny, ale nakonec se přeci jen projevily
extraligové zkušenosti a schopnosti a utkání
skončilo stavem 7:1 pro Tatran. (branky
Soběslavi: Kabešová M.)
Druhým sobotním zápasem pak bylo utkání
s Athletics Praha. Zde už bylo vše v režii Soběslavi. Ačkoliv soupeř udatně vzdoroval, podařilo
se do pražské brány nasypat hned pět gólů. Naopak soupeř skóroval pouze jednou. (branky
Soběslavi: Bínová 2x, Matoušková 2x,
Kabešová M.)
V neděli po obědě čekal na soběslavské
hráčky tým ASK Lovosice – LFP. Zápas připomínal většinu našich loňských utkání ve druhé
lize – soupeř úporně bránil a jen velmi zřídka
opouštěl svou polovinu hřiště – zkrátka kvalitně
„betonoval“. Ačkoliv se nakonec Lovosicím
podařilo několikrát atakovat naší branku, gólmanka Jana Pavlíková si udržela čisté konto a
zápas tak skončil 4:0 pro Soběslav. (branky

Nahoře zleva: Martin Bělohlav-trenér, Tereza Nováková, Markéta Kabešová, Adéla Kubátová, Irena Řezníčková, Táňa Bínová, Marie Stachová, Hana Bláhová, Monika Matoušková. Dole zleva:
Petra Kabešová, Kateřina Tošerová, Hana Kostečková, Lucie Vacková. Leží zleva: Kateřina Bryllová, Jana Pavlíková
Soběslavi: Řezníčková, Matoušková, Kabešová konu brankařky Kateřiny Bryllové. Byl to peM., Vacková)
kelný boj, ale Lípa padla s konečným výsledkem
Na poslední zápas celého turnaje se snad ni- 4:3. (branky Soběslavi: Řezníčková, Bláhová,
kdo ze soběslavských netěšil. Zápasy s Vacková 2x)
FBC Česká Lípa patří totiž k těm nejméně příSK Domeček DDM Banes Soběslav obsadil
jemným a naše florbalistky se právě s tímto celtedy v prvním kole krásné druhé místo a postukem neustále setkávají – ať už v Poháru, nebo na
puje tak do kola druhého. Zde mu bude soupebarážích. A co víc – skoro vždy tyto zápasy rozhodují o osudu obou družstev, buďto my, nebo řem taktéž jeden DDM a to DDM Praha 10.
Lípa. A stejně tomu bylo i tentokrát, buďto bude Utkání pořádá právě pražský soupeř.
Jana Pavlíková
druhá Soběslav, nebo Lípa. Nakonec vše dobře
dopadlo pro Soběslav a to i díky krásnému výeditorka SK Domeček DDM Banes Soběslav

SOBĚSLAVSKÝ MARATON
9. ročník se konal v sobotu 6. 9. 2014
Za pěkného počasí se do Soběslavi sjela stovka závodníků, vyznavačů horských kol na delší
tratě, z celé republiky, a i z Rakouska. Jako každý
rok byly připraveny dvě tratě o délce 40 km a 65
km. Na kratší trati byl nejrychlejší Lepič Martin z
týmu Moto Šikule Citizen CornyB, na druhém
místě skončil Hulač Ondřej - Rotor Bike Plzeň, a
na třetím místě Čejka Jiří - Velo Dvořák.
V ženách byla nejrychlejší domácí závodnice Haselbaureová Anna ze Švec cyklo teamu
Soběslav, na druhém místě se umístila Schiffer
Andrea - Bike Hornet (Rakousko), a na třetím
místě skončila Houmatová Jitka - Štiřín. V juniorech vyhrál opět domácí cyklista Arlt Karel Švec cyklo team Soběslav, na druhém místě
skončil Neuman Ondřej - Galaxy cyklo Švec, a
na třetím místě Komma Maximilián - Mlýny.
Ve své kategorii 50 a více let si dojel Mikula
Petr pro krásné 4. místo.
Na dlouhé trati 65 km si dojel pro vítězství
Fojtík Ondřej - Drásal team, který je jedním z
nejlepších maratonců u nás v republice. Vyhrál

Crocodile trophi v Austrálii, Salzkammergut
trophi a Titan Desert Maroko. Na druhém místě
skončil další reprezentant Stošek Martin - Sram
Rubena Trek, a na třetím místě Staněk Pavel Apex Bike Tábor. Dále skončil na pěkném
8. místě ve své kategorii Lintner Pavel - Švec
cyklo team Soběslav a další Soběslaváci Pánek
David na 6. místě a Pánek Michal na 11. místě
ve svých kategoriích.
V ženách vyhrála Matlášková Jana - Cyklo
Jiřička Č. Budějovice, na druhém místě skončila Kornalíková Eva - Doga Bike team, a na třetím místě skončila Brtnová Michaela - Cyklo
Extra Canonndale T. Vydařil se i závod dětí,
kterých se zúčastnilo přes 20.
Švec cyklo team děkuje za uspořádání závodu
těmto partnerům: město Soběslav, Městská policie Soběslav, OOP Soběslav, hasiči Planá nad
Lužnicí, Oáza Dům Sportu a Zábavy-Cyklosport
Švec, Unisvar, Alfahaus, Prodoli, Spilka -Říha,
Reklamní ateliér, Jan Vrátný - Jaroslav Čáp, Grafiko print, G.Benedikt 1882, M-Belt, Pokrývač-

Vítěz juniorské kategorie, domácí závodník
Karel Arlt
ství Pešina - Novotný, Truhlářství Pícha - Kadlec, doprava Mikula František st., mediálnímu
partneru Rádiu Blaník a dalším pořadatelům,
kteří nám se závodem pomohli.
Martin Švec
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Florbalová
sezona začíná!
Florbalisté a florbalistky SK Domeček
DDM Banes Soběslav budou v letošní sezoně
reprezentovat naše město a klub hned ve čtyřech věkových kategoriích – ženy, muži, dorostenky a nově také starší žákyně. Muži a
dorostenky budou hrát stejnou soutěž jako vloni, tedy Jihočeskou ligu mužů a Ligu dorostenek divize V. Ženy se premiérově představí
v celostátní 1. lize žen a starší žákyně pak odstartují svou závodní kariéru v Lize starších žákyň – skupina V.

KK Soběslav - konečně zase na ledu!
Poslední týden v srpnu jsme odstartovali novou krasobruslařskou sezonu náročným soustředěním. Každý den měly děti pět hodin tréninku
nejen pod vedením 4 trenérek a jedné asistentky.
Rodiče i děti se seznámili s novými trenérkami
Evou Nowickou a Sandrou Ludačkovou. Soustředění se po všech stránkách velmi vydařilo.
Obě naše nové trenérky k nám čtyřikrát týdně dojíždějí z Českých Budějovic, kde mají své
úspěšné krasobruslařské kořeny. Eva Nowická
je zároveň trenérkou krasobruslařského klubu
KRASO HC TÁBOR, se kterým tímto navazujeme vzájemnou spolupráci v oblasti tréninků či
společných vystoupeních.
Rádi bychom proto mezi námi přivítali
všechny děti od 4 let, které by se chtěly naučit
bruslit a zkusit si, jak krásný a náročný sport
krasobruslení je.
I přesto, že krasobruslařská sezóna není moc
dlouhá, mohou se naše krasobruslařky a jeden

krasobruslař těšit na tréninky plné zábavy spojené s oslavou svátku Halloween, vánočních
svátků a tradičního „krasoplesu na ledě“.
Začátkem roku 2015 se opět chystáme pořádat již II. ročník krasobruslařského závodu
LEDOVÁ RŮŽE, aneb O pohár starosty města
Soběslav. V prvním ročníku tohoto závodu jsme
přivítali přes 100 závodníků z krasobruslařských
klubů z celé republiky a i přes početné startovní
pole náš oddíl získal několik cenných kovů.
V minulé sezoně jsme snad úspěšně pobavili
nejen děti z mateřských a základních škol, ale i
širokou veřejnost pohádkou na ledě „Kocourek
Modroočko“. Již nyní připravujeme další nové
krasobruslařské představení, se kterým bychom
se rádi představili příbuzným, školkám, školám,
veřejnosti, zkrátka všem, kdo nám fandí.
KK Soběslav

7. RC Rally Lužnice

žící, mnozí i s rodinnými příslušníky. Po šesté
hodině večerní bylo odstartováno. Úvodní 3
rychlostní vložky se odjely ještě za světla, další
3 byly odstartovány už za tmy. Modely se na
nich pohybovaly s vlastním osvětlením. Po půl
jedenácté večerní byla tedy odjeta první etapa
závodu a následně probíhal servis a společenské
posezení účastníků.
Sobotní ráno bylo opět šedivé, pohled na
předpovědní radar ovšem dával tušit, že tentokrát asi zmokneme. Další etapa závodu čítala
celkem 8 rychlostních zkoušek a tyto byly situovány na nezpevněných površích v lese. Místním tratím
dešťové přeháňky vůbec nevadí, na vlhkém povrchu se zde
jezdí lépe, než na suchém. Během závodu přešly tři přeháňky, ale nebyly nijak intenzivní, ani dlouhé, rally se
zkrátka jede za (skoro) každého počasí. Během soboty největší favorit Jirka Hadrava
z Českého Krumlova, s vozem
Ford Focus RS WRC, nedal
nikomu šanci a po opatrnější
páteční etapě se vyšvihl do
čela a průběžně navyšoval

Letošním 6. závodem táborského šampionátu v RC Rally byl o druhém zářijovém víkendu
již 7. ročník RC Rally Lužnice. Stejně jako
v minulých letech byla celá soutěž situována
v autokempu Karvánky a opět se jednalo o
dvoudenní závod, jehož součástí byly páteční
noční rychlostní vložky.
Přes nepříznivou předpověď počasí v pátek
odpoledne srážky ustaly a mohlo se začít s přípravou tratí. V podvečer se začali sjíždět soutě-

Kromě těchto čtyř soutěžních kategorií budou i nadále fungovat tréninky pro mladé milovníky florbalu ve formě zájmových kroužků
pod záštitou DDM Soběslav. Pro ty nejmladší je
k dispozici florbalová přípravka, kterou vedou
zkušené hráčky a trenérky Táňa Bínová a Lucie
Vacková. Na tuto věkovou skupinu navazuje
kategorie elévů, které budou připravovat taktéž
florbalistky z řad našeho oddílu Monika Matoušková a Jana Pavlíková. Starším dětem a dorostu v kategoriích mladší žáci, starší žáci a
dorostenci se pak budou věnovat trenéři Martin
Krejča, Lucie Vacková, David Mikšovský a
Martin Bělohlav. Udržováním všech těchto věkových kategorií zajišťujeme každému hráči
možnost plynule postupovat výše až do kategorií dospělých.
Velmi nás těší, že zájem o sport „děravého
míčku“ stále roste, a tak se snažíme dělat maximum pro to, aby měl každý možnost a příležitost se florbalem bavit. Rádi bychom
poděkovali nejenom florbalovým nadšencům
každého věku, ale také všem, kteří náš sport
podporují, a to především našim sponzorům
v čele s hlavním sponzorem firmou Banes s.r.o.
Děkujeme!
Jana Pavlíková
svůj náskok až do cíle. Druhý celkově dojel Petr
Havlík z Českých Budějovic, a třetí jeho stájový
kolega Pavel Matějček z Českého Krumlova,
oba s vozy Citroen DS3 WRC. Nejlepší z domácích dokončil Tomáš Šena na 13. místě s vozem
Honda Civic VTi, který opět zvítězil v kategorii
F2 (vozy s jednou poháněnou nápravou) a zajistil si tak i celkové vítězství v letošním ročníku.
Do cíle náročného závodu (14 rychlostních
zkoušek o celkové délce necelých 8 km) dorazilo všech 25 startujících.
Až na menší výkyvy počasí, které ale nakonec nikomu nevadily, se letošní dvoudenní závod
opět vydařil. Sezóna pomalu končí, na programu
táborského šampionátu jsou už poslední 2 závody. Tyto se budou konat na autokrosové dráze
v Humpolci v polovině října a počátkem listopadu. Více informací včetně fotogalerií z odjetých
závodů na www.rc-tabor.com.
Za pořadatele Tomáš Šena
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Podzimní jezdecké závody v Mažicích
Víkend 6. a 7. září patřil v Mažicích tradičním podzimním jezdeckým
závodům. Počasí pořadatelům přálo a po oba dva dny si účastníci mohli
užívat slunečného dne. Sobotní program byl složen z oficiálních parkurových soutěží od stupně ZM do L*. Své síly si přijeli poměřit nejen jezdci
z jižních Čech, ale také z Vysočiny. Neděle patřila hobby soutěžím, kdy
dopoledne byly postaveny parkury výšky 60 až 100 cm. Odpoledne patřilo nejmladším jezdcům, kterých se sešlo opravdu mnoho. Ti mohli soutěžit v jízdě zručnosti s vodičem i bez něho a v parkuru z křížků. Atmosféra
obou dní byla nejen díky počasí, ale také díky pečlivé přípravě pořadatelů
velmi příjemná. Což je pro pořádající oddíl dostatečnou odměnou a
dodává elán k pořádání dalších závodů.
Přehled výsledků jednotlivých soutěží:
Sobota 6. 9. 2014
· ZM (12 startů)
1. Procházková Tereza - Orlando 3 - JK Stáj Svobodová
2. Kolářová Šárka - Del Rio 1- JK Dobrošov
3. Bártů Kristýna - Unika 5 - JK Dolli Zálší
· Dvoufázové skákání 100/110 (16 startů)
1. Kolářová Šárka – Del Rio 1 - JK Dobrošov
2. Zahrádka David - Aygo JK Zahrádka Faunus
3. Čoudková Eva - Gambit - JO Blaťák Mažice
· ZL (14 startů)
1. Dvořáková Radka - Likér 1 - JK Cavaliér Rynárec
2. Oulický Jiří MVDr. - Libín - TJ Sokol Husinec
3. Zahrádka Viktor - Ascano - JK Zahrádka Faunus
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· L* (6 startů)

·

·

·

·

1. Dvořáková Radka - Likér 1 - JK Cavaliér Rynárec
2. Čoudek František Ing. - Stargate 1 - JO Blaťák Mažice
3. Kadlecová Iva Ing. - Monkey Oscar - Jezdecká stáj Popelištná
Neděle 7. 9. 2014
Parkur do 60 cm pro pony (5 startů)
1. Neumannová Michaela - Miss Eli - JK Dobrošov
2. Pincová Adéla – Igor - JO Blaťák Mažice
3. Petřičková Adéla - Turba - JO Blaťák Mažice
Parkur do 60 cm (8 startů)
1. Kolářová Daniela – Viola - SSCHK Jindřichův Hradec
2. Soukalová Natálie - Viktorie - JK Radimovice u Tábora
3. Neumannová Michaela - Miss Eli - JK Dobrošov
Parkur do 80 cm (13 startů)
1. Rejlková Christine - Jessy - JK Statek Měšice
1. Tomášková Anna – Stella - JK Statek Měšice
2. Žákovčík Lukáš - Lotar - Hřebčín Obora
Parkur do 100 cm (7 startů)
1. Skořepová Aneta - Grant - JK Statek Měšice
2. Bártů Kristýna - Unika 5 - JK Dolli Zálší
3. Rejlková Christine - Jessy - JK Statek Měšice

Na závěr bychom chtěli pozvat všechny příznivce jezdeckého sportu
na rozloučení s jezdeckou sezonou 2014, které se bude v Mažicích konat
v sobotu 11. října.
Veronika Čoudková, foto Adéla Petřičková na Sámerovi

Memoriál Pavla Háka
v kategorii „muži“ XX. ročník
Sobota 13.9.2014
Konečné pořadí:
1. HC Tábor „B“
2. OLH Spartak Soběslav
3. TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
4. HC Žirovnice
Výsledky utkání:
Soběslav – Veselí
Tábor – Žirovnice
Veselí – Žirovnice
Soběslav – Tábor

Kontakt: Relax Fitness Squash Club, Nová 400/I, Soběslav
telefon: 381 522 881, mobil: 603 317 117
Skype: relax.sobeslav, email: info@relaxsobeslav.cz

6:3
7:0
5:3 o 3. místo
5:7 o 1. místo

Nejlepší hráči týmů:
Tábor: Martin Šelepa - gólman
Soběslav: Martin Hák - útočník
Veselí: Filip Dvořák - gólman
Žirovnice: Petr Návrátil - útočník
Střelec: Jan Žákovský (Soběslav) – 4 branky
Děkujeme sponzoru cen pro vyhodnocené
hráče turnaje - Potraviny TRIO Macková, Soběslav, sídliště Míru.
Josef Bruner
předseda oddílu LH TJ Spartak Soběslav
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HOKEJ
Žákovskou ligu zahájily
6. i 8. třídy vítězně - 07. 09. 2014
Prvním soupeřem šesťáků a osmáků v sezoně
2014-2015 byl na soběslavském zimním stadionu KLH Vajgar Jindřichův Hradec.
6. třídy
· HC Lužnice - KLH Vajgar Jindř. Hradec
20 : 1 (5:0; 7:0; 8:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Nevšímal
(Jasečko), Jasečko, Petrásek A. (Jasečko),
Jasečko (Petrásek A.), Kovaříček, Šrubař,
Jasečko, Nevšímal (Jasečko), Jasečko, Jasečko, Jasečko (Nevšímal), Kovaříček
(Hanzal), Bláha (Vaněk), Vaněk (Čančura),
Šedivý, Šrubař (Klípa), Šrubař, Nevšímal,
Nevšímal (Jasečko), Nevšímal (Kovaříček)
Sestava: Havel, od 30. min. Máca – Jasečko,
Nevšímal, Petrásek A., Šturma, Šedivý, Kovaříček, Hanzal, Čančura, Staněk, Šrubař, Vaněk,
Klípa, Bláha, Petrásek F., Rada
Komentář: Vstup do nové sezony nám vyšel
excelentně. Nedělní duel se soupeřem z Hradce
měl ukázat připravenost našeho týmu pro tuto
sezonu. Kluci přistoupili k zápasu plně koncentrováni s odhodláním nedovolit protivníkovi jediný výpad. V první třetině jsme si vytvořili
pětibrankový náskok a bylo jasné, že zápas
bude mít jednoznačný průběh. Jedinou černou
tečkou na celkovém skóre bylo pouze drobné
zaváhání ve 46. minutě. Přesto kluci nepovolili
a konec zápasu opepřili soupeři vysněnou dvacítkou.
Jiří Hanzal
8. třídy
· HC Lužnice - KLH Vajgar Jindř. Hradec
6 : 4 (3:0; 1:3; 2:1)

Branky a asistence HC Lužnice: Pánek,
Lang (Hanák), Hanák (Lang, Komma),
Máca (Brousek), Lang (Hanák, Čížek),
Lang (Hanák)
Sestava: Plecer - Pánek, Čížek, Dančišin,
Soukaný, Komma, Hanák, Lang, Ludvík, Novák T., Pauš, Slabý, Máca, Brousek
Komentář: Úvod zápasu měli převahu hosté
od Vajgaru, ale od 7. minuty jsme se začali prosazovat my, a to i střelecky, takže na konci
1. třetiny svítilo na ukazateli skóre 3:0. Čtvrtou
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branku jsme pak přidali na začátku 2. dějství, ale
pak jsme trochu polevili, Vajgaru se podařilo
snížit a dostal se zpět do zápasu. Naší velkou
překážkou byl gólman Hradce Pachman, jehož
jsme nedokázali překonat ani z vyložených šancí. Hosté se dočkali vyrovnání v 52. minutě
a bylo vidět, že jejich střídačka hodně ožila. Radost na naši stranu vrátilo duo Lang - Hanák,
které se postaralo o další dvě branky v síti výborného Pachmana, a Lužnice mohla slavit premiérovou výhru v sezoně.
David Čížek

Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – říjen 2014
Kategorie

den

datum

začátek

soupeř

dorost

sobota

4. 10.

10.15 h

KLH Vajgar J. Hradec

3. třída

neděle

5. 10.

10.45 h

UHC Písek, HC Tábor

muži

neděle

5. 10.

17.00 h

Slavoj Český Krumlov

4. třída

sobota

11. 10.

10.15 h

HC Milevsko, IHC Písek

5. třída

neděle

12. 10.

9.40 h

Slavoj Český Krumlov

7. třída

neděle

12. 10.

11.40 h

Slavoj Český Krumlov

junioři

sobota

18. 10.

15.15 h

HC Strakonice

muži

neděle

19. 10.

17.00 h

HC Strakonice

muži

úterý

28. 10.

17.00 h

HC Žirovnice

8. třída

středa

29. 10.

15.00 h

HC Strakonice

5. třída

neděle

2. 11.

9.40 h

HC Tábor

7. třída

neděle

2. 11.

11.40 h

HC Tábor

Chtěli bychom vás pozvat ke sledování těchto vskutku napínavých utkání a těšíme se na vaši
účast a pozornost.
!!!Dále upozorňujeme na sobotu 8. 11. 2014, kdy na našem zimním stadionu sehraje od
17.00 hodin přátelský zápas reprezentace do 17 let se stejně starým družstvem Švýcarska.
Jedná se o zápas na zahájení oslav 85. výročí založení našeho hokejového klubu!!!
Výbor OLH

Turnaj v minihokeji

Sestava týmu: trenéři Jiří Macháček, Martin Bruner. Horní řada (zleva): David Petrásek, Marek
Bouška, Vanessa Marešová, Daniel Potušňák, Matěj Lang, Matěj Gajdolín (fanoušek), Petr Novák.
Spodní řada (zleva): Martin Pěček, Tomáš Holota, Tomáš Křiklán, Dominik Doskočil, Daniel Panský

V sobotu 13. 9. 2014 se náš tým třetích tříd
zúčastnil turnaje v Táboře. V úvodním zápase
jsme sehráli utkání s týmem HC Kohouti Tábor
a zvítězili 6:3.
Další zápas nás čekal s týmem HC Velké Popovice. I ten jsme vyhráli s velkým poměrem
24:2.
V posledním utkání o první místo byl naším
soupeřem tým HC Motor České Budějovice.
Celý zápas byl vyrovnaný, všichni naši hráči
statečně bojovali, podali skvělý výkon a nakonec zaslouženě zvítězili 5:4.
Za náš tým v turnaji skórovali: M. Lang (13),
D. Petrásek (8), M. Bouška (5), D. Potušňák (3),
T. Holota (3), M. Pěček (2), D. Panský (1). Nejlepším hráčem našeho týmu byla vyhlášena
Vanessa Marešová.
Výsledné umístění:
1. OLH Spartak Soběslav
2. HC Motor České Budějovice
3. HC Kohouti Tábor
4. HC Velké Popovice
trenéři 3. tříd
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HOKEJ

Spartak přehrál hlubocké Rytíře
22. 09. 2014

První představení pátých tříd
v žákovské lize - 14. 09. 2014

Na Křemelce jsme uhráli 3 body
14. 09. 2014

· OLH Spartak Soběslav - TJ Hluboká n. V.
KNIGHTS
4 : 3 (3:1; 0:0; 1:2)
Branky a asistence: 00:39 Žákovský (Hák,
Kučera), 07:02 Žákovský, 14:34 Červenka
(Hák, Žákovský), 44:21 Žákovský (Hraňo,
Smrž) - 11:40 Černý (Fuka, Žlůva), 44:05
Oulík, 57:37 Fuka
Sestava: Dvořák (Křiklán) - Smíšek, Sládek,
Jansa (C), Červenka, Prokůpek, Chalupský,
Smrž, Hák, Žákovský, Hraňo, Kučera, Petržílka, Vonka, Schejbal, Píha, Šrubař
Komentář: Výborný vstup do utkání předvedl Spartak na domácím ledě proti Rytířům.
Hrálo se podle našich not a pramenily z toho i
branky v síti hlubockého Daška, když se dvakrát prosadil centr první lajny Honza Žákovský.
Hostům se podařilo ve 12. minutě snížit Černým, ale v minutě 15. jsme zásluhou Vlasty
Červenky vedli opět o dvě branky. Závěr první
třetiny přinesl tlak Rytířů, ale naši hráči ho dokázali ubránit a do šaten tak šli s dvoubrankovým vedením. Prostřední dějství žádnou branku
nepřineslo, bojovalo se o každý metr ledu a výrazně přibylo vyloučených na obou stranách.
Ve třetí třetině se dostala Hluboká na dostřel po
proměněném trestném střílení v čase 44:05, ale
o 16 vteřin později přidal naší čtvrtou branku
Honza Žákovský, který tím završil svůj hattrick,
čímž kromě přítomných diváků potěšil i pokladníka týmu. Rytířům se sice podařilo vstřelit
ještě kontaktní branku v 58. minutě, ale Spartak
si premiérové tříbodové vítězství utéct nenechal
a konec utkání si pohlídal.

V prvním kole vyrazili páťáci do dalekých
Domažlic.
· HC Domažlice - HC Lužnice
11 : 3 (2:0, 5:1, 4:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Šťastný,
Čančura, Čančura (Šťastný)

Šesťáci a osmáci vyrazili v neděli do Strakonic, kde je prověřily domácí týmy stejných věkových kategorií.

Lužnice vzala Kohoutům bod
v hektickém závěru - 17. 09. 2014
Předehrávané utkání žákovské ligy 8. tříd viděl ZS v Soběslavi, HC Lužnice hostila táborské
Kohouty.
8. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
5 : 5 (0:2; 2:2; 3:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Hanák), Hanák (Čížek), Máca (Pauš), Pánek
(Hanák), Hanák (Lang)
Sestava: Plecer - Pánek, Čížek, Soukaný,
Dančišin, Komma, Hanák, Lang, Ludvík, Novák T., Brousek, Máca, Slabý, Pauš, Šimák, Novák M., Růžička
Komentář: Utkání s Kohouty se rozhodně
nevyvíjelo dle našich představ. Hosté byli dvě
třetiny aktivnější a zaslouženě vedli. Překážkou
pro naše hráče byl gólman Vácha, který dokázal
pochytat i vyložené šance našich hráčů. Třetí
třetina pak přinesla kýžený tlak v soupeřově
obranné třetině, ze kterého pramenily i vstřelené
branky. Vyrovnání se naši hráči dočkali v 59.
minutě a skóre 5:5 vydrželo až do závěrečné
sirény.

Sestava: Jansa, Máca - Mareš, Musil, Novák,
Čančura, Fuciman, Klípa, Škrleta, Vobr, Kodat,
Kolář, Boháč, Křiklánová, Šťastný
Komentář: Po několikatýdenní přípravě na
ledě se i družstvo páté třídy dočkalo své premiéry v žákovské lize. Hned pro první utkání byl
páťákům vylosován soupeř z dalekých Domažlic. Po velmi brzkém vstávání a tříhodinové cestě Lužnice prohrála první třetinu 0-2. Do druhé
třetiny páťáci nastoupili v podobném duchu a v
21. minutě prohrávali 0-3. V polovině zápasu
byl stav 4-0 pro Domažlice a výborně chytajícího brankáře D. Jansu vystřídal brankář P. Máca.
V 36. minutě byl nebezpečně faulován J. Šťastný, nicméně pětiminutovou přesilovku páťáci
brankově nevyužili. Po druhé třetině byl stav
utkání 7-1 pro soupeře, kdy jednu branku Lužnice vsítil J. Šťastný. Do třetí třetiny nastoupila
Lužnice s cílem nedostat další branky. Ani dvě
branky M. Čančury v poslední třetině nezměnily nic na jasné výhře domácích Domažlic 11-3.
Byť je konečný výsledek jednoznačný, byl výkon páťáků povzbuzením do další práce v
trénincích.

První představení sedmých tříd
v Domažlicích 14. 09. 2014
7. třídy
· HC Domažlice - HC Lužnice
3 : 3 (0:0; 0:1; 3:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Máca (Slabý), Slabý (Máca), Šedivý
Sestava: Kobera - Dančišin, Slabý, Máca,
Gargula, Mička, Peroutková, Vránková, Šírek,
Šedivý, Rada
Komentář: Od úvodního hvizdu byla na hráčích obou týmů patrná počáteční nervozita z
prvního mistrovského utkání, která se v průběhu
prvních minut zcela vytratila. Oba týmy hrály
vyrovnanou partii a šance si vytvářela obě družstva. V první třetině podržel naše mužstvo několika zákroky Tomáš Kobera v brance. Druhé
dějství patřilo spíše našim hráčům a díky Mirdovi Mácovi jsme se ujali vedení. Ve třetí třetině nám již rychle ubývaly síly a soupeř dokázal
vyrovnat. Díky důrazu Vojty Slabého se nám
podařilo opět odskočit na rozdíl jediného gólu.
Dva rychlé soupeřovy výpady však záhy otočily
skóre na stranu soupeře. Kluci nic nevzdali a v
závěrečné power-play předvedl svůj důraz
Kuba Šedivý a zajistil spravedlivou remízu.
Všichni hráči si zaslouží palec nahoru za předvedený výkon a bojovnost.

6. třídy
· HC Strakonice - HC Lužnice
6 : 7 (4:2; 0:1; 2:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Nevšímal,
Petrásek F., Nevšímal (Jasečko), Jasečko
(Nevšímal), Šrubař (Nevšímal), Nevšímal,
Kovaříček (Nevšímal)
Sestava: Havel – Jasečko, Nevšímal, Petrásek F., Petrásek A., Šturma, Kovaříček, Hanzal,
Vaněk, Bláha, Šrubař, Staněk
Komentář: Strakonice nás překvapily rychlým bruslením a důraznou koncovkou. Naši kluci zkoušeli různé útočné kombinace a
zapomínali na vlastní bránění. Toho soupeř několikrát využil a z přečíslení nám do první třetiny jednoduše vsítil čtyři góly. Ve druhé třetině
jsme zjednodušili koncovku a začalo se více
střílet. I přesto, že většina ran šla mimo bránu,
dokázali jsme snížit na 4:3. Ve třetím dějství
nám soupeř opět utekl o další dvě branky. Vytrvalým tlakem jsme přesto Strakonické dotahovali. Stav 6:5 vypadal beznadějně, ovšem kluci
předvedli skvělý závěr, když těsně před koncem
zápasu srovnali na 6:6 a ještě 13 vteřin před sirénou upravili na 6:7. Obě branky ve vlastním
oslabení. Neuvěřitelný závěr.
8. třídy
· HC Strakonice - HC Lužnice
3 : 3 (0:1; 2:1; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma
(Hanák, Lang), Lang (Hanák), Pánek
(Lang)
Sestava: Plecer - Pánek, Čížek, Staněk, Pauš,
Komma, Hanák, Lang, Ludvík, Novák T.,
Brousek
Komentář: V utkání jsme měli výraznou
střeleckou převahu, ale velkou překážou pro
naše hokejisty byl domácí gólman Kratochvíl,
který byl hlavním strůjcem bodového zisku domácích. Přestože jsme v utkání dvakrát vedli,
dokázali domácí skóre otočit a v 58. minutě
jsme prohrávali 3:2. Vyrovnání pak přišlo při
naší power play 26 vteřin před závěrečnou sirénou z hole Vojtěcha Pánka. Všichni hráči zaslouží dnes pochvalu za přístup k zápasu.
David Čížek

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení v říjnu
5.10.2014
12.10.2014
19.10.2014
26.10.2014
28.10.2014

14.00 – 15.45
14.00 – 15.45
14.00 – 15.45
14.00 – 15.45
14.00 – 15.45
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Výprodej dámských a pánských oděvů

od 13. 10. 2014 sleva 30 – 70%
nám. Republiky 104, Soběslav
Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci. Tel. 776 301 859
· Koupím garáž v Soběslavi. Tel. 774 260 011
· Sháním byt v Soběslavi. Tel. 724 131 747
· Hledáme dům či chalupu ke koupi na Soběslavsku. Tel. 601 336 000
· Koupím rodinný dům se zahradou nebo stavební pozemek pro bydlení,
pouze v Soběslavi. Tel. 607 971 156, RK nevolat !

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

n
n
n
n
n
n

SPEED SPINNING
CENTRUM SOBĚSLAV
Vám nově nabízí posilovací cvičení
na míčích, a to každou středu od 18 hod.
Provoz spinningu:
Po · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18.00 - 19.00
Út + Čt · · · · · · · · · · · · · · · · 18.30 - 19.30
Pá + Ne · · · · · · · · · · · · · · · · 17.00 - 18.00

Dále nabízíme sportovní a rekondiční
masáže celého těla.
Veškeré informace na tel. čísle 777592530.
Najdete nás v ulici E. Beneše 76, Soběslav
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Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz

Město Veselí nad Lužnicí zveřejňuje tímto v souladu se zákonem o obcích
a předpisech souvisejících záměr města:

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR - KANCELÁŘÍ
NA MALÉM NÁMĚSTÍ č.p. 13
2
2
2
o výměrách 100 m , 9 m a 16,8 m .
Podrobnější informace lze získat na odboru organizačním a vnitřních věcí
u Ing. Z. Jindy nebo na tel. č. 381 548 140.

· Prodám byt 3+1/L, 78 m2, Soběslav, Nad
Hvížďalkou. Celý dům prošel rekonstrukcí
(nová okna, zateplení, nová fasáda, nový výtah). Byt má halu a celkově je velmi prakticky řešen. Na podlahách je plovoucí podlaha,
PVC. Občanská vybavenost v místě, klidné
místo, bezproblémové parkování. Při rychlém jednání možná sleva.
Tel. 605 422 057 – bez RK
· Prodám nový nepoužitý fasádní polystyren
2
2
2
4 cm – 350 m , 5 cm – 135 m , 10 cm – 380 m .
Levně. Tel. 737 335 096
· Prodám vybavení prodejny – kancelářský nábytek, prodejní pulty. Tel. 737 335 096

Ostatní
· Wüstenrot – Kocourková Pavla – spoření,
pojištění, hypotéky. Tel. 602 258 450, mail:
pavla.kocourkova@obchod.wuestenrot.cz

Zájemci se mohou hlásit
písemně na adrese:
Město Veselí nad Lužnicí
- odbor org. a vnitřních věcí
nám. T. G. Masaryka 26
391 81 Veselí nad Lužnicí

· Pronajmu nové byty – garsoniéru a byt 2 KK,
zahrada, místo na parkování, garáž.
Tel. 777 907 750
· Pronajmu byt 2+1 na sídl. Svákov v Soběslavi. Tel. 732 758 495
· Přijmu brigádníky na pomocné příležitostné
práce v Čerazi. Tel. 602 443 482

Město Veselí nad Lužnicí nabízí:

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
2

1 - 3 místnosti v budově č.p. 148 v ul. Budějovická o souhrnné výměře 37,09 m
2
1. místnost……………………….……17,22 m
2
2. místnost…………………………… 16,88 m
2
3. místnost………………..…………….2,99 m
Využití prostor je vhodné například pro masáže, wellness služby atd.

Podrobnější informace lze získat na odboru organizačním a vnitřních věcí
u Ing. Zdeňka Jindy (tel. č. 381 548 140).
Cena pronájmu bude upřesněna dle záměru podnikání.

Zájemci se mohou hlásit
na adrese:
Město Veselí nad Lužnicí
náměstí T. G. Masaryka 26
391 81 Veselí nad Lužnicí

· Nabízím přivýdělek - prodejce přírodní kosmetiky. Vhodné pro každého, zaškolení zdarma. Více info na tel. 607 971 156
· Pronajmu garáž Na Moskvě o rozměrech
3,3 x 6,0 m. Tel. 702 062 923
· Pronajmu garáž Na Moskvě. Informace na
email: pronajemg1@seznam.cz
· Pronajmu byt 3+0 na náměstí v Soběslavi.
Tel. 775 506 572
· Pronajmu malou kancelář na náměstí v Soběslavi. Tel. 381 522 076
· Pronajmu byt 3 + KK v Soběslavi.
Tel. 731 502 005
· Důchodkyně hledá pronájem jedné místnosti
s příslušenstvím k trvalému pobytu.
Inf. redakce Hlásky.
· Hledám pronájem bytu v Soběslavi.
Tel. 774 175 350
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Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA
výprodej svatebních, společenských
šatů a pánských obleků

Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba Po, Út, Čt 17 – 19 h
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

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,
Wilsonova 405 - nabízí k prodeji:
Dodávkový skříňový automobil Škoda 1203, rok výroby 1983
za odhadní cenu 8.000,00 Kč.

nnnn

Dále motocykl M-L3-MT JAWA 350, rok výroby 2001
za odhadní cenu 33.200,00 Kč.

nnnn

Prohlídka vozů možná po telefonické domluvě
na telefonním čísle 773 446 559 pí. Fáberová.

·
·
·
·
·

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

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
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Prodej živých ryb Rybářství Soběslav
Jiří Stibor
Zahradní 298/III, 392 01 Soběslav
tel. 777 608 578
email: stibor.j@seznam.cz

Leoš Vondruška
Luční 722/III, 392 01 Soběslav
tel. 602 150 168
email: leos.vondruska@gmail.com

Ceník:
Kapr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kč/kg
Lín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kč/kg
Štika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kč/kg
Amur . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kč/kg

Prodej od 19. 10. 2014
Možno předběžně domluvit zpracování.
Možno zásobovat i firmy a restaurace.

Znovu otevření

ZVĚŘINOVÉ PRODEJNY
na Wilsonově ulici (na Brousku)

ÚÚÚÚ

Prodej zvěřinového masa
a zvěřinových výrobků
otevírací doba :
Pondělí až pátek od 8.00 h – 18.00 h
Sobota od 9.00 h – 12.00 h
Neděle (dle tel. dohody)
mobil 734 530 820

Již 15 let
jsme tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

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

Potřebujete střechu - Pořiďte u nás KM - BETU.
Super slevy na tyto tašky po celý rok.
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ŽALUZIE OŠMERA
Montáž - prodej - výměna
Tel. 734 460 066
ottaosmera@seznam.cz

Uzávěrka příštího čísla 15. 10 .

nnn

Pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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