3
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23

březen 2014

cena 10,- Kč

V Y HLÁ ŠE NÍ SP ORTOV CŮ ROKU 2013
V sobotu 25. ledna proběhlo na sportovním plese v kulturním domě slavnostní vyhlášení nejlepších soběslavských sportovců uplynulého roku, kteří
převzali ocenění z rukou starosty města ing. Jindřicha Bláhy a předsedy tělovýchovné jednoty Mgr. Pavla Lintnera. Celým večerem provázel Mgr. Petr
Valeš, o hudbu se postarala skupina Jenny&Company z Tachova. Ples zahájila svým vystoupením děvčata ze skupiny Soběslavské roztleskávačky
z DDM. Na společné fotografii jsou spolu s oceněnými sportovci. Podrobnosti na str. sportu.

POZVÁNKA
Zveme občany města na 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 26. března 2014 od 18.00
hodin v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi, s následujícím programem:
1. Závěrečný účet města za rok 2013
2. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2014
3. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje
bydlení města
4. Vyhláška č. 1/2014, kterou se doplňuje
OZV č. 4/2005 o stanovení školských
obvodů základních škol zřízených
městem Soběslav
5. Stanovení počtu členů ZM pro příští
volební období
6. Majetkové převody
7. Různé

Zveme občany města na

„Sborový happening“
k připomenutí 70. výročí největší
hromadné vraždy v historii
České republiky, kdy v plynových
komorách koncentračního
tábora Osvětim-Birkenau
zemřelo v roce 1944 více než
10 tis. nevinných obětí.
Happening se koná v sobotu
8. března od 17.00 hodin na náměstí
Republiky na schodech u Městského
úřadu Soběslav za účasti
pěveckých sborů Anonym Voice
a pěveckého sboru
Základní umělecké školy Soběslav.
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Usnesení 2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 21. ledna 2014
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 2/011/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o dokončení instalace kogeneračních jednotek s příslušenstvím a o jejich
uvedení do provozu v plynových kotelnách na
sídlišti Svákov a u náměstí Republiky v Soběslavi. Stavbu prováděla firma E.ON Trend,
s. r. o., České Budějovice, ve spolupráci se
Správou města Soběslavi, s. r. o.

 Usnesení č. 2/012/2014

Rada města v návaznosti na usnesení č.
23/307/2013 souhlasí s budoucí realizací rozšíření sportovní haly za gymnáziem ve sportovním areálu města dle projektové dokumentace
zpracované Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, Soběslav.

 Usnesení č. 2/013/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města z jednání, které se konalo dne 8. 1.
2014, ve věci výměny nefunkčních zpětných
klapek v rámci stavby protipovodňových
opatření na řece Lužnici a přilehlé části Černovického potoka, která byla dokončena
v roce 2013.

 Usnesení č. 2/014/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav jako vlastníkem pozemku a budoucím
povinným, Telefónicou Czech Republic,
a. s., Praha, jako budoucím oprávněným a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. o., Praha,
jako investorem stavby přeložky kabelů MTS
v souvislosti s realizací dálnice D3 na pozemku PK parc. č. 19 v k. ú. Chlebov, který je
ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 2/015/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku parc. č. 2151/18
2
v k. ú. Soběslav o výměře 3 m od Mgr. Marty
Jeřábkové, Praha, v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků v areálu
Senior-domu Soběslav.

 Usnesení č. 2/016/2014

Rada města souhlasí s uzavřením darovacích
smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské policie Soběslav v roce 2014 mezi městem Soběslav a firmou R&P, a. s., Veselí nad
Lužnicí, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou
Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha, spol.
s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč,
firmou Goliat František Pazdera, Soběslav,
na dar v hodnotě 8 tis. Kč, firmou Pharmed

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 12. 3. a 26. 3. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375

CZ, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis.
Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar
v hodnotě 10 tis. Kč a firmou Autoservis
Rada Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
5 tis. Kč.

 Usnesení č. 2/017/2014

a) Rada města bere na vědomí oznámení ředitele Základní školy Soběslav, Komenského
20, Mgr. Jaroslava Koldana o rezignaci na
funkci ředitele školy k 31. 7. 2014 z důvodu
odchodu do starobního důchodu.
b) Rada města ukládá vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Věře
Hanzalové zajistit v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a na základě vyhlášky č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, vyhlášení konkurzního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Soběslav, Komenského 20.

 Usnesení č. 2/018/2014

Rada města v návaznosti na své usnesení č.
1/007/2014 souhlasí s žádostí ředitele ZŠ
Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jaroslava Koldana o provedení odvodu finanční částky ve výši
109.605 Kč z FRIM ZŠ do rozpočtu města a následný převod těchto finančních prostředků do
provozních výdajů školy v souvislosti s výměnou šatních skříněk v budově školy.

 Usnesení č. 2/019/2014

Rada města souhlasí s přijetím finančních
darů Senior-domem Soběslav od okolních
obcí dle seznamu předloženého Ing. Zinou
Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem zajišťování pečovatelských
služeb v obcích.

 Usnesení č. 2/020/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele rozšíření parkoviště u
Senior-domu Soběslav, které se konalo 17. 1.
2014 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového
řízení se stala firma Radek Bouška, Chotoviny, za cenu 206.405 Kč + DPH.

 Usnesení č. 2/021/2014

Rada města na návrh sociálně zdravotní komise, která se konala 13. 1. 2014, souhlasí
s obsazením uvolněného bytu o velikosti 1+0
v domě s pečovatelskou službou Na Pršíně
čp. 7/II v Soběslavi paní Josefou Novákovou,
Tučapy.

 Usnesení č. 2/022/2014

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 5 tis. Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2014 Tělovýchovné jednotě Spartak Soběslav na úhradu části nákladů spojených s materiálním zajištěním vy-

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

březen 2014
hlášení nejlepších sportovců města roku
2013, které se uskuteční 25. 1. 2014 při sportovním plese v Kulturním domě města Soběslavi.

 Usnesení č. 2/023/2014

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu jednání ke změně pravomocného územního
rozhodnutí o umístění stavby Modernizace
trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav Doubí, které se uskutečnilo 14. 1. 2014
v Kulturním domě města Soběslavi.

 Usnesení č. 2/024/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů
města Soběslavi ze dne 10. 6. 2005 uzavřené
mezi městem Soběslav a správci sítí Telefónica Czech Republic, a. s., Praha, E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice,
ČEVAK, a. s., České Budějovice, Povodí Vltavy, s. p., Praha, a dále dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na správu digitální technické
mapy města Soběslavi ze dne 10. 6. 2005
uzavřené mezi uvedenými subjekty a zhotovitelem - firmou GEFOS, a. s., Praha, kterými
se upravují názvy smluvních stran dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku a rozšiřuje se zájmové území řešené DTTM Soběslav.

 Usnesení č. 2/025/2014

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici
v Soběslavi do nájmu Milanu Novotnému,
Soběslav; s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Ladislavu Švecovi,
Soběslav; s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 103 na náměstí Republiky
v Soběslavi do nájmu Štefanu Sýkorovi, Soběslav; s přenecháním městského bytu velikosti 2+1 v čp. 144/12 na náměstí Republiky
v Soběslavi do nájmu Miroslavě Škvárové,
Soběslav; s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 119 v ulici Na Pískách v Soběslavi do nájmu Marcele Malíkové,
Soběslav, a dále s výměnou městského bytu
velikosti 3+1 v čp. 104 na náměstí Republiky
v Soběslavi, který má v nájmu Václav Forejt, za městský byt velikosti 1+1 v čp. 104
na náměstí Republiky v Soběslavi, který má
v nájmu Venuše Milotová.

Usnesení 3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 11. února 2014
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 3/026/2014

Rada města projednala za přítomnosti vrchního strážníka Městské policie Soběslav p.
Miroslava Drse zprávu o činnosti Městské
policie Soběslav za rok 2013.
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti
Městské policie Soběslav za rok 2013.

 Usnesení č. 3/027/2014

a) Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 2/017/2014 jmenuje komisi pro konkurzní
pokračování na str. 3
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řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Soběslav, Komenského 20, v následujícím složení:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města - za
zřizovatele, Mgr. Petr Lintner – člen RM - za
zřizovatele, Jana Palmová – Krajský úřad
České Budějovice, Mgr. Alena Krejčová –
odborník v oblasti státní správy, Mgr. Jana
Bártová – pedagogický pracovník školy
Mgr. Miroslav Doležal – Česká školní inspekce, Mgr. Petr Valeš – člen školské rady,
Irena Klečatská – pracovnice MěÚ Soběslav
– organizační zajištění konkurzu
b) Rada města schvaluje oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Soběslav,
Komenského 20, dle návrhu předloženého
pracovnicí MěÚ paní Irenou Klečatskou.

 Usnesení č. 3/028/2014

Rada města souhlasí s realizací investičních
akcí (komunikace, chodníky, parkoviště, kanalizace, vodovod, památky a ostatní) v Soběslavi v roce 2014 dle návrhu předloženého
místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským.

 Usnesení č. 3/029/2014

Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení informačního střediska města a měsíčníku Hláska za rok 2013 předloženou
pracovnicí MěÚ paní Jiřinou Kocourkovou.

 Usnesení č. 3/030/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zří-
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zení věcného břemene mezi městem Soběslav a firmou ČEPS, a. s., Praha, v souvislosti
s připravovanou stavbou „V406/V407 Kočín
– Mírovka, nové vedení 400 kV“ na pozemcích parc. č. 860/1 a 865 v k. ú. Nedvědice a
parc. č. 2840 v k. ú. Klenovice, které jsou ve
vlastnictví města.

 Usnesení č. 3/031/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, prostřednictvím Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, v souvislosti s rekonstrukcí severní
strany náměstí Republiky a přilehlé části Palackého ulice v Soběslavi na pozemcích parc.
č. 3990/2, 3904/4 a 3991, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.

 Usnesení č. 3/034/2014

Rada města na návrh ředitelky Senior-domu
Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí s přijetím daru Senior-domem Soběslav – pravidelných měsíčních dodávek čerstvých
žampionů od společnosti České houby, a. s.,
pro potřeby klientů Senior-domu Soběslav.

 Usnesení č. 3/035/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na opravu chodníků v ulicích Kadlecova, Nerudova, Luční, Lužnická, E. Beneše,
Komenského, U Nádraží a Tyršova v Soběslavi v roce 2014, který se uskuteční v pátek
28. února 2014 od 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Zdeněk Vránek – člen ZM, Jan
Pehe – člen ZM, Václav Nedvěd – člen ZM,
Jiří Weber – MěÚ Soběslav, náhradníci: Ing.
Jindřich Bláha - starosta, Ladislav Bleha –
člen ZM, Kamil Modl – člen RM, Ing. Luděk
Smetana – člen ZM, M. Růžičková – MěÚ
Soběslav

 Usnesení č. 3/032/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
výpůjčce mezi městem Soběslav a E.ON
Energie, a. s., České Budějovice, na bezplatné zapůjčení osobního motorového vozidla
BMW i3 BEV RZ 3AX 4702 na dobu 3 let, tj.
do 7. 2. 2017, v souvislosti s vítězstvím města
v soutěži o nejsympatičtější projekt soutěže
E.ON Energy Globe Award 2013.

 Usnesení č. 3/036/2014

 Usnesení č. 3/033/2014

Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Jarního jarmarku Rolničky“, který pořádá Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Soběslav v sobotu dne 12. 4. 2014 od 8.30
hod. do 12.00 hod. na náměstí Republiky
v Soběslavi.

Usnesení 4. schůze Rady města Soběslavi, která se konala
dne 18. února 2014 od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 4/037/2014

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy Komenského za rok 2013 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Jaroslavem
Koldanem. Hospodaření školy za rok 2013 skončilo vyrovnaným výsledkem. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2014 v předloženém znění.

 Usnesení č. 4/038/2014

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy E.
Beneše za rok 2013 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou. Kladný výsledek hospodaření ve výši 101 Kč bude převeden do
rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán ZŠ E. Beneše na rok 2014 v předloženém znění.

 Usnesení č. 4/039/2014

Rada města mění své usnesení č. 3/027/2014 ze dne 11. 2. 2014 následujícím způsobem: V komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Soběslav, Komenského
20, bude za pedagogické pracovníky školy Mgr. Hana Krátká místo původně určené Mgr. Jany Bártové.

 Usnesení č. 4/040/2014

Rada města na základě návrhu ředitele ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimila
Říhy souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu
školy ve výši 95.120 Kč na zakoupení kráječe chleba a knedlíků a sestavy pro výdej nápojů pro potřeby školní jídelny.

 Usnesení č. 4/041/2014
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Rada města souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na rok 2014 zájmovým a společenským organizacím
následujícím způsobem:

Rada města na návrh sociálně zdravotní komise, která se konala dne 27. 1. 2014, souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě
s pečovatelskou službou v ulici Mrázkova čp.
745 v Soběslavi následujícími uživateli: byt o
velikosti 1+1: manželé František a Věra Košnerovi, Lžín; manželé Vojtěch a Dagmara
Lenkerovi, Klenovice; byt o velikosti 1+0:
Vlasta Hajná, Soběslav; Marie Krlínová,
Vesce; Eva Příběnská, Soběslav; Marie Rašková, Soběslav; Marie Svobodová, Hlavňov;
Anna Toufarová, Soběslav.

Český svaz chovatelů Soběslav

Český svaz včelařů Soběslav
Ochrana fauny Votice

10.000 Kč

činnost

10.000 Kč

Podzimní jihočeská výstava

10.000 Kč

farmářské trhy města

5.000 Kč

vzdělávací akce

22.000 Kč

činnost

Základní kynolog. org. Soběslav

5.000 Kč

činnost

Český rybářský svaz MO Soběslav

1.000 Kč

dětské rybářské závody

Český zahrád. svaz ZO Soběslav

6.000 Kč

činnost

5.000 Kč

činnost

Soběslavská chasa mladá
20.000 Kč

akce, vystoupení

5.000 Kč

činnost

4.000 Kč

akce, vystoupení

Soběslavský ráček

Obec Baráčníků Soběslav
„Vitoraz“

12.000 Kč

činnost

15.000 Kč

oslava 85. výročí vzniku

Baráčníci – VI. župa
B. Jablonského

5.000 Kč

činnost

Chrámový sbor sv. Petra a Pavla

6.000 Kč

činnost

12.000 Kč

činnost

Pěvecký sbor Novita Soběslav

pokračování na str. 4
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dokončení ze str. 3

Aeroklub Soběslav

7.000 Kč

dět. den, pálení čarodějnic

BUDO klub Soběslav

5.000 Kč

činnost

Soběsl. žesťový kvartet Soběslav

6.000 Kč

činnost, vystoupení

Veterán Car Club Soběslav

Dudácký taneční soubor
Jitra Soběslav

5.000 Kč

činnost, vystoupení

Baby Box Tábor

Komorní pěv. sbor Anonym Voice

15.000 Kč

činnost, vystoupení

Soběslavské mažoretky

10.000 Kč

činnost, vystoupení

Karromato Soběslav

22.000 Kč

lout. festival Toulavé loutky

Sbor Českob. církve evangelické

8.000 Kč

živý betlém

Hudeb. liter. seskupení
HAMAVE

8.000 Kč

koncerty

Rodičovské centrum Sobík

8.000 Kč

činnost

Virtuální muzeum hodin
Soběslav

12.000 Kč

činnost

Centrum Klenby Soběslav

20.000 Kč

Kreativ výstava - 2x

Svaz tělesně postiž. Soběslav

činnost

12.000 Kč

činnost,

Společnost „I MY“ Soběslav
2.000 Kč

akce Zkusme to spolu

Porad. centrum pro sluchově
postižené Tábor

5.000 Kč

činnost

Český červený kříž OS Tábor

5.000 Kč

činnost

10.000 Kč

činnost

Auritus Tábor
Rolnička Soběslav

5.000 Kč

Rolničkování

Rolnička – Klub dobrovolníků
v knihovně

3.000 Kč

činnost

Fokus Tábor

6.000 Kč

činnost

Svaz diabetiků Tábor

2.000 Kč

činnost

TJ Lokomotiva Veselí n/L.
– taneč. skupina Žába

5.000 Kč

činnost

TJ Sokol Soběslav

15.000 Kč

činnost

TJ Spartak – oddíl ledního hokeje

20.000 Kč

hokejové turnaje
dětí a mládeže

TJ Spartak - oddíl kopané Soběslav

7.000 Kč

fotb. turnaj
O pohár starosty města

TJ Spartak – „Sport pro všechny“

3.000 Kč

činnost

Krasobruslařský klub Soběslav

10.000 Kč

akce, vystoupení

12.000 Kč

akce, vystoupení

Dům dětí a mládeže Soběslav

SK Domeček při DDM Soběslav

5.000 Kč

Bambiriáda

6.000 Kč

školní turnaj ve florbalu

18.000 Kč
2.000 Kč

florbal žen, mužů,
dorostenek
turnaj v miniházené dětí

10.000 Kč

činnost

45.000 Kč

Sob. okruhy, cyklomaratón

40.000 Kč

činnost

Švec-cykloteam Soběslav

Vodní záchranná služba Soběslav

Sociální služby Prevent

10.000 Kč

akce vet. – Selské baroko

5.000 Kč

činnost

15.000 Kč

činnost

Město Tábor

4.000 Kč

soutěž Talent roku

školy Soběslav

5.000 Kč

lehkoatletické závody škol

Setkání s hudbou, o. s.
Římskokatolická farnost Soběslav

8.000 Kč

březen 2014

17.000 Kč
6.000 Kč

komorní festival 2014
noc kostelů

 Usnesení č. 4/042/2014

Rada města stanovuje termín 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 26. března 2014 od 18.00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, s následujícím programem:
1. Závěrečný účet města za rok 2013
2. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2014
3. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města
4. Vyhláška č. 1/2014, kterou se doplňuje OZV č. 4/2005 o stanovení
školských obvodů základních škol zřízených městem Soběslav
5. Stanovení počtu členů ZM pro příští volební období
6. Majetkové převody
7. Různé

 Usnesení č. 4/043/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., na zápůjčku a bezplatné uží2
vání pozemku parc. č. 1124/11 v k. ú. Soběslav o výměře 31 m , který je
ve vlastnictví Správy města Soběslavi a na kterém má město umístěnu
garáž pro potřeby Dobrovolných hasičů Soběslav. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 Usnesení č. 4/044/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k mandátní smlouvě ze
dne 15. 12. 2008 uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se doplňují činnosti, které vykonává Správa
města Soběslavi pro město, o provozování kompostárny Soběslav –
malého zařízení k využití bioodpadu, skladování techniky sloužící
k protipovodňovým opatřením a skladování odtažených vozidel.

 Usnesení č. 4/045/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 k mandátní smlouvě ze
dne 21. 12. 2004 uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se upřesňuje výčet nebytových prostor spravovaných Správou města Soběslavi od 1. 1. 2014 a zvyšuje se nájem za
správu bytového fondu o 500.000 Kč.

 Usnesení č. 4/046/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, na stavbu protihlukové stěny v souvislosti s výstavbou přeložky
silnice II/135 v Soběslavi na pozemcích parc. č. 1688/9 a 10, 4056/6 a
10 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 4/047/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej poze2
2
mků parc. č. 769/4 o výměře 184 m a 769/5 o výměře 296 m , oba
v k. ú. Nedvědice, paní Arianě Panské, Tábor, z důvodu majetkoprávního vypořádání oplocení pozemků ve vlastnictví paní Panské.

 Usnesení č. 4/048/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele rekonstrukce kanalizace v ulici Jeronýmova v Soběslavi, který se uskuteční v pondělí
3. března 2014 od 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Zdeněk Vránek – člen ZM, Jan Pehe – člen ZM, Ladislav Bleha – člen ZM, Jiří
Weber – MěÚ Soběslav, náhradníci: Ing. Jindřich Bláha - starosta, Ing.
Luděk Smetana – člen ZM, Václav Nedvěd – člen ZM, MUDr. Jan
Chabr – člen ZM, Ing. B. Ctibor – MěÚ Soběslav

březen 2014

Investiční akce města
v roce 2014
Na základě schváleného rozpočtu města na
rok 2014 a po projednání v radě města budou
v letošním roce realizovány následující investice: Bude provedena kompletní úprava severní
strany náměstí a přilehlé části Palackého ulice,
opraveny chodníky a komunikace v ulicích Kadlecova, Nerudova, Luční, Lužnická, E. Beneše,
Komenského, U Nádraží, Tyršova, Jeronýmova
a bude rozšířena komunikace Na Pískách včetně
nové kanalizace a vodovodu. Dále bude vybudováno nové parkoviště u Senior-domu a v Lužnické ulici. Bude pokračovat oprava domu čp. 1/I,
spodních historických prostor areálu hradu a kulturního domu a Základní školy Komenského.
Opravy komunikací a navazující infrastruktury
budou provedeny také v městských částech
v Chlebově a v Nedvědicích. Dokončena bude
kompletní rekonstrukce centrálního zásobování
teplem - propojením kotelen na sídlišti Svákov a
v Družstevní ulici. Podrobnější informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány
v dalších číslech Hlásky.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Upozornění pro
provozovatele kotlů na tuhá
paliva v rodinných domech
Občané města Soběslav opakovaně upozorňují Odbor životního prostředí Městského úřadu v Soběslavi na obtěžování tmavým kouřem
z komínů, které je v období podzimních a zimních teplotních inverzí pravidelně se vracejícím
tématem.
Tuto problematiku řeší zákon č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, podle kterého mají povinnost neobtěžovat nikoho kouřem všichni
provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - tedy i provozovatelé kotlů určených
k vytápění rodinných domů. S tím mimo jiné
souvisí povinnost spalovat ve stacionárním
zdroji pouze paliva k tomu určená.
Spalovat se nesmějí např. dřevotřískové desky, chemicky ošetřené dřevo, plasty, textilie
z umělých vláken, reklamní letáky a tetrapack.
Využitelné odpady (plast, textil, papír, tetrapack) se ukládají do sběrných nádob na tříděný
odpad rozmístěných po městě, občané mohou
také využít služby sběrného dvora.
Pro kontrolu provozu kotlů v rodinných domech slouží zejména zjišťování tmavosti kouře
a vyhodnocení plnění přípustné tmavosti kouře
podle prováděcího právního předpisu.
V případě, že provozovatel (fyzická osoba)
neplní povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší, je zdejší orgán ochrany ovzduší příslušný k projednávání přestupků, ke kterým
patří i nedodržení přípustné tmavosti kouře.
U takového přestupku lze stanovit pokutu až do
výše 50.000 Kč. Provozovateli může být také
uloženo provést opatření ke zjednání nápravy.
Ing. Lenka Hlasová
Odbor životního prostředí MěÚ Soběslav
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Rada města Soběslav v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích

oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ky

Základní školy Soběslav, Komenského 20
Předpoklady:
· splnění předpokladů stanovených v § 5 odst. 1 a § 32a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o pedagogických pracovnících)
· získání odborné kvalifikace dle ustanovení § 7 a § 8 zákona o pedagogických pracovnících
· délka praxe ke dni podání přihlášky dle § 5 zákona o pedagogických pracovnících 4 roky
· znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,
· organizační a řídící schopnosti,
· znalost práce na PC (možno doložit certifikátem),
· občanská a morální bezúhonnost,
· dobrý zdravotní stav,
· předpokládaný nástup na pracovní místo 1.8.2014
Jmenování na vedoucí pracovní místo je na období 6 let.
Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil)
Přílohy přihlášky:
· strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
· úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. diplom s vysvědčením
o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu a případně doklad o absolvování kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení),
· přehled o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky,
v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li
uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával, nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou.),
· výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie),
· lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy
(ne starší 3 měsíců),
· koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4),
· souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů
Podání přihlášky:
Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 7. 4. 2014 do 15,30 hod. na adresu: Město Soběslav, nám. Republiky 59, Soběslav 392 01, podatelna. Obálku označte heslem „Konkurz ZŠ
Komenského – NEOTVÍRAT“. Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo
datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. V případě dotazů se obracejte
na tel. 381 508 132, pí Klečatská, e-mail: klecatska@musobeslav.cz.

Plošná deratizace
v Soběslavi
Stejně jako jiné roky organizuje město Soběslav v průběhu měsíce března a dubna prostřednictvím odborné firmy plošnou deratizaci
na území města. Během ní budou do kanalizace
ve vlastnictví města umístěny otrávené návnady
s cílem omezení počtu hlodavců.
V této souvislosti se obracíme na občany
města s žádostí, aby se prostřednictvím kanalizace nezbavovali zbytků potravin. Zbytky polévek či jiných jídel vylitých či vhozených do
záchodové mísy jsou ideálním způsobem, jak
docílit toho, aby se okolí Vašeho domu stalo rájem pro potkany. V horším případě se může tato
„myška“ objevit i přímo u Vás doma.
Tento problém se bohužel pravidelně objevuje v několika lokalitách ve městě. Většinou

jde o panelová sídliště, kde obyvatelé mají
omezenou možnost zbavit se zbytků jídel prostřednictvím domácího zvířectva jako jsou psi,
kočky nebo slepice.
V současné době je nejhorší situace na sídlišti
Míru, kde je kanalizace, a to především v okolí
domů čp. 492, 493, 497, 498 a 499, plná zbytků
jídel. Deratizace se v těchto případech míjí účinkem, neboť vyhubení potkani jsou díky dostatku
přístupné potravy rychle nahrazeni novými.
V případě zjištění zbytků potravin v kanalizaci bude tento stav městským úřadem zdokumentován a postoupen domovním důvěrníkům
s možností požadavku na finanční spoluúčast
při následné deratizaci.
Proto žádáme všechny občany, aby nevyužívali kanalizaci jako prostředek ke zbavení se
zbytků polévek, tuku, knedlíků, kusů masa,
ovoce, chleba a dalších potravin.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ
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Slavnostní předání elektromobilu BMW i3

Nezapomeňte zaplatit do 31. 3. 2014
poplatky za svoz komunálního odpadu na
Správě města Soběslavi, Tyršova ul. 482
a poplatky za psy na Městské policii
Soběslav, nám. Republiky 55.

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

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Farka Matyáš
Škopek Daniel
Zemanová Sofie
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Lopušanová Milena
Radostová Blažena
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

rožmberského hradu na městskou knihovnu velmi líbila.
Vlastnosti plně elektrického BMW i3 zcela
korespondují s duchem soutěže E.ON Energy
Globe Award ČR. Automobil využívá nejmodernějších technologií k dosažení minimální
ekologické stopy nejen při provozu, ale také při
výrobě a následné recyklaci na konci jeho životního cyklu. Těchto pozoruhodných výsledků se
podařilo dosáhnout komplexním přístupem ke
konstrukci vozu, jež využívá pro snížení hmotnosti uhlíkové kompozity, účinné akumulátory
a elektromotor vlastní konstrukce. Elektromobil
je vyráběn v nové moderní továrně v německém
Lipsku.
Na plně nabitou baterii Li-lon, která je umístěná v podvozku vozidla, má elektromobil dojezd 120-150 km podle způsobu jízdy,
klimatických podmínek a zvoleného režimu uživatelského komfortu. Automobil se dobíjí z běžné elektrické sítě prostřednictvím nabíjecí
stanice, která tvoří příslušenství. Vozidlo je 4 m
dlouhé, 1,77 m široké, 1,58 m vysoké, váží 1,2 t a
pohodlně uveze 4 osoby. Provoz je plně elektronický, tzn. bez řadící páky, převodovky, brzdové
soustavy a dalších zařízení, která jsou v „klasických“ automobilech. Jediná kapalina, kterou automobil potřebuje, je směs do ostřikovačů skel.
Výkon motoru je 125 kW, z 0 na 100 kilometrů

zrychlí za 7 sec a maximální rychlost je elektronicky omezená na 150 km/h.
Po prvních zkušenostech z jízdy mohu konstatovat, že jde skutečně o automobil budoucnosti s úžasnými jízdními vlastnostmi.
Podrobnější informace o jízdních vlastnostech uveřejníme v některém z dalších čísel měsíčníku Hláska. Rádi bychom také automobil
blíže představili občanům města na některé
z akcí, které město bude v letošním roce pořádat.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Město Soběslav převzalo v pátek 7. února
cenu za nejsympatičtější projekt v soutěži E.ON
Energy Globe Award ČR 2013. Od společnosti
BMW Group ČR získalo město tříletou zápůjčku elektromobilu BMW i3, společnost E.ON
pak věnovala zdarma elektřinu v množství, na
které vůz ujede minimálně 10 000 kilometrů.
Město si ocenění vysloužilo za svůj projekt „Záchrana gotického hradu Soběslav“, který v rámci takzvaných ekologických Oscarů dostal
nejvíce hlasů z řad široké veřejnosti.
Slavnostního předání se zúčastnil generální
ředitel společnosti BMW Group Česká republika, Dr. Josef Reiter a předseda představenstva
E.ON Czech Holding AG a iniciátor ekologické soutěže E.ON Energy Globe Award ČR Michael Fehn. Oběma pánům se přestavba

První slavnostní vítání nových soběslavských občánků v roce 2014 se konalo v obřadní síni
městského úřadu ve čtvrtek 30. ledna. Bylo uvítáno do života deset dětí, z toho tři holčičky a sedm
chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Vladimír Cibulka
Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho, kdo už s námi není...
Dne 14. 3. 2014 si
připomínáme nedožité
70. narozeniny naší milované maminky, manželky, babičky a prababičky
Jany Kopačkové.
S láskou - zarmoucená
rodina

Dne 12. 2. uplynulo
5 let, kdy nás opustila
naše drahá maminka,
sestra a babička paní
Marie Ťoupalová
ze Soběslavi.
S láskou vzpomínají
dcera Pavlína s rodinou a ostatní příbuzní
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Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Soběslavi,
opět nabízí cesty ke snadnějšímu podávání daňových přiznání

Spoluvlastnictví
Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci
společně, jsou spoluvlastníky. Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu.
Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na
právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci.
Každý spoluvlastník může se svým podílem
nakládat podle své vůle. Zatímco zák. č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ukládal každému spoluvlastníku povinnost nabídnout prodej
spoluvlastnického podílu ostatním spoluvlastníkům, chtěl-li jej převést na jinou osobu, nový
občanský zákoník konstituuje předkupní právo
ostatních spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu jen na dobu 6 měsíců ode dne
vzniku spoluvlastnictví a jen v případě, že spoluvlastnictví bylo založeno pořízením pro případ smrti (typicky závětí) nebo tak, že
spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti
od počátku ovlivnit.
Při nakládání se společnou věcí ve smyslu
majetkových dispozic vůči 3. osobám platí princip jednomyslnosti všech spoluvlastníků.
Prodá-li jeden ze spoluvlastníků, byť je spoluvlastníkem většinovým, společnou věc, je kupní
smlouva neplatná, neboť tím zasahuje do práv
ostatních spoluvlastníků.
Při správě společné věci, tedy rozhodování o
jejím využití, úpravě apod., platí princip majority, přičemž hlasy spoluvlastníků je počítají podle velikosti jejich podílů. O běžné správě
rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. K roz-

příslušný finanční úřad, resp. územní pracoviště. Daňový poplatník má
rovněž možnost vyplněný formulář vytisknout a podat jej na finanční úřad
v listinné podobě.
Další z výhod „Daňového portálu“ je možnost vytvoření podání ve formátu, který je požadován k odeslání prostřednictvím datové schránky.
V souvislosti s podáními prostřednictvím datových schránek upozorňujeme, že ID datové schránky našeho finančního úřadu je scdnz6b.
Ti, kdo chtějí k podání přiznání využít podatelnu Územního pracoviště
v Soběslavi, budou tak moci učinit v rozšířených úředních hodinách. Od
3. 3. do 21. 3. 2014 bude Územní pracoviště v Soběslavi plně otevřeno
v pracovních hodinách. Ve dnech od 24. 3. do 1. 4. 2014 bude Územní
pracoviště v Soběslavi otevřeno veřejnosti každý pracovní den do 18 hodin. Pokladnu bude možné navštívit rovněž v rozšířených pokladních hodinách, a to každý den od 24. 3. do 1. 4. 2014 v době od 8:00 do 11:00
hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Zaplatit daň je možné i bezhotovostně, a
to bankovním převodem nebo běžnou složenkou typu A. Pro bezhotovostní převod je nutné použít bankovní účet (tzv. matriku) Finančního
úřadu pro Jihočeský kraj 77627231. Předčíslí účtu ani kód banky se
nemění.
Podrobnější informace o daňovém přiznání, včetně formulářů všech
druhů daňových přiznání a informací k jejich podávání, jsou dostupné na
internetových stránkách české daňové správy www.financnisprava.cz.
Lukáš Bierl, vedoucí oddělení daňové správy

hodnutí o významné záležitosti (podstatné zlepšení nebo zhoršení věci, změna jejího účelu, zřízení zástavního práva k zajištění peněžité
pohledávky vzniklé při zlepšení nebo obnově
společné věci) se vyžaduje 2/3 hlasů spoluvlastníků. K rozhodnutí o jiném zatížení společné věci je nutný souhlas všech spoluvlastníků.
Pokud není většiny dosaženo, může se každý ze
spoluvlastníků obrátit na soud, aby ve věci rozhodl. Rovněž přehlasovaný spoluvlastník může
v třicetidenní lhůtě navrhnout, aby o záležitosti
rozhodl soud.
Nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví
setrvávat. Spoluvlastnictví se zrušuje dohodou
všech spoluvlastníků nebo rozhodnutím soudu.
Spoluvlastníci se vypořádají rozdělením společné věci, převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům s vyplacením
ostatních nebo jejím prodejem z volné ruky
nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku.
Zemědělský pozemek může být rozdělen jen
tak, aby dělením vznikly pozemky, které lze
účelně obdělávat a k nimž je zajištěn přístup.
Soud může při zrušení spoluvlastnictví rozdělením věci zřídit služebnost nebo jiné věcné právo, vyžaduje-li to řádné užívání nově vzniklé
věci. Spoluvlastníci se mohou dohodnout, že
nebudou žádat zrušení spoluvlastnictví po určitou dobu, nejdéle po dobu 10 let; týká-li se toto
ujednání nemovitostí, musí být odklad zapsán
do katastru nemovitostí. Na návrh spoluvlastníka může soud zrušení spoluvlastnictví odložit,
má-li tím být zabráněno majetkové ztrátě, nejdéle však o 2 roky.
Zajímavou novinkou je přídatné spoluvlastnictví, ve kterém je věc (přístupová cesta,

parkoviště), která náleží společně několika
vlastníkům samostatných věcí, které vytvářejí
účelový celek (např. zahrádkářská kolonie, chatová osada), přičemž bez společné věci není užívání samostatných věcí dobře možné. Věc
v přídatném spoluvlastnictví nesmí být proti vůli
některého ze spoluvlastníků odňata svému účelu
a žádnému ze spoluvlastníků nesmí být bráněno
v jejím využívání. Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví (který je typicky určen poměrem
výměry pozemků v samostatném vlastnictví)
lze převést jen za současného převodu vlastnického práva k věci, k jejímuž využití společná
věc slouží. JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát
ZUŠ- výtvarný obor

1. duben 2014 je posledním dnem, kdy má většina daňových poplatníků povinnost podat přiznání k daním z příjmů za rok 2013. Tento den je
zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Česká daňová správa vyjde plnění této povinnosti vstříc i plánovanými výjezdy svých pracovníků
v rámci našeho regionu, včetně rozšíření úředních a pokladních hodin na
Územním pracovišti v Soběslavi.
I v letošním roce se pracovníci finančního úřadu pro Jihočeský kraj,
Územního pracoviště v Soběslavi, vypraví jako každoročně do Veselí nad
Lužnicí, kde budou v průběhu měsíce března, konkrétně dne 12. 3. a 19. 3.
2014 vždy od 13:00 do 16:30 hodin, daňovým poplatníkům nápomocni
při podávání daňových přiznání. Daňová veřejnost se zde od úředníků
může dozvědět informace o aktuálních změnách v daňových předpisech,
na místě získat daňové tiskopisy a rovněž je zde i platně podat.
Pro ty, kdo chtějí daňové přiznání vyplnit a odeslat z pohodlí domova,
je k dispozici tzv. „inteligentní“ elektronický formulář daňového přiznání, který je možno nalézt na „Daňovém portálu“ na internetové adrese
www.daneelektronicky.cz.
Výhodou elektronického formuláře jsou jeho možnosti: elektronický
průvodce, vysvětlivky, aktuální sazby, možnost kontroly formální správnosti vyplněného přiznání i jeho přímé odeslání finančnímu úřadu, a to
v jakoukoli dobu, bez ohledu na úřední hodiny. K odeslání elektronického
formuláře není nutný zaručený elektronický podpis, po odeslání „nepodepsaného“ formuláře postačí vytisknout tzv. e-tiskopis, který je systémem
po odeslání vygenerován, vlastnoručně jej podepsat a do 5 dnů podat na
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Zpráva o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2013
SHRNUTÍ ČINNOSTI
Strážníci Městské policie Soběslav slouží
v průběhu pracovního týdne od 7:00 do 24:00
hodin. V pátek a o víkendech jsou služby plánovány více na noční hodiny, v pátek od 20:00,
v sobotu od 23:00 hodin, s koncem služby ve
3:00 hodiny. Od pátečního odpoledne do nedělní půlnoci drží jeden ze strážníků pohotovost na
služebním mobilním telefonu pro řešení vzniklých neodkladných situací. Město je monitorováno třinácti kamerami instalovanými na
dvanácti kamerových bodech. Obsluha kamerového systému je zajištěna městskou policií ve
všední dny od 7:00 do 24:00 hodin. V noční
době pracují kamery bez obsluhy dle
nastaveného programu.
STŘELBY
V roce 2013 proběhl výcvik na střelnici v Žíšově 2x, a to v měsících květnu a září. Bylo
spotřebováno 450 kusů nábojů, jimiž se střílelo
na pistolové terče ve vzdálenosti 25 metrů. Oba
výcviky byly zaměřeny na bezpečné a rychlé
zvládnutí zbraně a na přesnost zásahu.
FYZICKÁ PŘÍPRAVA
Výcvik strážníků probíhal v posilovně MP
v rozsahu 8 hodin měsíčně v pracovní době odpolední služby, s možností cvičení i mimo pracovní dobu. Také byla využívána tělocvična,
popřípadě hřiště na TJ Spartak v rozsahu 6 hodin
měsíčně.
V měsíci dubnu byla prověřena fyzická kondice strážníků. Testovaní strážníci vyhověli daným kritériím a prokázali dobrou fyzickou
připravenost. Následný test plánovaný v měsíci
červnu byl zrušen z důvodu povodňové pohotovosti. Po celý rok, v rozsahu 5 hodin měsíčně,
pravidelně 2x do měsíce, probíhal praktický výcvik sebeobrany (aikido) v tělocvičně TJ
Spartak. Výcvik vede strážník Hejl.
Služební posilovna byla v roce 2013 rozšířena a byla vybavena tatami a cvičebním zařízením TRX.
SLUŽEBNÍ AUTOMOBIL
Služební vozidlo Citrôen Berlingo je využíváno ke kontrolám v kempech a v rekreačních
oblastech v okrajových částech katastru města.
Vozidlo je pravidelně užíváno v nočních hodinách v týdnu, v sobotu a v neděli pro noční službu strážníků MP a pohotovost. Během jedné
služby o víkendu se vozem ujede průměrně
40 kilometrů, v týdnu 30 kilometrů. Vozidlo je
využíváno při potřebě rychlého zásahu, při kontrolách v chatových oblastech, pro rychlé přesuny a při kontrolách benzinových čerpacích
stanic, určených objektů a prostor a při kontrole
města v průběhu noční směny. Všechny jízdy
jsou evidovány v knize jízd a během jízdy je pořizován záznam na kameru umístěnou na čelním
skle vozidla. Na konci roku 2013 mělo vozidlo
najeto 71373 kilometrů. Za rok 2013 bylo ujeto
9203 kilometrů.
MOBILNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
Mobilní kamery byly v roce 2013 instalovány celkem v 8 případech. Kamery byly instalo-

vány s cílem zachytit pachatele poškozování
majetku, krádeží, šikany, znečistění veřejného
prostranství, nedovoleného ukládání odpadu a
porušení vyhlášek města. Byl zaznamenán
1 případ, kdy došlo k trestnému činu vloupání.
Ze záznamu byli identifikováni 3 pachatelé, kteří byli následně zajištěni. Jedna osoba byla
v pátrání PČR jako osoba na útěku z výchovného ústavu pro mladistvé. V ostatních případech
nedošlo ke sledovaným událostem.
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ
DOHLÍŽECÍ SYSTÉM
V roce 2013 byl provoz dispečinku MP zajištěn od pondělí do pátku v době 7:00 do 24:00
hodin. V měsíci prosinci byla realizována montáž kamerového kodu č.13, který je umístěn na
střeše víceúčelové sportovní haly v areálu TJ
Spartak. Kamera zabírá prostor za „Špejcharem“, tenisovou halou, jižní část areálu a studio
Relax. Ke konci roku 2013 bylo v provozu
13 kamer (11 otočných a 2 pevné) na 12 kamerových bodech.
Drobné opravy a očištění krytů na jaře provedl místní smluvní servis Elkom - Zdeněk
Vedral.
S ohledem na vedené statistiky je možno
konstatovat, že došlo k výraznému poklesu nežádoucích činností v monitorovaných lokalitách. Kamerový systém byl v mnoha případech
využíván rovněž Policií ČR pro získání informací o pohybu pachatelů trestné činnosti, nebo
k jejich odhalení a při řešení dopravních nehod.
V roce 2013 byl pravidelný servis proveden 1x
na podzim (v říjnu).
KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
Městská policie Soběslav disponuje třemi
kusy mobilních vysílaček Motorola a jednou základnovou vysílačkou. Při komunikaci strážníků na hlídce (popř. na služebně) s občany města,
nebo s hlídkami OO PČR je používána trvalá telefonní stanice nebo mobilní telefon. Trvalé
spojení s vrchním strážníkem M. Drsem je zajištěno pomocí druhého mobilního telefonu. Na
služební mobilní telefony jsou také napojeny
alarmy objektů města. Komunikace s občany
přímo na služebně MP je zajištěna prostřednictvím operátorky v pracovní dny od 7:00 do
24:00 hodin.
POHOTOVOST
V rámci pohotovosti o víkendech bylo v roce
2013 realizováno 27 výjezdů.

UHRAZENÉ POKUTY VYBRANÉ
V HOTOVOSTI NA POKUTOVÉ BLOKY
Celkem za rok 2013

165 200,- Kč

POKUTY NA MÍSTĚ NEZAPLACENÉ
V roce 2013 udělili strážníci MP Soběslav
celkem 126 pokut na místě nezaplacených v celkové částce 78 200,- Kč. Z toho bylo řádně zaplaceno 67 pokut v částce 36 400,- Kč. 59 pokut
v celkové částce 41 800,- Kč nebylo v termínu
uhrazeno. Tyto pokuty byly předány k vymáhání finančnímu odboru Městského úřadu
Soběslav.
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Ke správnímu řízení v roce 2013 byly předány 54 přestupky, z toho 48 přestupků v dopravě
a 6 jiných přestupků.
VEŘEJNÝ POŘÁDEK
V roce 2013, především v jeho druhé polovině, byl zjištěn zvýšený počet případů užívání
návykových látek a alkoholu u osob ve věku
12-18 let. A to především marihuana. Zároveň
se ve městě po několikaleté odmlce prokazatelně objevili uživatelé metamfetaminu. Při kontrolách v nočních podnicích společně s PČR
nebyl zjištěn žádný případ. MP a PČR začala
velmi úzce spolupracovat se sociálním odborem
města Soběslav. U podezřelých nezletilců a
mladistvých jsou v rámci dohledu sociálního
odboru vykonávány kontrolní testy na přítomnost návykových látek. V roce 2014 je plánováno zakoupení certifikovaného přístroje na
zjištění alkoholu v dechu zn. Dreager. V závěru
roku se v různých částech města objevily nové
sprejerské nápisy.
DOPRAVA
V dopravě byl zaznamenán úbytek statických přestupků, naproti tomu došlo k několika
dopravním nehodám, od kterých řidič motorového vozidla ujel.
MAJETEK
V majetkových přestupcích byl zaznamenán
nárůst krádeží barevných kovů, především okapů a svodů na rodinných domech a provozovnách podnikatelů.
STATISTIKA
Přestupky řešené blokově

588

ODCHYT VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH PSŮ
V roce 2013 bylo odchyceno celkem 40 psů.
Z tohoto počtu byli 2 psi umístěni v útulku v Táboře na základě smlouvy, kterou uzavřelo město
Soběslav s Technickými službami Tábor. Ostatní odchycení psi byli předáni majitelům nebo do
náhradní péče.

Přestupky řešené domluvou

205

Předvedené osoby/použití
donucovacích prostředků

16/3

Poskytnutí první pomoci

3

Nálezy předané majitelům

66

POPLATKY VYBRANÉ V HOTOVOSTI
Na pokladně MP Soběslav jsou vybírány poplatky za různé odbory městského úřadu. V roce
2013 bylo vybráno celkem 1 159 820,- Kč.

Otevření bytu

0

Trestné činy předané PČR

12

Miroslav Drs, vrchní strážník MP Soběslav
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Pozvánka do KD Soběslav
Čtvrtek 6. března v 19.30 hod.
Agentura Harlekýn
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ

Program KD Soběslav – březen 2014
Pravidelné akce:
DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci !) .................................................... 16.00
· Úterý
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) ................................... 18.00
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR KAŠPÁREK...................................................... 18.00
SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ „CHVALOVSKÝ“ ................. 20.00
· Středa

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

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

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

· Pátek

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

Další program:
· Neděle 2. 3.

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

· Čtvrtek 6. 3.

Agentura Harlekýn, MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ....................................... 15.00
velký sál, vstupné 280 Kč

· Sobota

Tradiční oslava MDŽ – srdečně zveme! malý sál................................ 15.00

8. 3.

· Čtvrtek 13. 3. BUBÁK KÁJA – loutková pohádka ..................................................... 16.00
· Čtvrtek 13. 3. ASTRÁL................................................................................................ 17.00
· Sobota

22. 3. DISCO – české a slovenské hity – DJ Schneck......................................20.00
host – TĚŽKEJ POKONDR, vstupné 220 Kč

· Středa

26. 3. HALINA PAWLOWSKÁ – STRAŠNÁ NÁDHERA
One Woman Show, velký sál, vstupné 230 Kč

· Neděle 30. 3. Divadlo Rubikon, PRINCEZNA ŽOFINKA A DRAK DYNAMIT...... 10.30

pohádka se zpěvy, velký sál
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2. (3..) dítě zdarma

Připravujeme na duben:
· Pátek 11. 4. – sobota 12. 4.

KREATIV Soběslav „Jaro a Velikonoce 2014“
Dva dny plné kreativního tvoření pro děti i dospělé!

· Pátek

25. 4. HANKY PANKY – Travestishow!

· Sobota

26. 4. KONCERT AC/DC revival band – Špejbls Helprs

Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni! Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde jako hospodyně z
agentury Manželské štěstí udělat pořádek do
moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou,
která čmouhy umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou dršťkovou.
Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není
něco v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana - marketingová ředitelka,
Hugo – bohémský umělec na volné noze. O
veškerý chod domácnosti se stará on, ona
vydělává. Ale nefunguje to.
S vražednou otevřeností a se slovy: „Děti
moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš sexuální život nestojí za nic!“, začne Vilemína řešit
manželské soužití, a to s bezednou zásobou léty
prověřených rad, jak krize v kuchyni a v loži
překonávaly naše babičky.
Manželské štěstí vychází z témat oblíbeného
televizního seriálu a knihy od Ivy Hüttnerové
„Domácí štěstí“. Dozvíme se mimo jiné, jak si
manželé mají jeden druhého vážit, jak zafunguje „sporýš lékařský“ i celer v manželském loži a
další moudra k dosažení „štěstí manželského“.
Pro Ivu Hüttnerovou je to po letech nová zajímavá role, která v mnohém připomíná nezapomenutelného strýce Pepina v dramatizaci
Hrabalovových Postřižin v Rubínu.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová,
David Suchařípa
Vstupné mimo předplatné 280 Kč



PRINCEZNA ŽOFINKA A DRAK
DYNAMIT
Divadelní a hudební sdružení Rubikon
Neděle 30. března v 10.30 hodin
Veselá pohádka se zpěvy, která vypráví o
tom, co se stane, když nezbedná princezna vystřelí z děla na hrad čarodějnice Meluzíny, která
je zrovna doma a to i se svým synáčkem drakem
Dynamitem.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná
2. (3…) dítě zdarma
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Společenský ples

„Valentýn“ se slavil v Soběslavi ve velkém stylu
Svátek zamilovaných sv. Valentýn letos připadl na pátek a v tentýž den vrcholila v Soběslavi
plesová sezona Společenským plesem. Příchozí dámy potěšil květinový dárek a poté wellcome
drink v podobě červeného či bílého vína. Letošní výběr vína měl na starost sommelier vinotéky
U Černého kocoura a zeleného stromu. Přivezl s sebou široký výběr vín se značkou Znovín Znojmo.
Zároveň hosty plesu osobně zval na Táborský festival vína, který se koná od 3. do 29. března. Mnozí hosté si víno nejraději vychutnali u krbu, kde opět hrála oblíbená Cimbálová muzika z Milovic.
Bez nadsázky lze říci, že u krbu bylo stále plno. Chlapci z cimbálovky rádi přiznali, že se mezi Soběslaváky každoročně rádi vrací a mají zde mezi hosty známé, se kterými si rádi popovídají. Předtančení v podání českokrumlovské skupiny Fioretto ukázalo, jak se tančilo na plesech ve
středověku. Druhé vystoupení skupiny diváky zavedlo do středověké krčmy, kde se bavila chasa.
Jen škoda, že krásné mladé slečny nepředvedly více ze svého tanečního umění, dovedeme si představit, že chasa se dříve bavila rozverněji. Program vyvrcholil téměř hodinovým vystoupením skupiny Pangea - The Beatles Revival Band. Tito čtyři muzikanti v retro oblečení a účesech, jako by
z oka vypadli legendárním The Beatles.
Postřeh z večera: O krásnou a nápaditou květinovou výzdobu se postarali budoucí floristé ze
Střední školy řemeslné a Základní školy Soběslav, příjemné odstíny růžové a jemné květy připomněly
svátek zamilovaných. Jen je škoda, že tato výzdoba nevydržela ani do půlnoci a byla otrhána…
Díky organizátorům za báječný ples a zábavu a v příštím roce se opět máme na co těšit.
Michaela Pimperová

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVA
Také v březnu si můžete prohlédnout výstavu
„Brzy budu školákem“ o předškolním vzdělávání v našem městě. Na vernisáži výstavy se
představily děti z obou mateřských škol s nádherným vystoupením. Moc děkujeme za skvělý
zážitek!

PŘEDNÁŠKA MIRKA VOJÁČKA
„Kvantové opravy aneb Jak využívat informace a energii ve svůj prospěch“ - žijeme ve
světě, kde je všechno tvořeno informacemi.
Když víme, jak je využívat ve svůj prospěch,
můžeme rychle vyřešit problémy, které se nám
zdály být neměnné. Zbavíme se snadno špatných pocitů, bolestí nebo nemocí během krátké
chvíle. Čtvrtek 6. března od 17 hodin.

VZPOMÍNÁNÍ
PRO PAMĚTNÍKY
Přijďte si s námi zavzpomínat nad fotografiemi na „staré dobré časy“. Nápad se zrodil při besedách a setkáních s panem Jaroslavem
Pražmou o jeho knihách.
Rádi bychom představili osobní fotografie
ze života našich návštěvníků a sdíleli jejich společné zážitky. Čtvrtek 13. března od 17 hodin.

KNIHOVNA PRO TÁTY
Přednáška „Táta na roztrhání aneb Jak muži
hledají rovnováhu v rodině a práci“ – pro muže,
kteří chtějí rozumně kombinovat pracovní nároky, rodinný život i svoje osobní potřeby. Přednáší zkušený lektor, psycholog a ředitel Ligy
otevřených mužů PhDr. Martin Jára.
Úterý 18. března od 16 hodin.

NOC S ANDERSENEM
Již počtvrté se naše knihovna připojí k celostátní akci Noc s Andersenem a s přihlášenými
dětmi budeme v hradní knihovně nocovat!
Program pro čtenáře-nocležníky připravujeme
ve spolupráci se studenty knihovnictví Střední
školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře.
Pohádkové sny si necháme v knihovně zdát
v pátek 4. dubna!

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová – úterý
4. a 18. března (tel. 732 867 571).

SOBOTNÍ PROVOZ
V březnu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 1. března od 9 do 12 hodin.
Alena Fremrová
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Duhové okénko aneb jak se
máme v zimě v MŠ Duha?
Pravá zima letos ne a ne přijít, my u nás ve
školce si na ni alespoň hrajeme. Děti vytvářely
papírové sněhové vločky, sněhuláky z papírových proužků, ozdobily čepice, šály a rukavice,
koulovali jsme se papírovými koulemi, děti tvořily zimní víly,… Čas od času k nám přiletěla vrána
Jůlinka, aby dětem povyprávěla, co v zimě dělají
ptáčkové, kteří neodletěli do teplých krajin. Spolu
s dětmi krmíme ptáčky, sypeme jim zobání do krmítka a vyrobili jsme jim dobrůtky z loje a semínek. Podle jakých znaků se vlastně pozná pták,
jaké jsou druhy ptáků, lze je rozeznat podle hlasu?
To všechno se děti naučily.
Malé sněhové nadílky se děti přece jenom dočkaly. To bylo radosti a jiskřiček v očích, když zahlédly z okna padající vločky. V lednu si děti
stihly zabobovat na školním kopci a vydovádět se
na zahradě – házely sněhové koule na stromy, dělaly andílky ve sněhu, odhrabovaly školní hřiště, zkrátka užily si alespoň
pár dní typických zimních radovánek.

Pro předškoláky však se zimou přišel také jeden
důležitý den, zápis do 1. třídy

,,Brzy budu školákem“
kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Velmi
důležitá je po celou dobu a hlavně v závěru předškolního období spolupráce s rodiči, oni mají zodpovědnost a jsou tím, kdo rozhoduje o vstupu
dítěte do ZŠ nebo o případném odkladu školní docházky.
V Duze máme letos celkem 3 třídy předškoláků. Všechny děti v lednu
navštívily v rámci spolupráce se ZŠ první třídy, aby nakoukly do školy a
alespoň trochu odhalily to, co je již brzy čeká, na co se někteří těší a čeho
se jiní možná i bojí.
Uskutečnilo se také ukázkové odpoledne pro rodiče. Rodiče měli možnost sledovat své děti při ukázce každodenních aktivit a činností. Součástí
odpoledne pro rodiče byla také beseda s učitelkami z obou základních
škol, které rodičům představily své školy a podaly jim informace týkající
se zápisu.
V měsíci lednu jsme také s přeškoláky navštívili 1. třídy ZŠ E. Beneše
a ZŠ Komenského. Děti si v průběhu vyučování zkusily počítat, poznávat
písmenka, s pomocí kamarádů pracovat ve školní lavici. Děkujeme všem
p. učitelkám za vstřícnost a ochotu.

Brzy budu školákem

Ve čtvrtek 13. 2. 2014 proběhla v městské knihovně vernisáž výstavy
,,Brzy budu školákem.“ Hudebně pohybové vystoupení předvedly společně děti z obou mateřských škol.
zaměstnanci MŠ DUHA

MŠ Nerudova
Chtěli bychom připomenout, že nejen v posledním roce před nástupem
do školy jsou děti připravovány pro vstup do povinné školní docházky.
Mateřská škola se snaží každému dítěti poskytnout individuální přístup.
Rozvíjíme děti ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální.
Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a
relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně
a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně

Co je nového v našem projektu Sabinka, Soběslaváček
a kostka eTwinninga?
V lednu přicestovala Sabinka, která nás provázela při všech zimních
aktivitách. Tyto aktivity s námi sdílely prostřednictvím fotografií i sabinovské děti. Nyní je Sabinka součástí výstavy v městské knihovně.
pokračování na str. 12

12

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

MŠ Nerudova

březen 2014
,,Brzy budu školákem“

Jdeme do školy – návštěva
v ZŠ E. Beneše
Určitě se všichni shodneme na tom, že zahájení školní docházky je mimořádnou událostí
v životě dítěte a jeho rodiny. Nástup do školy je
završením dosavadního vývoje a vstupem do
nové etapy. V naší mateřské škole seznamujeme
budoucí prvňáčky s prostředím školy během celého roku. Předškoláci navštěvují obě soběslavské školy před zápisem do prvních tříd. O tom,
jak se dětem líbilo v ZŠ Komenského, jsme
informovali v minulém čísle Hlásky.
Tentokrát jsme navštívili poslední lednový
týden ZŠ E. Beneše. Naše děti se již těšily na
své kamarády, kteří chodí do první třídy. Paní
učitelky ze základní školy vytvořily pro naše
nejmenší příjemnou atmosféru. Předvedly
s prvňáčky, co už umí. Bylo toho opravdu hodně, děti četly, počítaly a také nám ukázaly, jak

umí krásně psát. Od září udělaly paní učitelky
s dětmi velký kus práce a za to jim patří velký
obdiv. I naši předškoláci si vyzkoušeli, jak se
sedí ve školní lavici. Paní učitelky si pro děti
připravily pracovní listy. Děti vše zvládly na
velkou jedničku a nechyběla ani pochvala. Na
závěr hodiny si děti navzájem předaly malé
dárečky, které vlastnoručně vyrobily.
Vedení MŠ Nerudova děkuje paním učitelkám Mgr. Anetě Cvrčkové, Mgr. Aleně Říhové
a Vlastě Trešlové za milé přijetí a těší se na další
spolupráci.

„BRZY budu školákem“
Ve čtvrtek 13. února proběhla v soběslavské
knihovně vernisáž výstavy předškolního vzdě-

lávání v našem městě pod názvem „BRZY budu
školákem“. Na hudební vystoupení k zahájení
vernisáže se podílely děti z MŠ Nerudova a zároveň děti z MŠ Duha. Repertoár písniček a tanečků byl pestrý a ojedinělý. Všechny děti
z obou školek vystoupily před velkým publikem. Vždyť rodiče, babičky, či dědečkové nespustili ze svých ratolestí oči. Hudební
vystoupení - můžeme říci „koncert“ dětí z obou
mateřských škol, zanechal v každém z nás nezapomenutelný zážitek. Jak se předškoláci z obou
školek připravují na školu, můžete zhlédnout na
vystavených fotografiích. Prostory knihovny
zdobí dílka našich „malých umělců“. Neváhejte
a přijďte se podívat!
Vedení MŠ Nerudova

Zápis do prvních tříd
V letošním školním roce probíhal zápis prvňáčků v pondělí 10. 2. a v úterý 11. 2. 2014.
Naše Základní škola Komenského ulice v Soběslavi zapisovala prvňáčky po oba dva dny
v době od 14 do 16 hodin.
V doprovodu svých rodičů budoucí školáci
vstupovali do třídy složit svou první zkoušku.
Počáteční ostych velmi rychle zmizel a v rozhovoru s paní učitelkou většina dětí s nadhledem
předváděla své vědomosti a dovednosti.
Celkem přišlo k zápisu 62 dětí. Do první třídy nastoupí zatím 43 dětí a rodiče dalších 19
dětí ještě zvažují odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad povinné školní docházky
je zapotřebí doložit vyjádření pedagogicko psychologické poradny a pediatra. V září budou
tedy otevřeny dvě první třídy. Všem budoucím
prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a
aby svými studijními výsledky dělali radost
sobě i svým rodičům.
Hana Krátká

ZŠ Komenského
Krajské florbalové kolo
Dne 22. 1. 2014 se dívky a chlapci naší školy zúčastnili krajského kola
ve florbalu v Českých Budějovicích.
Chlapci bojovali ve dvou čtyřčlenných skupinách. Hra byla velmi vyrovnaná, často o výsledku rozhodovala jediná branka. Naše družstvo

skončilo ve své skupině na třetím místě. V celkovém hodnocení jsme byli
sedmí.
Dívky dosáhly obrovského úspěchu, když po loňském vítězství obhájily zlaté medaile a zaslouženě postoupily do dalšího kola.
Všem dětem děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a doufáme, že
se jim bude dařit i nadále. Poděkování patří rovněž Martinu Krejčovi za
podporu mladých florbalistů a florbalistek.
I. Klimešová
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Novinky
ze ZŠ E. Beneše
Lyžařský výcvik
Dne 5. 1. 2014 se zúčastnily třídy 7. A a 7. B lyžařského výcviku na Šumavě.
Byli jsme ubytováni v útulném penzionu
Kovářov.
První den jsme si lyžování neužili, pouze
jsme si vybalovali a vydali se na chutnou večeři.
Všichni jsme s naší jídelnou byli spokojeni. Večerka byla ve 22:00.
Druhý den jsme vstali celí natěšení, že se konečně postavíme na lyže. Na sjezdovce nás učitelé rozdělili do dvou skupin. V 1. skupině byli
zkušení lyžaři a v 2. byli začátečníci. Každý den
jsme lyžovali dvakrát. Jednou dopoledne a podruhé odpoledne. Bylo až neuvěřitelné, jak se ze
začátečníků stali za tak krátkou dobu poměrně
dobří lyžaři. Zbytek týdne jsme si moc užili.
Svítilo nám sluníčko a nikdo si nestěžoval na
mráz. Poslední den se konaly lyžařské závody.
Užili si to i ti, co se neumístili. Den poté jsme se
jen nasnídali a jeli domů. Všichni si s sebou odvezli krásný zážitek.
Jana Vránková 7.A

Úspěšní matematici
Dne 22. ledna se 4 páťáci naší školy zúčastnili okresního kola matematické olympiády
v Táboře. Výborně si při řešení matematických
příkladů vedla Vendula Benáková z 5. A, která

v této soutěži zvítězila. Úspěšným řešitelem se
stala i Zuzana Čížková z téže třídy.
Prostřednictvím článku úspěšným řešitelům
gratulujeme.
Mgr. Eva Radostová
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Zápis do prvních tříd

Biologická olympiáda
V úterý 28. ledna 12 žáků 8. a 9. tříd soutěžilo v Biologické olympiádě. Nejúspěšnější byla
Veronika Papačová, jako druhá se umístila Kateřina Klabanová a třetí byl Filip Zimandl,
všichni jsou žáky 9. B.
Gratulujeme a všem děkujeme za účast.
Mgr. Eva Radostová

Zeměpisná olympiáda
V měsíci lednu také proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády žáků 6. až 8. tříd. Z 6. tříd
zvítězila Marie Růžičková, druhé místo obsadila Andrea Kaislerová a třetí Jan Ludvík –
všichni jsou z 6. B.
První místo ze 7. tříd získala Barbora Stachová ze 7. A, druhé místo Lucie Bočánková ze
7. B a třetí Tereza Bierlová také ze 7. B.
První z 8. tříd byl Filip Žemlička z 8. B, druhá byla Adéla Pokorná z 8. B a třetí místo náleží
Michaele Marečkové z 8. A.
Všichni jmenovaní žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole 18. února v Táboře. Gratulujeme.
Mgr. Marie Šonková

Školní kolo olympiády
v anglickém jazyce
Před jarními prázdninami se konalo školní
kolo olympiády v anglickém jazyce.
V kategorii 7. tříd se na třetím místě umístila
Lucie Bočánková ze 7. B, na druhém místě
Aneta Megisová také ze 7. B a první místo obsadil Viktor Kukla ze 7. A.
Ve vyšší kategorii žáků 8. - 9. tříd přední
místa obsadili: o třetí a čtvrté místo se dělí Tomáš Průša z 9. B a Albert Metelec z 9. A, na druhém místě byla Tereza Popelová z 9. B a první
místo obsadil s výrazným náskokem Michal
Beneš z 9. B.
Všem žákům blahopřejeme a přejeme další
úspěchy.
Mgr. Šárka Zasadilová

Hned po jarních prázdninách bylo na naší
škole rušno. Tak jako každoročně konal se
v tento čas, v pondělí 10. a v úterý 11. února, zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015. Ze
dvou soběslavských a z dalších okolních mateřských škol přišlo k zápisu opravdu hodně dětí.
Celkem 95 předškoláků. 79 dětí je přijato a pro
16 dětí žádají rodiče odklad školní docházky.
Budoucí prvňáčci byli mile přivítáni učitelkami z prvního stupně. Pro děti měly připraveny různé úkoly, ve kterých mohli kluci a
děvčata ukázat svou připravenost pro školní
práci. Většina z nich byla v naší škole v krátké
době podruhé, protože v lednu se byli předškoláci ze soběslavských mateřských škol podívat
do prvních tříd za svými kamarády. Děti dokazovaly, že už znají mnoho potřebných věcí do
školy jak z domova, tak i z mateřských škol.
Každý „žáček“ si nakonec vybral dárek od starších spolužáků a drobnou sladkost a pak už děti
spokojeně odcházely plné zážitků domů.
Kolik dětí nakonec přijde v pondělí 1. září
do prvních tříd, poznáme, až jak budou na jaře
vyřízeny žádosti o odklad. Na všechny děti se
už nyní těší učitelky ze základní školy na tř.
Dr. E. Beneše.
Vlastimil Říha
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
· Upozornění! Oznamujeme změnu telefonního čísla DDM. Od 1. 3.
je dostupné pouze číslo 381 522 013, druhé tel. číslo 381 523 025 je
zrušeno, nově se dovoláte také na číslo 606 200 085.
Příspěvky a informace najdete s novým logem, oficiální název DDM
se mění na Dům dětí a mládeže, Tábor, pobočka Soběslav, Na Pršíně
27, 392 01 Soběslav.
E-mailová adresa: ddmsobeslav@ddmtabor.cz.
· V neděli 9. března pořádáme od 14.00 hodin Dětský karneval. K dobré náladě zahraje DJ
Pepa Lidral, pro děti budou připraveny hry, soutěže a vyhodnocení nejlepších karnevalových
masek. Srdečně zveme všechny děti i rodiče. Vstupné: děti 30,- Kč (děti zájmových kroužků 20,Kč), dospělí 40,- Kč.
· Letní tábory DDM
Od 5. do 12. 7. 2014 pořádáme letní „Cyklotábor Tušť“. V současné době je již kapacita tábora
naplněna, případní zájemci se mohou nahlásit jako náhradníci.
Letní příměstské tábory se uskuteční v termínech 14. – 18. 7. a 21. – 25. 7. 2014.
Kapacita obou termínů je omezena (zbývá cca 10 míst). Bližší informace získáte přímo v DDM
nebo na tel. 381 522 013.
· Ve dnech 25. 4. – 24. 5. 2014 se uskuteční výstava keramických kroužků DDM v Rožmberském domě v Soběslavi s pokusem o rekord a zápis do Guinessovy knihy rekordů v počtu vystavených keramických koček na jednom místě.
Vernisáž k výstavě, na které zahraje skupina The Fingers, se bude konat 25. 4. v 18.00 hodin.
Jaroslava Kohoutová

Zprávičky
z naší školičky
V pátek 14. února 2014 se
uskutečnilo v Základní umělecké škole školní
kolo soutěže ve hře na klavír, housle a kytaru.
V přehledu přináším výsledky v jednotlivých
kategoriích a všem soutěžícím gratuluji k velmi
pěkným výkonům. Vítězům, kteří budou naši
školu reprezentovat v okresních kolech, přeji
mnoho úspěchů a pevné nervy.
Mgr. Irena Molíková
Klavír
· 0. kategorie
Montoto Elena – 1. místo s postupem
· 1. kategorie
Vítek Václav – 1. místo s postupem
· 2. kategorie
Zeman Lukáš – 1. místo s postupem
· 3. kategorie
Ženíšek Vojtěch – 1. místo s postupem
Žák Petr – 1. místo, Fuciman Ondřej - 2. místo, Havrlantová Kateřina - 2. místo, Holubová Lucie - 2. místo
· 4. kategorie
Fördösová Kristýna - 1. místo s postupem
· 8. kategorie
Cílek Adam - 1. místo s postupem
· 9. kategorie
Absolonová Ráchel - 1. místo
Housle
· 1. kategorie
Vaňková Barbora - 1. místo s postupem
Pejšová Lucie – 1. místo s postupem
· 3. kategorie
Štěpánová Tereza – 1. místo s postupem
Čížková Zuzana – 1. místo s postupem
· 4. kategorie
Vojtová Kateřina – 1. místo s postupem
Kytara
· 1. kategorie
duo: Adéla Dvořáková a Michaela Široká 1. místo s postupem,
trio: Dvořáková Adéla, Strychová Erika a Široká Michaela - 1. místo s postupem

Klavíristé

březen 2014

TURNAJ V HÁZENÉ
JINDŘICHŮV HRADEC 17. - 18. 1. 2014
Na pozvání Zuzky Kohoutové (extraligová
hráčka a trenérka mládeže HC JH) jsme se vypravili na dvoudenní turnaj kategorie děvčat
ročníku 2001 a mladších. Nutno podotknout, že
takto starých hráček v našem kádru mnoho není
a většina začala hrát házenou až v této sezoně.
Proto jsme vzali na první zkušenou i děvčata
podstatně mladší, která se narodila v roce 2003 i
2004. S nulovými ambicemi jsme tedy v pátek
vstoupili do turnaje zápasem proti pozdějšímu
vítězi ze Žirovnice. V sobotu se holky postupně
“popraly” s JH “B”, Zlínem “B”, JH “A”,
Zlínem “A” a celý turnaj zakončily utkáním proti
slovenskému Hlohovci. Nezískali jsme ani bod a
skončili na posledním, 7. místě. Nejlepší hráčkou
našeho týmu SK Domeček, byla vyhlášena brankářka Eva Korandová. O výsledky ale vůbec nešlo. Důležitější byla radost těch nejmladších i
získání nových házenkářských zkušeností.
Michal Čáp
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ZPRÁVIČKY
Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Dne 14. 2. 2009 dozněly
poslední tóny životní
melodie pana Karla Blažka.
Patřil ke generaci, která se během svého celého života výrazně podílela na hudebním i divadelním životě našeho města.
Na naši hudební školu nastoupil v září 1954
jako učitel houslové hry a hudební nauky. Postupně získával žáky i ke hře na dechové nástroje, takže již ve školním roce 1956 – 1957 bylo
ke klavírnímu a houslovému oddělení otevřeno
ještě oddělení dechové. Protože na školu nastoupil nový učitel houslí, mohl se Karel Blažek
plně věnovat výuce nástrojů dechových dřevěných i žesťových a také akordeonů. A tak k výbornému dětskému pěveckému sboru a
smyčcovému souboru přibyl ještě soubor de-

chový. Mnozí Soběslaváci pamatují, jak se
z otevřených oken „lidušky“, tehdy sídlící ve
2. poschodí budovy „Rašelin“ (dnes MÚ), nesly
celým náměstím tóny dechovky.
Karel Blažek působil na škole až do roku
1975 – 1976, z toho poslední 3 roky jako ředitel,
poté odešel učit na v Soběslavi nově otevřenou
Střední pedagogickou školu. Na „zušku“ se pak
vrátil již jako důchodce v září 1993 a dalších
11 let zde vyučoval hře na trubku a krátký čas i
na housle. Učil, i když už ho práce s mládeží
zmáhala, ale učil, protože ho škola potřebovala.
A když už byla pedagogická činnost nad jeho
síly, přišel si do školy za kolegy alespoň popovídat. Spojení se školou neztratil, i nadále psal
drobné skladbičky, které si pak chodil poslechnout na školní koncerty. Vedle drobných skladeb pro žáky skládal písně a sbory, skladby pro
dechový či taneční orchestr, hudbu k pohádkám
nebo divadelním hrám.
Karel Blažek prožil krásný a bohatý život
plný hudby, přátelství a lásky. Svou energií a
optimismem dokázal překonat i mnoho závažných zdravotních problémů. My, kteří jsme ho
dobře znali, na něj stále vzpomínáme s obdivem, úctou, vděčností a láskou, která v našich
srdcích zůstane navždy.
Kolektiv zaměstnanců ZUŠ Soběslav
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Karel Blažek - ředitel ZUŠ a absolventi

Ráda bych připojila ještě pár osobních vzpomínek na tohoto obdivuhodného, vzácného a
laskavého člověka. Sahají až do mého nejranějšího dětství. Moje maminka hrála v tanečním
orchestru Rytmus, který Karel řídil, a který patřil k nejlepším nejen v našem kraji. Mnoho
zkoušek se odehrávalo u nás v obýváku. Já stála
za dveřmi a poslouchala. Když mě mamka
posílala spát, vždycky ji přemlouval, ať mě ještě
nechá.
Rytmus hrával v restauraci hotelu Zvon. Taťka sedával u vstupu a babička mě a moji sestru
občas brávala na procházku. Pak jsme stály pod
okny a poslouchaly. Pan učitel nám vždycky odhrnul závěs, abychom se mohly i dívat. Ještě po
letech vzpomínal na to, jak mu babička říkávala:

Jihočeská Porta
+ COUNTRY BÁL
Klub Porta Soběslav pod záštitou člena rady
Jihočeského kraje JUDr. T. Vytiska a za podpory obce Vlastiboř zve na 48. ročník Jihočeského
kola festivalu Porta - ve stylu country, folk,
tramp a příbuzné hudby + tance, které se koná 4. a 5. dubna 2014 v Kulturním domě Vlastiboř. Vítěz postoupí do národního kola PORTY v Řevnicích a mezinárodního kola v Ústí nad Labem. Program bude obohacen o
recitály, semináře, volnou zábavu, společné hraní, zpívání, tancování pro
všechny, výuku nejen country tanců. Každý se může aktivně zapojit do
hodnocení o nejlepší nápoje (např. ochutnávka piv – např. pivovaru Dudák Strakonice, čajů, nealko nápojů …), účastnit se sborového zpěvu,
vyzkoušet si moderování, poslechnout si rady a povídání o banju (hudební
dílna) a jiné.
Soutěže o ceny pro všechny (od skleničky až po míchačku).
Pátek 4. 4. 2014 od 19 hod. 14 minuty COUNTRY BÁL - zahájí skupina Votvíráci z Písku. Bohatou výuku country tanců uvede taneční skupina Country Dance Soběslav, na Square dance zve – Blueberry Č.
Budějovice, historické a další tance budou zařazeny dle zájmu.
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Karel Blažek mezi svými přáteli
„Karle, ta vaše kapela sice krásně hraje, ale
mluvíte tak, že já tam s těma holkama snad ani
nemůžu chodit!“ Ale protože naše babička byla
moc hodná, vždycky se od nás nechala umluvit.
A mamka prý, když už jejich mluvení a hodnocení přítomných dam začalo přesahovat míru
slušnosti, řekla: „Hoši, tak to by stačilo,“ a hoši
poslechli a přestali.
Další z mých vzpomínek spadá do doby, kdy
mě a moje vrstevníky zasvěcoval do tajů hudební nauky a dějin hudby. Jeho: „Prodaná nevěsta
dala Daliborovi Hubičku u Čertovy stěny, když
byli Braniboři v Čechách. Přestože to bylo Tajemství, dozvěděly se o tom Dvě vdovy, Libuše
a Viola, si pamatuji dodnes. Tyto Smetanovy
opery sice nebyly srovnány chronologicky, ale
vždy jsme je vyjmenovali všechny.
Hezkých vzpomínek na pana učitele mám,
jako spousta dalších jeho žáků, podřízených či
kolegů, mnoho. Byl jako sluníčko – veselý,
usměvavý, plný optimismu, který rozdával na
všechny strany a nikdy nikoho nezarmoutil.
Vlastně jednou ano. To když se před pěti lety,
dne 14. února, zastavilo jeho velké široké srdce.
Jana Ježková

Sobota 5. 4. Dopoledne - taneční a hudební semináře i pro veřejnost,
zvukové zkoušky atd. Odpoledne pokračuje autorská a interpretační soutěž od 14.00 hod. společně s recitály úspěšných skupin minulých ročníků.
Mimo jiné vystoupí: Anonym Voice, Rybníkáři, Honza Bican, Votvíráci,
Kvintet, X-tet, Alternativa Plzeň, Karel Smeykal, Čtverylka, Dancing
Carps i folklorní soubor Český Dudák a další skupiny soutěžící nejen o
postup, ale i o cenu firmy Somme. Společné hraní a tancování ve stylu
country, Square, line, historické, clogging, česká beseda atd., co se na dopoledním semináři naučí.
Změna programu vyhrazena. Nekuřácký sál. Výběr dobrého jídla pití
za příznivé ceny. Vstupné pro předem nahlášené zdarma.
Programové i jiné informace: e-mail: portasob@seznam.cz,
mobil 602 815 924
Za Klub PORTA Soběslav Luboš Dvořák

PRO ZÁJEMCE O TANCOVÁNÍ
Výzva pro zájemce naučit se a zapojit se více do tancování různých
druhů třeba i mimo „portovního bálu “ - můžete se přijít podívat - zkusit
společně, nemusíte znát nic, nepotřebujete být v páru, ani věk není
omezen od plnoletosti, dokud budete moci chodit, stačí se domluvit,
kdy se sejít, mít chuť se pobavit. Dejte o sobě co nejdříve nezávazně vědět a domluvíme se, kdy a kde bude nejbližší zkouška.
e-mail: portasob@seznam.cz, mobil: 602 815 924
Za Klub PORTA Soběslav Luboš Dvořák
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PRAVIDELNÝ PROGRAM RC SOBÍK:

březen 2014

RC Sobík ve spolupráci s jazykovou
školou JEDEN JAZYK NESTAČÍ nabízí

PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
15.00 - 15.45
16.00 - 16.45
18.00 - 19.30

SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Iva, Petra)
ANGLIČTINA děti 3-6 let (lektor Matěj Pěknic)
ANGLIČTINA děti 3-6 let (lektor Matěj Pěknic)
ANGLIČTINA dospělí, mírně pokročilí

· KURZ ANGLIČTINY PRO DĚTI 3-6 let

ÚTERÝ
9.00 - 9.45
9.40 - 11.45
15.00 - 15.55
16.00 - 16.55

CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI, 1-4 roky (Iva)
VOLNÁ HERNA (Iva)
TANEČNÍ KROUŽEK (3-6 let, Iva Štěchová)
TANEČNÍ KROUŽEK (3-6 let, Iva Štěchová)

· KURZ ANGLIČTINY PRO RODIČE s hlídáním dětí

STŘEDA
10.00 - 11.00
14.30 - 17.00
ČTVRTEK
9.30 - 11.30
18.30 - 20.00
PÁTEK
8.30 - 9.00
9.00 - 11.30

ANGLIČTINA pro rodiče s hlídáním dětí
(lektor Matěj Pěknic)
VOLNÁ HERNA (Iva, Věrka)
HERNA S PROGRAMEM, Věrka, Petra, Iva
ANGLIČTINA dospělí, středně pokročilí
(lektor rodilý mluvčí Richard Mullender)
MIMI CVIČENÍ (Iva)
VOLNÁ HERNA (Věrka, Petra, Iva)

Sobíkův hlídací koutek a MIMI cvičení po telefonické domluvě:
tel. 728 318 857.
RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav, www.sobik.webnode.cz,
FACEBOOK (stačí zadat ‚Sobík‘) tel.: 728 318 857, 777 933 219

ZPRÁVIČKY Z RC SOBÍK
V lednu jsme zahájili SOBÍKŮV HLÍDACÍ
KOUTEK. Zatím naši „mimiškoličku“ navštěvují tři dětičky, ale všechny si dopoledne bez
maminky užívají natolik, že se jim po skončení
ani nechce domů. Po dopoledni plném zpívání,
tancování, cvičení, tvoření a hraní s tetami, které znají z našich programů, není divu.

Lektor Matěj Pěknic
V pondělí 15.00 h – 17.00 h (děti budou rozděleny do jedné nebo dvou
skupin podle počtu přihlášených)
Cena: 1790 Kč/1x45min týdně, 1.3. - 30.6.2014
Lektor Matěj Pěknic
Ve středu 10.00 h – 11.00 h
Cena: 2290 Kč/1x60 min týdně, 1.3. – 30.6.2014
Cena hlídání: 30 Kč/dítě pro členy RC Sobík, 50 Kč/dítě pro ostatní
Kurzy budou probíhat v RC Sobík, Tyršova 278, Soběslav.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 728 318 857.
RC Sobík zve děti a tatínky (dědečky) na

SOBOTNÍ HERNU S PROGRAMEM
„Tati, pojď si hrát!“
v sobotu 29. 3. 2014 od 9.30 do 12.00 hodin v herně RC Sobík
V sobotní herně si můžete s dětmi společně pohrát, zazpívat, zatancovat či něco malého vytvořit. Po programu bude dětem k dispozici herna a tatínkové si mohou odpočinout u kávy nebo čaje.
Cena: 50 Kč/rodina (pro členy RC Sobík), 70 Kč/rodina (pro ostatní)
v ceně je káva nebo čaj pro tatínky.
S sebou: přezůvky (děti i rodiče)

· Od března pro Vás ve spolupráci s jazyko-

vou školou Jeden jazyk nestačí, otevíráme
kurzy angličtiny: dopolední pro rodiče s možností hlídání dětí v naší herničce. Odpolední
kurzy pro děti 3-6 let a večerní kurzy pro mírně pokročilé a konverzaci s rodilým mluvčím.
Za RC Sobík
Ivana Hamajová a Věra Podlahová

RC Sobík Vás zve na přednášku
„PRVNÍ POMOC u dětí“
ve středu 12. 3. 2014 od 17.00 hodin
v herně RC Sobík
Přednáší: zdravotní sestra Marcela Hánová
Cena: 30 Kč (pro členy RC Sobík), 50 Kč
(pro ostatní). S sebou: přezůvky

Na konci února jsme se s několika maminkami sešli v KDMS na Dětské burze a na Sobíkově
tvořivém odpoledni jsme se připravili na březnový karneval výrobou masek.

Na měsíc březen pro všechny
naše příznivce připravujeme:
· Pondělí 10. 3. výlet do relaxačního bazénu

v Jindřichově Hradci, hlásit se můžete na tel.
č. 728 318 857

· Středa 12. 3. přednáška “První pomoc”
· Sobota 29. 3. sobotní herna s programem

„Tati, pojď si hrát!“

Mít tak svou vlastní závodní ...
Motorku Vám za 50 Kč nedopřejeme, ale mít svou
vlastní závodní kačenku, to se Vám může lehce splnit!
Již nyní si kupte startovní číslo plastové žluté kachničky, která Vám může vysoutěžit víkendový rodinný
pobyt na Šumavě, dopřeje trochu adrenalinu při závodu v divoké vodě a zároveň pomůže dobré věci!
Grand Prix kachničky je benefiční závod, který pomáhá financovat službu rané péče pro rodiny dětí s postižením a terénní služby pro osoby s poruchou
autistického spektra v celých jižních Čechách. Kachničky totiž pomáhají prostřednictvím dvou neziskových organizací: naší
obecně prospěšné společnosti I MY a společnosti APLA Jižní Čechy.

Tentokrát se můžete těšit, že si zafandíte 8. června 2014 na kanoistickém kanále Lídy Polesné u Českých Budějovic. V divoké vodě je opravdu
zábavné sledovat žlutý proud velkých i malých plastových kachniček,
které se snaží zdolat nejednu překážku. I když se osobně nezúčastníte,
může Vaše kachnička dojet do cíle první a vyhrát Vám některou z cen.
Startovní číslo kačenky si můžete koupit na internetových stránkách
www.gpkachnicky.cz, v našich prostorách v 1. p nad Českou poštou či
v Městské knihovně v Soběslavi.
Hlavním pořadatelem a tvůrcem nápadu Grand Prix kachničky je Hřiště BezBot, jejichž majitelům děkujeme za to, že pomáhají s námi a věnují
přípravě závodů nemálo svého času.
Děkujeme za podporu i Vám a budeme se těšit na společné setkání
všech žlutých kachniček v závodním pelotonu.
Za obecně prospěšnou společnost I MY, o.p.s. Klára Csirková
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Na vlastní oči: Jak se recyklují plasty?

Kuře dětem pomáhá
15 let
Sbírkový projekt „Pomozte dětem“ poskytuje středisku Rolnička finanční prostředky na
dobrovolnický projekt Neobyčejný kamarád již
šestým rokem. V letošním roce byl podpořen
částkou 180 186 korun. Cílem tohoto projektu je
prostřednictvím dobrovolníků umožnit 50 dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro
jejich zdravé vrstevníky.
POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace
rozvoje občanské společnosti a Česká televize.
Žluté Kuře s červenobílým záchranným kruhem
se pravidelně objevuje ve vysílání programů
České televize.

Účastníci projektu „Rolnička
– nová šance pro osoby se zdravotním postižením“ navštívili
30. ledna spolu s klienty sociálně
terapeutické dílny Rolničky v Táboře společnost EKO MB s.r.o.,
která sídlí v Plané nad Lužnicí.
Cílem pracovní exkurze bylo
ukázat jim různé možnosti práce
lidí se zdravotním postižením,
protože tato firma má se zaměstnáváním těchto osob bohaté
zkušenosti. Více než 50 % zaměstnanců tvoří osoby se zdravotním
postižením. EKO MB s.r.o. provozuje chráněnou dílnu, jejíž hlavní náplní je recyklace odpadů, zejména plastů. Výrobními prostory návštěvníky prováděl jednatel společnosti Ing. Jiří Šimek. Pro účastníky exkurze bylo
nejzajímavější vidět v praxi drtičku odpadů.
Mgr. Monika Macáková, projektový manager Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Martina Trchová a Patrik Henel v Rolničce
V březnu přijede do čajovny Rolnička zahrát písničkářka a kytaristka
Martina Trchová v duu s kytaristou Patrikem Henelem. Martina Trchová je
vrstevnice Jany Šteflíčkové, která v Rolničce zahrála v únoru. Mají leccos
společného – obě hrají na kytaru, píšou a zpívají vlastní texty i hudbu, lehce
procházejí různými žánry.
Poetika Martiny Trchové
vychází především z jejího domovského městského prostředí. Není to žádné uvzdychané pidlikání u ohýnku, ale silná výpověď mladé ženy,
která stále znovu hledá svoje místo ve světě.
Přes výhry i propady se dostává pořád dál a
vždycky trochu jinam. Nebojí se bořit zažitá klišé v lidských vztazích, občas až překvapí svojí
otevřeností, ale její otevřenost a autentičnost
vždycky oceníte.
Martina Trchová vydala už dvě alba – Čerstvě natřeno (2005) a Takhle ve mně vyjou vlci
(2012). Obě jsou kritikou vysoce ceněná a slibují další zajímavý vývoj. V současné době hraje
Martina Trchová v Triu s kytaristou Patrikem Henelem a kontrabasistou Radomírem Polívkou.
Přijďte si poslechnout Martinu Trchovou a Patrika Henela na koncert v čajovně Rolnička, v pátek 28. března v 19 hodin.
Martina Plátová

Dubnový koncert Hudebně literárního
seskupení HAMAVE v Soběslavi

Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je
umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a
znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé
České republice. Každoročně je Nadací rozvoje
občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky.
Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR.
Za 15 let sbírkový projekt rozdělil celkem
189 605 031 Kč a pomohl cca 180 tisícům dětí
v celé České republice.
Více informací najdete na internetových stránkách www.pomoztedetem.cz
Renata Gargulová

V době postní před velikonočními svátky připravuje Hudebně literární seskupení HAMAVE
koncertní provedení známé sakrální skladby Stabat Mater od Giovanniho Baptisty Pergolesiho.
G.B.Pergolesi napsal skladbu Stabat Mater původně pro sóla, chlapecký chrámový sbor, orchestr a varhany, ale v dnešní době je dílo uváděno ve dvou verzích:
1) pro ženský sbor, sóla a orchestr anebo 2) v komorním provedení, kdy celou skladbu včetně
sborových pasáží odzpívají pouze sólistky za doprovodu varhan. Tato druhá verze nikterak neubírá na kráse hudebního díla, některé melodické a harmonické postupy v tomto pojetí dokonce
lépe vyniknou. A právě ke komornímu provedení se přiklonilo HAMAVE.
Sopránový part odzpívá Hana Žvachtová, altového partu se ujme náš milý a vzácný host Karolína Bubleová – Berková (sólistka Národního divadla v Praze) a k varhanům zasedne Martina
Pechová. Slovem bude jako vždy provázet Věra Hanzalová, která posluchačům přiblíží dobu
vzniku této skladby a její obsah.
Srdečně tedy zveme všechny příznivce krásné hudby na koncert, který je naplánován na
5. dubna 2014. Přesný čas začátku koncertu a místo, zda se bude konat v kostele sv. Petra a Pavla nebo v kostele sv. Víta v Soběslavi, bude upřesněno v dubnovém vydání Soběslavské hlásky.
Za HAMAVE Věra Hanzalová
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BŘEZNOVÉ PŘEDNÁŠKY
Tentokrát Vás zveme na trojici přednášek
konaných ve druhé polovině měsíce v Soběslavi
i Veselí n. L. Začínáme přednáškou jubilejního
15. ročníku cestopisného cyklu „Od Tábora až
na konec světa“, která proběhne ve středu
19. 3. od 17:00 v Rožmberském domě:

Zakynthos – ostrov
bájného vraku a želv
Kdo by z nabídek cestovních kanceláří neznal snad nejfotografovanější evropskou pláž,
na níž odpočívá vrak pašerácké lodi? Zavede
nás na ni i vedoucí Blatského muzea RNDr. Daniel Abazid, který jako zajímavý cíl pro poznávací turistiku představí další řecký ostrov –
Zakynthos. Řeč bude také o modrých jeskyních,
mořských želvách karetách, středomořské vegetaci, ničivém zemětřesení, pravoslavných kostelech a klášterech, byzantském umění anebo
největší řecké vlajce na světě.

o

O týden později, ve středu 26. 3. od 17:00,
se tamtéž koná akce 4. ročníku historicko-vlastivědného cyklu „Staré i nové zvěsti“:

Evangelíci v Soběslavi
Vojtěch Dárvík Máca představí svůj krátký
dokumentární film „Dějiny protestantství a
českobratrského evangelického sboru v Soběslavi“, který mapuje historické dění v Soběslavi
od prvních protestantských kněží a založení
rožmberské školy, přes rekatolizaci, vznik
Českobratrského evangelického sboru v Soběslavi, válečné a komunistické období až po
současnost. Po zhlédnutí filmu bude následovat
diskuse.

o

Ve veselském Weisově domě proběhne
v pátek 21. 3. od 17:00 cestopisná přednáška

Japonskem za památkami
UNESCO
Historik Blatského muzea Mgr. Petr Šťovíček během své měsíční cesty navštívil osm japonských památek, které jsou zapsány na
seznamu světového dědictví UNESCO. Na základě fotografií z cest a vyprávění se dozvíte,
jaké jsou tamější nejstarší pamětihodnosti, seznámíte se s chodem tradiční domácnosti a
zabrousíme i na tíživé problémy japonské
současnosti.
Na viděnou v muzeích se těší
Daniel Abazid a Petr Šťovíček

O aktuálně probíhající rekonstrukci Smrčkova domu bylo pojednáno v minulém čísle Hlásky.
Dnes se společně podíváme do jeho historie.
Smrčkův dům vznikl renesanční přestavbou dvou původně gotických domů ve 2. polovině
16. století. Rožmberské růžice v interiéru ukazují na možnou stavbu budovy některým z Rožmberků. Nejslavnějším majitelem domu byl významný soběslavský měšťan, dlouholetý primas města a
představitel Českých bratří Řehoř Smrčka ze Sabinova, jehož jméno dnes objekt nese. Smrčka se v
něm často stýkal s Petrem Vokem, kontakty měl ale i na císařský dvůr v Praze. Byl čtyřikrát ženatý,
čímž dále rozmnožoval svůj majetek, vydělaný v jeho vyhlášené soukenické dílně, a především výhodnou úvěrovou politikou. Dalším významným majitelem domu byl Zachariáš Marek Markovský,
zakladatel kostela sv. Marka.
Od konce 18. století v domě
funguje hostinec, od 19. století nazývaný U Černého orla. Jeho existenci dokládají také snímky ze začátku 20. století, kdy ho provozovali soběslavští právovárečníci. Na
fotografiích vidíme i obchod modistky Antonie Hoffmannové a
boční vchod do budovy. Modiství
později převzala Olga Mosová, vývěsní štít je patrný i na snímcích
zachycujících osvobození Soběszačátek 20. století
lavi v květnu 1945. V 60. letech se
v chátrající budově nacházela už
jen turistická noclehárna podniku
Restaurace a jídelny se sídlem
v Táboře. Nejsmutnější záběry
Smrčkova domu pocházejí z konce
60. let, kdy byl už v kritickém stavu. V této podobě objekt získalo
soběslavské muzeum (tehdy zřizované ONV v Táboře). Snímky z generální rekonstrukce probíhající na
přelomu 60. a 70. let dokládají, že
byl dům z jedné poloviny v podstatě vybourán, stát zůstala pouze čelní stěna. Během rekonstrukce byl
objeven a obnoven pruh psaníčkozačátek 20. století
vého sgrafita na boku budovy. Od
začátku 70. let je zde přístupná stálá národopisná expozice. Husitské
muzeum v Táboře, s nímž soběslavské muzeum koncem 70. let splynulo, provedlo začátkem 90. let nátěry
čelní a boční fasády.
Nejlépe jsou proměny Smrčkova domu patrné na sérii historických snímků, které pocházejí
z muzejních zdrojů, z českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu i ze soukromých
sbírek.
Na viděnou v muzeu se těší
polovina 20. století
RNDr. Daniel Abazid

osvobození 1945

50. léta
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konec 60. let

generální rekonstrukce

začátek 70. let

rok 2005

rok 2013 před rekonstrukcí

rok 2013 po rekonstrukci
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Zvoleno nové
konšelstvo
VI. župa Boleslava Jablonského sdružených
baráčníků se sídlem v Soběslavi při valném volebním zasedání v sobotu 18. ledna volila nové
konšelstvo. V kulturním domě bylo přítomno 74
sousedů, tetiček a hostů, z toho ze župy bylo 45
členů.
Župní místorychtář soused Šprincl zahájil výroční valné zasedání, v jehož úvodu jsme vzpomněli na naše blízké a baráčníky, kteří již nejsou
mezi námi, a to krásnou básní tetičky Petříkové.
Poté přivítal přítomné: za Veleobec rychtářku
X. župy tetičku Plátenkovou, starostu města Soběslav Ing. Jindřicha Bláhu, místostarostu z J. Hradce Ing. Komínka, kronikářku města Marii Klimešovou, za Sokoly paní Hovorkovou a tetičku Zvánovcovou, za invalidy předsedkyni tetičku Plockovou, zástupce IX. župy rychtáře souseda
Hrdličku, za XVII. župu souseda Ungera. Dále se zúčastnily baráčnické obce Č. Krumlov, J. Hradec, Tábor, K. Řečice, Veselí n/L, Týn n/Vlt., Lomnice n/L a OB Soběslav.
Program pokračoval vlastním pracovním volebním zasedáním. Byly ustanoveny jednotlivé komise: volební, návrhová a komise pro usnesení. Následovalo čtení a schválení programu. Tetička
Šprinclová přečetla zápis z posledního valného hodnotícího zasedání z roku 2013.
Pěkné vystoupení si pro nás připravil soubor „Blatka“.
Následovala zpráva vzdělavatelky tetičky Vázlerové a zprávy jednotlivých činovníků župy.
Poslední slovo měl místorychtář soused Šprincl.
Pak se přistoupilo k volbám nového konšelstva. Dosavadní místorychtář soused Šprincl předal
právo župní rychtářce tetičce Plátenkové, která zde zastupovala Veleobec, aby provedla volby. Volilo se aklamací, v sále se nenacházela žádná jiná kandidátka. Rychtářka tetička Plátenková předvolala rychtáře, místorychtáře, syndika, berní, pantatínka a panímaminku na právo slíbili, že budou
vykonávat funkce ku prospěchu župy baráčníků a další konšelé také slíbili na právo, že budou
pracovat, aby župa byla funkční.
Potom předala rychtářské právo nově zvolenému župnímu rychtáři sousedu Kastnerovi. Následovalo schválení plánu práce 2014, schválení příspěvku na župu, schválení finančního plánu na rok
2014.
Práci baráčníků v krátkosti zhodnotil starosta Ing. Bláha, který zároveň novému konšelstvu popřál hodně úspěchů. Slovo také dostal místostarosta J. Hradce Ing. Komínek. Potom dávali zdravice
většinou rychtáři nebo místorychtáři z jednotlivých obcí baráčníků. Usnesení bylo všemi hlasy přijato. Součástí usnesení je schválená kandidátka na volební období 2014-2016.
Na závěr jsme si zazpívali „Baráčník být“, soused rychtář ukončil zasedání trojím poklepem a
popřál šťastnou cestu domů.
Napsala tetička župní syndička Kastnerová

o o o

Sdružená obec baráčníků Soběslav prosí všechny, kdo mají doma historické fotografie z činnosti
baráčníků v Soběslavi, zda by je mohli zapůjčit na výstavu do městské knihovny, kterou zahájí vernisáž 27. 5. 2014 u příležitosti 85. výročí vzniku SOB Soběslav.
Kontaktní adresa je: Kastnerová Růžena, Soběslav Tř. E. Beneše 57/II, tel. 725 881 119, e-mail:
vaclavkastner@seznam.cz
Předem děkuje tetička Kastnerová

o o o

SOB Soběslav oznamuje, že v letošním roce oslaví 85 let svého trvání. Na tuto slavnost zveme
všechny baráčníky v krojích a svérázu. Uskuteční se 7. 6. 2014 od 10 hodin v Kulturním domě města Soběslavi. Slavnost zahájí průvod kolem náměstí, následovat bude slavnostní zasedání v KDMS.
K pěkné pohodě bude vyhrávat dechová hudba „Libkovanka“.
Za konšelstvo zve rychtář soused Kastner

Přijměte symbolickou kytičku
k MDŽ, milé ženy!
Dovolte, abychom Vám u příležitosti nastávajícího Mezinárodního dne žen popřáli všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody. Svátek žen je uznávaný i Organizací spojených národů jako připomínka stávky newyorských
švadlen za práva žen v roce 1908. V dnešní době, kdy jen
okres Tábor trpí šestitisícovou nezaměstnaností, která se negativně dotýká žen i jejich rodin, je naše přání o to důležitější. Chceme, aby se postavení žen a jejich život zlepšily.
Přijměte symbolickou kytičku k Vašemu svátku.
Okresní výbor KSČM Tábor a 34. ZO KSČM Soběslav

Zástupce Poradenského
centra pro sluchově
postižené přijede do DPS
v Mrázkově ul.
v úterý 18. března
mezi 9.30 – 11 hod.
a poskytne konzultaci
ohledně kompenzačních
pomůcek odstraňující
bariéry pro osoby
se sluchovou vadou.
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Upřímné poděkování!
Chtěla bych se s Vámi podělit o radost z vědomí, že v Soběslavi existují lidé, kteří si zasluhují ohromnou úctu a velké poděkování.
Poskytují pomoc a rady lidem, kteří se chtějí
starat o své nemocné blízké v domácím
prostředí.
Někteří možná znají DOMÁCÍ PÉČI
SOBĚSLAV s.r.o., kterou vede paní Marie Megisová.
Veškeré služby indikované lékařem jsou
hrazeny zdravotní pojišťovnou. Sestry, které
docházejí do domácnosti, se starají, případně
naučí, jak se postarat o veškeré potřeby nemocného. Dodávají i velkou psychickou pomoc,
protože dokážou poradit a utěšit. Jsou velmi
milé, empatické a profesionální. Vždy je možná
domluva a dle mého názoru pracují za
hranicemi svých povinností.
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat,
protože díky nim jsme se mohli o své rodiče postarat až do konce jejich života v domácím
prostředí. Zvláště bych ráda poděkovala sestřičce Megisové a sestřičce Prágrové.
Jitka Balounová

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav
14. 1. 2014 – 10. 2. 2014
 14. 1.

Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Doňov. Při
nehodě byly tři osoby usmrceny. Jednotka na
místě spolupracovala s jednotkou PS Jindřichův Hradec.

 15. 1.

Požár truhlářské dílny ve Veselí
n/L. Jednotka na místě spolupracovala s jednotkou SDHO Veselí n/L.

 22. 1. Asistence ZZS při ošetření pacienta
v Soběslavi.

 28. 1. Požár komunálního odpadu na dvoře firmy v Soběslavi.

 30. 1. Požár sazí v komíně rodinného domu
ve Zvěroticích.

 3. 2.

Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Doňov.

 3. 2.

Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů v Soběslavi.
Při nehodě byly dvě osoby zraněny.

 4. 2.

Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů v Soběslavi.

 4. 2.

Otevření bytu v Soběslavi, ulici Na

Ohradě.

 4. 2.

Požár osobního automobilu u obce
Doňov. Jednotka na místě spolupracovala
s jednotkou PS Jindřichův Hradec.

 8. 2.

Odstranění následků dopravní nehody tří osobních automobilů u obce Horusice. Při nehodě byla jedna osoba zraněna.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice
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Policejní zápisník
 Neznámý pachatel (NP) dne 6. 1. 2014 vnikl
na pozemek Základní umělecké školy v Soběslavi, vytrhl síť proti hmyzu u okna od kuchyně školy. Poté neznámým způsobem
otevřel plastové okno, které nepoškodil, vnikl
přes kuchyni a jídelnu až ke vstupním dřevěným dvoukřídlým dveřím vedoucích do vlastních prostor umělecké školy, které páčením v
oblasti zámku rozštípal. Základní umělecké
škole způsobil tímto jednáním škodu ve výši
20.000 Kč.

 NP dne 7. 1. 2014 v obci Soběslav, tř. Dr. E.
Beneše z volného prostranství odcizil osobní
automobil Škoda Octavia, čímž způsobil S. B.
škodu ve výši 172.398 Kč.

 NP dne 8. 1. 2014 odcizil z volně přístupné
budovy skladu sena v obci Vesce sklápěcí
traktorový valník, čímž způsobil J. N. škodu
ve výši 30.000 Kč.

 NP se dne 15. 1. 2014 vloupal do autodílny
v obci Vesce a z kanceláře odcizil finanční hotovost ve výši 500 Kč (převážně drobné
mince), čímž měla být poškozenému L. P. způsobena celková škoda ve výši 6.000 Kč, z toho
5.500 na poškození a 500 Kč na odcizení.

 NP dne 21. 1. 2014 odcizil v nonstop baru
Grill na náměstí Republiky v Soběslavi volně
odložené brýle a pánskou peněženku s finanční hotovostí ve výši 200 Kč, osobními
doklady a platební kartou České spořitelny,
čímž způsobil V. K. celkovou škodu ve výši
1.400 Kč.

 NP dne 24. 1. 2014 vylomil 2 ks visacích zámků v hodnotě 755 Kč, zabezpečujících dveře
do stavební buňky umístěné v areálu společnosti Pila Jasanka v obci Roudná. Do této
buňky poté vnikl, z této odcizil 9 ks el. prodlužovacích kabelů v hodnotě 4.100 Kč a velký
el. kompresor v celkové hodnotě 8.000 Kč,
čímž byla poškozenému P. S. způsobena celková škoda ve výši 12.855 Kč.
OOP Soběslav
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Soběslavská pekárna PETA Bohemia informuje
Začátek roku je poznamenán nárůstkem cen potravin. Ne všechno je však způsobeno uměle vyvolanou změnou kurzu naší měny vůči euro. Řada zemědělských producentů zvýšila ceny i v těch
případech, kdy se jedná o čistě tuzemskou produkci. Výrazně se zdražily výrobky z mléka, vzrostly
ceny máku, kmínu a dalších surovin. Čelit obrovskému tlaku dodavatelů na navýšení ceny je velice
obtížné.
Přes tyto problémy naše pekárna nezvýšila ceny výrobků, kromě sýrového rohlíku, a to v důsledku zvýšení ceny sýra o 40%. Všechny ostatní ceny jsou stejné jak na našich prodejnách tak
směrem k našim odběratelům.
Vedení pekárny PETA Bohemia spol. s r.o.

Jubilejní – 50. veřejná CNG stanice v ČR
zahájila provoz v Jindřichově Hradci
Veřejnou CNG plnicí stanici vybudovala
společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v
oblasti průmyslové zóny bezprostředně u výpadovky E551 na Pelhřimov přímo před areálem
své společnosti. S dalšími v Českých Budějovicích, Písku a Táboře uzavírá čtyřlístek plnicích
stanic na stlačený zemní plyn v Jihočeském
kraji.
„Obliba vozů na CNG roste, proto necelý
rok po otevření své první veřejné plnicí stanice
v Písku uvádíme do provozu již druhou stanici.
Díky rozšiřující se síti se tankování CNG i v Čechách pomalu dostává na úroveň vyspělých
zemí,“ říká předseda představenstva a generální
ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav
Dvořák.
Stanice MJ SAT s vyspělou plnicí technologií, kompresorem Becker & Söhne o výkonu
3
157 m /hod. a s tlakovým zásobníkem 2240
l/285 bar, je doplněna výdejním stojanem Adast
s plnicími koncovkami NGV1 i NGV2 a s integrovaným platebním terminálem. Samoobslužný
nonstop provoz mohou využít řidiči osobních,
dodávkových a nákladních vozů i autobusů.
Platba je možná všemi běžnými platebními kartami, včetně CNG Card. Stanice je koncipována
a připravena pro zdvojnásobení své kapacity
v případě potřeby.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. zahájila
vývoj a výrobu vlastních plnicích zařízení na
CNG v roce 2010. Výrobní portfolio dnes zahrnuje pět typů technologií pro plnění stlačeným
zemním plynem pro široké spektrum zákazníků,
od jednotlivců, přes malé a střední podnikatele
až po velké firmy. V loňském roce zahájila vý-

stavbu veřejných plnicích stanic, na kontě má
stanice na CNG v Písku a Jindřichově Hradci.
„Vzhledem k rostoucí poptávce motoristů
nyní v Písku přistupujeme ke zdvojnásobení plnicího výkonu stanice. Například akciová společnost ČSAD Autobusy v Písku, která stanici
naplno využívá, letos pořizuje dalších sedm linkových autobusů na CNG, častými zákazníky
jsou ale také řidiči se soukromými a firemními
vozy,“ dodává Jiří Slíva, ředitel divize Speciální
obrábění a výroba společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. Soběslav.
V České republice jezdí na CNG téměř 7 tisíc vozidel, k současným 50 stanicím by mělo
do roku 2015 přibýt kolem 35 dalších stanic.
Odborníci očekávají, že v roce 2020 by Česká
republika měla mít už kolem 400 CNG stanic.
Bohdana Mrkáčková, vedoucí PR

Obrazárna Špejchar Želeč u Tábora - nová výstava 2. března - 30. dubna 2014
Praha v díle grafiků
Potěšení z ex libris
Kolekce padesáti barevných grafik od známých tvůrců jako je Wanke, Rélink, Souček, Matoušek, Maran a další, zachycuje Prahu v dobách první republiky s tváří nedotčenou pustošivou stopou války a bez necitlivých staveb v duchu socialistické architektury. Grafiky odrážejí čas, kdy Staroměstským náměstím projížděly tramvaje, u Vltavy přístavní dělníci vykládali zboží z nákladních lodí a vchody obchodů zdobily ručně malované firemní
štíty.
Knižní značky, více známé pod pojmem ex libris, představují drobné grafické šperky, které zdobily po celá desetiletí knihy z mnoha soukromých
knihoven významných osobností, ale dnes už jsou především historickou exkurzí do časů jejich největšího rozkvětu.
Výstavu doplní malý soubor dávných směnek, dluhopisů a bankovek, jejichž výtvarnou podobu řešili přední malíři a grafici.
Prezentována bude celá řada grafických technik, jako je mědirytina, ocelorytina, dřevoryt a dřevořez, linoryt, tisk z kamene.
Katalog v elektronické verzi bude následovat, v tištěné podobě bude k dispozici v obrazárně.
Pavel Šmidrkal
AVIZO:

1. června 2014 bude slavnostní vernisáží zahájena v Obrazárně Špejchar Želeč výstava unikátních starých reklamních
plakátů pod názvem “KOLOVRZ.” Hostem vernisáže bude operní pěvkyně Michaela Katráková.
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Vážení diváci,
Obvykle jste na tomto místě nacházeli kompletní měsíční program
Kina SCS Soběslav. Od letošního března však přistupujeme ke změnám, o kterých bychom vás velice rádi informovali a které jsou zároveň důvodem, proč zde již program v předchozí formě nenaleznete.
Sestavení programu na daný měsíc muselo být vždy hotové do
15. dne měsíce předcházejícího. To znamená, že bylo poněkud náročné odhadnout kupříkladu do 15. února, který film by diváci rádi viděli
na konci března. Tím ztrácela na významu veškerá možná operativnost
programových sestavení. Když je tedy film divácky úspěšný, vyvstává
následně trochu problém zařadit jej v přidaných reprízách v exkluzivních termínech např. v pátek nebo v sobotu. Je to pak velká škoda, že
divák musí za svým filmem putovat do jiného kina nebo sledovat jeho
uvedení v nestandardním termínu. Dalším kritériem pro zvolení nového systému programování kina jsou termíny jednotlivých premiér, a
zejména pak uvolnění filmů pro jejich uvedení distributory. Malé vysvětlení. Distributor filmu naplánuje premiéru filmu v určitém termínu
a kinař sestaví jeho uvedení ve svém kině. Stává se ovšem stále častěji,
že distributor na poslední chvíli termín uvedení změní, a kinař, při hotových sestavách pro tisk nemá pak již možnost jakýchkoliv úprav plakátů, čímž vlastně klame diváka, který se rozhodne pro návštěvu
vybraného filmu, a kino nakonec hraje úplně jiný titul. Po dlouhých
úvahách tedy přistupujeme k modelu programování filmů na dva týdny dopředu. Tím jsou vyřešeny zapeklité situace popsané výše. Je nám
ovšem jasné, že naprosto aktuální program tedy bude dostupný pouze
prostřednictvím internetu, a to buď na webu kina (www.kinosobeslav.cz)
nebo na facebookovém profilu kina. Další možností, jak být o aktuálním programu a dění v kině informován, je zasílání pravidelných programových aktualit – newsletterů kina, které si můžete objednat
prostřednictvím webového formuláře a uvedené www adrese. Je nám
jasné, že pro diváky bez možnosti přístupu na internet se tím pádem
poněkud stěžuje dostupnost aktuálního programu kina, protože „papírová“ forma plakátů na celý měsíc je již minulostí. Nicméně budeme
vydávat plakáty aktualizované vždy na dva týdny dopředu, aby i divák
bez možnosti sledovat aktuální program na internetu tu správnou informaci včas získal.
Ještě mi dovolte malou poznámku k on-line rezervacím vstupenek.
Původně jsme uvažovali o zrušení pouhé on-line rezervace vstupenek
bez jejich on-line úhrady. Systém jsme ale po vleklých diskuzích zachovali a můžete si tak vybrat, jakým způsobem si na webu kina vstupenky objednáte. Jedná se o možnosti: zakoupení vstupenek on-line
s platbou a zasláním potvrzení nebo zakoupení vstupenek on-line a jejich zaslání do chytrého zařízení po stažení aplikace „cool ticket“ nebo
pouze rezervace se zasláním potvrzení na email. Poslední varianta je
dosud bez jakéhokoliv závazku a velice často se stávalo, že vstupenky zůstávaly nevyzvednuté. Setkali jsme se i s množstvím cca 30%.
Je pak škoda, když divák na webu kina vidí představení takřka vyprodané a tudíž do kina nepřijde, načež pak v sále zbývá takřka třetina
míst prázdných. Chtěl bych všechny diváky touto cestou požádat,
aby své rezervace realizovali s rozvahou a pokud náhodou vědí, že do
kina nepůjdou a rezervaci mají platnou, o její zrušení, ať přímo ze zaslaného potvrzení, nebo telefonicky v pokladně kina. Tímto slušným
přístupem pak absolutně zmizí naše úvahy o zrušení této možnosti rezervací vstupenek. Všem slušným divákům předem děkuji.
Věříme, že uvedené kroky povedou ke zvýšení kvality programového profilu, a zejména pak k větší spokojenosti vás, našich diváků.
Petr Valeš

březen 2014

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.

Měsíc březen nám přinese tyto filmy
Začátkem března nemůžeme zapomenout na opakování komedie
„DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ“ režiséra Roberta Sedláčka, který tak pokračuje v příběhu filmu Věry Chytilové „Dědictví aneb
Kurvahošigutentág“. Hlavní role se ujme Bolek Polívka. Bohuš zestárl,
přibyl mu majetek, kilogramy, děti a hlavně starosti. Další březnovou premiéru představuje komedie Zdeňka Trošky „BABOVŘESKY II“. Jednička Babovřesků prozatím stále vede v seznamu prvních 20 filmů podle
výsledků premiérového víkendu. Letní komedie je úsměvným obrázkem
ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou,
tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry
náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. „FAIR PLAY“ je
český film, který se odehrává v roce 1983 v Československu a vypráví o
sprinterce Anně, která bojuje o účast na olympijských hrách, a lidé okolo
ní jí začnou podávat anabolické steroidy. Film se natáčel v Praze, v Bratislavě a ve Vysokých Tatrách, k filmu nahrál titulní píseň Miro Žbirka. Ze
zahraničních titulů se mohou diváci těšit na epickou ságu „300: VZESTUP
ŘÍŠE“. Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu
Franka Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním stylem úspěšné série 300, se přesouvá na nové bojiště – na moře, kde řecký generál
Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války. Ve filmu 300: Vzestup říše čelí Themistokles
masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Artemesií,
pomstychtivou velitelkou perského loďstva. Kdo by byl lepší lídr opoziční
levicové strany? Dosavadní unavený předseda, nebo jeho dvojče, z blázince zrovna propuštěný filozof? Snímek „AŤ ŽIJE SVOBODA!“ italského režiséra Roberta Andóa vás nechá si vybrat. Nové zpracování
nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil miliony diváků po celém světě. Markýza „ANGELIKA“ Sancé de Monteloup je nejen mladá a okouzlující, ale také neústupná a svéhlavá. Proti své vůli je provdána za
bohatého muže, který je o mnoho let starší než ona. Hrabě Joffrey de Peyrac je zjizvený a má pověst mocného čaroděje a temného kacíře. Přes počáteční odpor Angelika poznává Peyracovu skutečnou tvář vzdělaného a
něžného člověka a zamiluje se do něj. A teď pro všechny diváky, kteří si
oblíbili upíří tématiku, představujeme film „VAMPÝRSKÁ AKADEMIE“.
Rose Hathawayová je vampýrka, napůl člověk a napůl vampýr. Se svojí
kamarádkou, morojskou princeznou Lissou, prožívají různá dobrodružství. Zkoušejí sílu jejich přátelství, trpí a ztrácí milované lidi. Tenhle film
vypráví jejich příběh. Pro dětské návštěvníky je přichystána premiéra filmu „VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ“, kde Veverčák Surly a jeho krysí
kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé
činy, a proto se společně se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo.
„DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA“ - pan
Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný jako Indiana Jones, má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese, styl oblékání
Jamese Bonda a kulinářské dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je také světově
proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny, olympijským vítězem ve
skoku a desetiboji. A navíc je pes. Díky svým schopnostem a navzdory
tomu, že je šelma, adoptoval pan Peabody malého kluka Shermana, kterého
od plenek vychovává tak, jak nejlépe umí… A na závěr opakování „LEGO
PŘÍBĚHU“ pro velkou úspěšnost nejmenších diváků.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.

březen 2014

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

23

Pozvánka do Myslkovic
Věřte - nevěřte - ale v Myslkovicích 8. března 2014 opět vyjde
masopustní průvod již počtyřicátéšesté.
V sobotu 8. března v dobré masopustní náladě a zpěvu uvidíte průvod masek, který bude rekapitulací uplynulých 46 masopustních roků.
Masopustní průvod vyjde ve 14 hodin od zámečku, projde obcí a bude pokračovat masopustní
veselicí. Pro dobrou náladu bude vyhrávat dechová hudba kapelníka Fišera. Pořadatelé tohoto
masopustního veselí srdečně zvou všechny příznivce tradičních masopustů.
Dne 9. února od 14 hodin bude na zámečku uspořádán dětský karneval.
Srdečně zveme všechny děti. Masky vítány.

Program Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí – BŘEZEN 2014
1. – 23. března

· Vlasta Štegerová – FOTOGRAFIE
Výstava táborské fotografky.
Vestibul KD. Otevřeno při akcích a po předchozí telefonické domluvě.
Sobota 1. března

Skalický masopust
Skalický masopust se dostal do dvaačtyřicátého ročníku svého života. Vše je směřováno k tomu, aby se celý, do detailu vyšňořený ansábl mohl v sobotu dne 1. března vydat na předem připravenou strastiplnou
obchůzku po známém okruhu šesti obcí.
Maškarníci zahájí průvod v 9.30 hod. v Rybově Lhotě. Následovat pak bude zastávka
v 10.30 hod. v Radimově, v 11.45 hod.
v Hlavatcích, ve 13.00 hodin v Želči, v 14.15
hodin ve Třebišti a průvod vyvrcholí na skalické návsi v 15.30 hodin. Po celý den bude
vyhrávat řízná kapela pod vedením Jindry
Smolíka.
Od 20.00 hodin pak bude pokračovat
maškarní karneval v sále hostince U Rumcajse ve Skalici.
Jiří Brt

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v únoru:
Konopová:
Svěrák:
Strunecká:
Flynnová:

Ukradená objetí
Po strništi bos
Jak přežít dobu jedovou?
Zmizelá
Babičko, vyprávěj!

Občanské sdružení Fotoklub
v Myslkovicích pořádá

3. ročník fotosoutěže na téma
„ALEJE“.
Soutěž je pro každého fotografa a příznivce
fotografie, který zašle 1 až 3 snímky
na e-mail: os-fotoklub@seznam.cz.
Své fotografie můžete zasílat do 15. 4.
Vyhlášení a vyhodnocení soutěže
se uskuteční na vernisáži 17.5.
Výstava nejlepších soutěžních snímků:
17. - 18. 5. a 24. - 25. 5.
v galerii na zámečku v Myslkovicích
od 15 do 18 hodin.

· KURZ ZDOBENÍ DORTŮ - potahování a
výroba dekorací
Přihlášky tel: 732 578 896,
e-mail: aldoska1@email.cz.
Přísálí KD od 10 do 16 hodin.
Neděle 2. března

· FARNÍ KARNEVAL
Pro děvčata a chlapce do 10 let. Shromáždění
masek od 14.30 hodin.
Začátek programu v 15 hodin.
Velký sál KD, vstupné 40 Kč.
Úterý 4. – pátek 7. března

· PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH z fondu
Městské knihovny Veselí nad Lužnicí.
Vestibul KD. Otevřeno denně 9 – 11 hodin,
12 – 17.30 hodin.
Čtvrtek 6. března

· JARNÍ BURZA dětského oblečení a sportovních potřeb
Velký sál KD od 9.30 do 17 hodin.
Příjem věcí středa 5. března 16 – 18.30 h,
výdej neprodaného zboží pátek 7. března
16 – 17.30 h. Bližší informace na
www.webareal.cz/semaforacek
Úterý 11. března

· MlLÁČEK ANNA
Světově proslulá komedie.
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař,
Linda Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová. Velký sál KD od 19.30 hodin.
Vstupné mimo předplatné 330, 300, 270 Kč.
Středa 12. března

· 52. ROČNÍK
MĚSTSKÉ MATEMATICKÉ
OLYMPIÁDY O CENU AKADEMIKA
BOHUMILA BYDŽOVSKÉHO
Pro žáky 8. tříd základních škol.
Malý sál KD od 8 hodin.
Čtvrtek 13. března

· ÚNOSY DĚTÍ, JAK ZAJISTIT
BEZPEČÍ, KYBERŠIKANA
Přednáška nprap. Bc. M. Bajcury, Policie ČR.
Malý sál KD od 18.30 hodin.
Sobota 15. března
· PLES MADETY
Zadáno. Velký sál KD od 20 hodin.

Čtvrtek 20. března

· ŠIKANA
Přednáška nprap. Bc. Milana Bajcury, Policie
ČR. Přísálí KD od 18.30 hodin.
Středa 26. března – 30. června

· OD ŽÁBY PO MĚSÍC
Výstava fotografií Ing. Vladimíra Pravdy.
Vestibul KD. Otevřeno při akcích a po předchozí telefonické domluvě.
Čtvrtek 27. března

· VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO
Recitál písničkáře a folkové legendy.
Malý sál KD od 19 hodin. Vstupné 90 Kč.
Sobota 29. března

· PLES SPORTOVCŮ
Pořádá TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
Velký sál KD od 20 hodin.
Pondělí 31. března

· KREJČÍK HONZA - Kdo si hraje nezlobí!
Hrají: Krejčík Honza, zavírací špendlík Nesmyslík, jehelníček Puf. Divadelní představení je určené pro děti od tří let.
Velký sál KD od 9.30 hod. pro MŠ a 1. a 2.
třída ZŠ. Zveme i maminky na mateřské dovolené s dětmi. Vstupné 50 Kč.
Věra Suchodolová, KD

Charitativní koncert
Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení
šestého ročníku Táborského festivalu vína
2014, který svým koncertem otevře populární herečka Bára Hrzánová se svou kapelou
Condurango.
Charitativní koncert se koná v pondělí
10. 3. v 17 h v Táboře na Housově mlýně.
Jeho výtěžek bude rozdělen mezi Domácí
hospic Jordán a dětský klub Janíček.
Vstupenky jsou v předprodeji na Infocentru
města Tábor a ve vinotéce u Makovců na
Tržním náměstí.
Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti pekárně/
v sobotu 8. března 2014 od 9 hodin. V dubnu
bude konzultace 5.4.

Výkup kožek
Pondělí 3. 3. 2014 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
Cena 40 Kč za kus
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Nejlepší sportovci TJ Spartak Soběslav za r. 2013
ATLETIKA
Prokop Žák

ZRTV
Miluše Šanderová

Svým přístupem k tréninkům a závodům je příkladem pro ostatní členy atletického oddílu. V r. 2013
získal několik ocenění v okresních a krajských kolech atletických soutěží.

Miluše cvičí dlouhá léta základní a zdravotní cvičení, je předsedkyní oddílu, cvičitelkou III. třídy a
držitelkou zlatého odznaku “Vzorný cvičitel”.
Ocenění nejlepší sportovec oddílu získala k životnímu jubileu.

FOTBAL
Martin Kuník
Martin okusil první fotbalové krůčky v Choustníku asi v šesti letech. Po příchodu do branky FK
Rašelina Soběslav se vypracoval na jednoho z nejlepších hráčů A mužstva mužů. Je spolehlivý, neustále se snaží na sobě pracovat a posouvat své
brankářské umění stále kupředu. Martin má rád
adrenalinové sporty, je vášnivým motorkářem a
lyžařem.

KUŽELKY
Jaroslav Chalaš
Jarda je dlouholetým členem Spartaku Soběslav.
S výkony, které dosahuje, patří mezi nejlepší hráče
oddílu. Jeho osobní rekord je 467 poražených kuželek na 100 hodů sdružených a 951 na 200 hodů
sdružených. Zatím největšího úspěchu dosáhl
v loňské sezoně. S družstvem Spartaku postoupil
do nejvyšší krajské soutěže. Jako jednotlivec se
stal okresním přeborníkem pro r. 2013, v krajském
přeboru získal bronzovou medaili a postoupil na MČR, kde výkonem 507
na 120 hodů sdružených obsadil 38. místo.

LEDNÍ HOKEJ
Martin Hák
Martin je soběslavským rodákem a odchovancem
soběslavského hokeje. První ledové krůčky začínal pod dohledem svého otce, který ho následně
vedl i po celý žákovský věk. V kategorii dorostu a
juniorů byl velmi platným hráčem ligových týmů
v Táboře. Do seniorského týmu Spartaku se vrátil
jako technicky výborně vybavený útočník, který se svou univerzálností
hodí na kterýkoliv z útočných postů. Dokáže předvést originální technické finty při zakončení, čímž pobaví jak diváky, tak i spoluhráče. Nosí dres
s číslem 16 a své zkušenosti aktivně předává i mládeži, kde působí jako
trenér u 3. tříd.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Pavla Forsztáková
Pavla je žákyní l. třídy, členkou sportovní gymnastiky je dva roky.
V kolektivu je oblíbená, je snaživá a má radost
z pohybu.

VOLEJBAL
Luboš Jirsa
Luboš je soběslavským rodákem, toho času žijícím
v Doňově, kde také zastává funkci neuvolněného
starosty. Dlouhodobě hrál krajský přebor.
Poslední dvě sezony hraje za Soběslav a za jedničku ho považujeme za jeho zodpovědný tréninkový
přístup, mimořádnou fyzickou kondici a technickou hráčskou vybavenost.

BASKETBAL
Jaroslav Wortner
Jarda hrál dlouhá léta okresní přebor, samozřejmě
nemohl chybět i v dobách, kdy se pod bezednými
koši u nás hrál několik sezon krajský přebor.
I když dnes oddíl basketbalu nehraje žádnou oficiální soutěž, patří Jarda svým přístupek k tréninkům mezi nejlepší.

KRASOBRUSLENÍ
Beata Zůbková
Beatě je jedenáct let a krasobruslení se věnuje tři
roky. Bruslí s nadšením a radostí, svým přístupem
a výkonem motivuje mladší krasobruslařky v oddíle. V loňské sezoně zdárně reprezentovala náš
klub a přivezla několik medailových úspěchů.
Velkým osobním úspěchem je postup do kategorie A v poháru ČKS (Českého krasobruslařského svazu).

TENIS – NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TENISOVÉHO KLUBU
Jiří Štolfa
Jirka je dlouholetým členem TK, patří mezi nejvytíženější hráče v soutěžích družstev. V minulém roce pravidelně nastupoval za “B” družstvo v
krajském přeboru. Úspěšně nastoupil i za “A” tým
hrající krajský přebor 3. Dlouhodobě patří mezi
nejúspěšnější hráče klubových čtyřher. Jirka se
aktivně podílí i na organizaci a rozvoji tenisového
klubu.

STOLNÍ TENIS – SK DOMEČEK
Ondřej Peterka
Ondřej hraje stolní tenis od 11 let, již podruhé se
stal okresním přeborníkem Táborska v kategorii
mužů. Patří mezi tahouny A-mužstva, které je aktuálně na 2. místě Jihočeské divize. V krajském
žebříčku je pro sezonu 2013-14 zařazen v konkurenci více než 300 mužů na 21. - 30. místo.
Věnuje se i trenérské činnosti s mládeží.

KANOISTIKA – SK DOMEČEK
Kateřina Řezníčková
Katka se umístila v sezoně 2013 - 2014 na závodech kanoistů na 3. - 5. místě ve slalomu a sjezdu
na divoké vodě.

FLORBAL – SK DOMEČEK
Jiří Hák
Jirka je jedním ze spoluzakladatelů florbalového
oddílu v Soběslavi. Pravidelně nastupuje na pozici centra druhé formace v družstvu mužů. V letošní sezoně bezkonkurenčně vládne klubovým statistikám. Jeho pověstná střela ze zastávky budí
respekt u nejednoho gólmana v soutěži.
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Nejlepší sportovci TJ Spartak Soběslav za r. 2013
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SOBĚSLAV
DRUŽSTVO VZS SOBĚSLAV
Barbora Macková, Michal Šrůta, Martin Tlustý, Jan Novotný
Od r. 2010 jsou členové mládeže VZS Soběslav, pravidelně
jsou součástí úzké nominace reprezentačního družstva juniorů
České republiky. Zatím je pro
soběslavské barvy sezona 2013
nejúspěšnější co do počtu
účastníků na ME. Na srpnovém
ME dospělých v Holandsku reprezentovali tito 4 členové z celkového počtu pěti žen a pěti
mužů: Macková Barbora - nejmladší účastník celého seniorského ME, Novotný Jan, Šrůta Michal a Tlustý Martin. Zároveň si Jan Novotný zajistil místo na ME juniorů v Itálii.

CYKLISTIKA ŠVEC CYKLO TEAM SOBĚSLAV
Denisa Mináriková – Švecová
Denisa začala jezdit v pěti letech cyklistické náborové závody na horských kolech a od dvanácti
let začala jezdit republikové závody na silnici a
v cyklokrosu.
K cyklistice jí přivedl její táta, který kdysi také závodil a nyní vede a trénuje místní oddíl Švec cyklo
team Soběslav.
V loňském roce dosáhla prozatím svých nejlepších výsledků, když skončila v silniční cyklistice 3. na Mistrovství republiky v časovce do vrchu a
v závodech Českého poháru skončila 1x druhá a 2x třetí. Na podzim se
zúčastnila Českého poháru Toi Toi Cup v cyklokrosu, v jehož závodech se
umístila 1x na druhém a 5x na třetím místě.
Cyklokrosovou sezonu završila v prosinci, kdy si na Mistrovství republiky dojela pro krásné třetí místo.

OSOBNOST SOBĚSLAVSKÉHO SPORTU
Tomáš Stefan
Tomáš se věnuje sjezdu na divoké vodě od svých
11 let. Jeho domovským sportovním oddílem je
SK Domeček Soběslav. Je zařazen do SCM Bohemians Praha, tři roky byl členem juniorského reprezentačního výběru a nyní se probojoval do širšího kádru reprezentace v kategorii mužů. Prozatím nejlepších sportovních výsledků se mu podařilo dosáhnout v sezoně 2013. Na Mistrovství světa juniorů v rakouském
Loferu obsadil 2. místo v klasickém dlouhém sjezdu tříčlenných družstev,
2. místo ve sprintu tříčlenných družstev, 4. místo v klasickém sjezdu jednotlivců a 8. místo ve sprintu jednotlivců. Na Mistrovství ČR obsadil
1. místo v klasickém sjezdu v kategorie juniorů, 3. místo ve sprintu v kategorii juniorů, 3. místo v klasickém sjezdu v kategorii do 23 let, 3. místo ve
sprintu v kategorii do 23 let, 10. místo v klasickém sjezdu v kategorii
mužů a 8. místo ve sprintu v kategorii mužů. V Českém poháru zvítězil
v kategorii juniorů a v kategorii mužů se umístil na 8. místě.

SÍŇ SLÁVY
Naděžda Pánková
Po absolvování FTVS UK nastoupila v roce l966
jako středoškolská profesorka tělesné výchovy a
ruštiny na Gymnázium v Soběslavi. Pod jejím vedením se již v roce 1973 umístily absolventky oddílu sportovní gymnastiky na třetím místě celorepublikové soutěže středoškolských her.
Zapojila se do sportovního dění v TJ Spartak Soběslav jako členka družstva
žen oddílu odbíjené, především však jako trenérka v oddíle sportovní gymnastiky. V letech pedagogického působení připravovala spolu s kolegyněmi
malé gymnastky na závody v rámci okresu a kraje. V posledních 20 letech,
převážně již v důchodovém věku, zastává funkci předsedkyně oddílu SG a
zároveň trenérky těch nejmladších adeptek tohoto sportu s cílem vypěstovat
u mladých základní dovednosti a pohybové návyky tak potřebné pro současnou předškolní a školní mládež.
Této činnosti se věnuje nepřetržitě s výjimkou mateřské dovolené již
dlouhých 46 let. Za tuto dobu prošly oddílem sportovní gymnastiky stovky mladých dívek.

Sportem ke zdraví
Rok 2014 ukrajuje již třetí měsíc a my se neustále těšíme z cvičení, a také z toho, že se naše
parta cvičenek stále schází. Na cvičení se těšíme, a protože netrpíme žádné drby, zažíváme
stále spoustu legrace.
Sepsaly jsme dokonce naše názvosloví cviků. Je to unikát, který se určitě nikde jinde nepoužívá, je prostě jen naše a je také zdrojem dobré
nálady a vtipu.
Můžeme se pochlubit dalším unikátem, a tím
je „mužský“. Kuba chodí do třetí třídy, je z Příbrami a jakmile navštíví v Chlebově babičku,
chodí s ní pravidelně s námi cvičit. Je velmi šikovný a dobrý tanečník. To mohu říci s klidným
svědomím, protože mi dělal při cvičení ve dvojicích partnera. Říká, že se mu cvičení s námi
líbí, proto se těšíme, že o velkých prázdninách
se budeme s Kubou vídat častěji.
Za ženy ASPV Spartaku Soběslav Hana Veselá

Veřejné bruslení
Neděle 2.3.2014
Sobota 8.3.2014
Neděle 9.3.2014

14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
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První krasobruslařské
závody v Soběslavi

Pokud chcete vidět umění našich malých i větších krasobruslařů, přijměte pozvání na jarní exhibici,
tentokrát s kocouří tématikou. Exhibice se bude konat 26. 3. v 18 hodin na soběslavském zimním
stadionu.

Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – březen 2014
Kategorie
junioři
dorost
8. třída
5. třída
7. třída
8. třída
junioři
junioři
7. třída
7. třída
5. třída
5. třída
6. třída
6. třída
mladší dorost
mladší dorost

den
sobota
neděle
středa
neděle
neděle
středa
sobota
neděle
pátek
sobota
neděle
pondělí
pátek
sobota
neděle
pondělí

datum
1.3.
2.3.
5.3.
9.3.
9.3.
19.3.
15.3.
16.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.

začátek
15.15 h
11.15 h
15.00 h
9.40 h
11.40 h
15.00 h
10.00-19.00
9.00-18.00
9.00-20.00
8.00-19.00
9.00-20.00
8.00-19.00
9.00-20.00
8.00-19.00
9.00-20.00
8.00-19.00

soupeř
Slavoj Český Krumlov
HC Vimperk
KLH J. Hradec
HC Tábor
HC Tábor
HC Plzeň
turnaj – 5 družstev
turnaj – 5 družstev
turnaj
„O pohár starosty města“
turnaj
„Adinol - cup“
turnaj
„O pohár Jiřího Lály“
turnaj
„O pohár R. Bělohlava“

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

FLORBAL
Muži a ženy v novém roce nezaváhali, dorostenky naopak recept na soupeřky nenašly.
Po vánoční pauze a vinou volného losu
v prvním novoročním termínu vyběhli k prvním
zápasům roku 2014 florbalisté a florbalistky až
koncem měsíce ledna. Dospělým kategoriím
mužů a žen se dařilo nadmíru dobře.
Hráči Banesu konečně začali předvádět výkony, na něž jsme byli zvyklí z minulých sezon.
Ve dvojzápase, ke kterému se vydali do Třeště,
nedali soupeřům nejmenší šanci a přivezli plný
bodový zisk.
Ženy patří již druhou sezonu po sobě k tomu
nejlepšímu, co druhá liga nabízí. Letos vše zatím navíc korunují tím, že neztratily ani bod.
Nejinak tomu bylo i v prvních zápasech nového
roku. Právem tak patří Soběslavačkám první
místo v tabulce a pomalu se plní plán postupu do
baráže o 1. ligu.
Naopak dorostenky nový rok nezastihl v nejlepším rozpoložení. Soběslavský nováček soutěže nenavázal na vítězství z posledního turnaje
v roce 2013. A bohužel ani v jednom zápase nedokázal vytěžit nějaký ten bodík. Liga doroste-

nek však má na programu ještě dost zápasů, ve
kterých bude prostor na zlepšení.
Zároveň bychom Vás rádi pozvali na vyvrcholení letošního ročníku 2. ligy žen. Naše hráčky odehrají poslední 4 zápasy sezony ve
sportovní hale v Sezimově Ústí. Nejprve
16. března od 9:00 a 14:30. Soupeři budou
United ČB a Šťírky ČB. Poslední dvoukolo se
hraje 5. dubna. Utkání našich dívek jsou na
programu od 12:30 a 15:30, soupeřkami tentokrát budou holky z Písku a Tábora. Přijďte
podpořit naše hráčky a pomoci jim tak vyhrát
soutěž a postoupit do baráže o 1. ligu.
Muži
· SK DDM Banes Soběslav - SK Cosa Nostra
13:5
Branky za Soběslav: Bělohlav M. 4x, Dušek
4x, Hák J. 2x, Podlaha, Doležal, Kubec
· SK DDM Banes Soběslav - FBC THC Velešín 11:6
Branky za Soběslav: Hák J. 4x, Bělohlav M.
3x, Doležal 2x, Dušek, Pivec
Ženy
· SK DDM Banes Soběslav - FBŠ Jihlava “B” 5:0
Branky za Soběslav: Bínová 2x, Matoušková, Klímová, Kubátová

Poslední lednovou neděli náš klub uspořádal
své první mezioddílové závody s názvem Ledová Růže aneb O pohár starosty města Soběslav.
Doufali jsme, že naše děti budou mít možnost
porovnat své dovednosti alespoň se soupeři
z dalších jihočeských krasobruslařských klubů.
Naše očekávání však byla překonána a závodů
se nakonec zúčastnilo více než 100 závodníků
z různých koutů České republiky. Závodilo se
v šesti kategoriích, naše dívky a chlapci se ani
mezi takovou konkurencí neztratili a vybojovali
několik cenných kovů.
Přehled výsledků soběslavských závodnic a
závodníků:

· Nábor (22 závodníků): 4. Nikolka Jindrová
· Přípravka A (21 závodníků): 6. Maruška
Podlahová, 7. Lucinka Kubecová, 18. Viktorka Vránková, 20. Nelinka Vargová, 21. Niki
Gruberová
· Přípravka B (23 závodníků): 9. Štěpánka
Říhová, 10. Verunka Nývltová, 14. Anička
Pánková
· Ukaž, co umíš A, 6-8 let (12 závodníků):
3. Anežka Novotná, 4. Naomi Bláhová
· Ukaž, co umíš B, 8-10 let (10 závodníků):
3. Petra Cíchová, 5. Rosalie Plachá, 6. Jakub
Turek, 9. Petra Jindová, 10. Tereza Jíšková
· Ukaž, co umíš C, 10 let a více (15 závodníků):
2. Barbora Říhová, 3. Lucie Štěpánková,
5. Adéla Ženíšková, 6. Liliana Honsová,
7. Kateřina Řezníčková, 8. Veronika Cíchová,
11. Kristýna Bontea, 12. Ondřej Sedláček,
14. Petra Humešová, 15. Veronika Kubecová
Všechny děti si zaslouží uznání a pochvalu
za to, co se za necelé 2 roky naučily.
Barbora Nývltová
· SK DDM Banes Soběslav - FK Slovan Jindřichův Hradec 4:2
Branky za Soběslav: Kabešová M., Zrůbková, Přibylová, Bínová
· SK DDM Banes Soběslav - FK Slovan Jindřichův Hradec 5:1
Branky za Soběslav: Vacková 2x, Matoušková, Markéta Kabešová, Nováková
· SK DDM Banes Soběslav - FBC Rebels České Budějovice 6:0
Branky za Soběslav: Kabešová Markéta 3x,
Škodová, Matoušková, Bínová
Dorostenky
· SK DDM Banes Soběslav - Sklo Bohemia
Světlá nad Sázavou 0:11
· SK DDM Banes Soběslav - FK Slovan Jindřichův Hradec 1:3
Branky za Soběslav: Stachová
· SK DDM Banes Soběslav - 1.FbK Tábor
3:10
Branky za Soběslav: Oubramová, Vránková,
Tošerová
· SK DDM Banes Soběslav - TJ Sokol Písek
2:3
Branky za Soběslav: Vránková, Tošerová
Martin Krejča, www.florbal-sobeslav.net
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Ladění jarní fyzické a psychické formy s RELAXEM
Pojďte se s námi dostat před jarem do ideální formy! Pokusíme se vám pomoci!

CO NABÍZÍME?

REGENERACE A MASÁŽE

Odbornou pomoc podloženou vzděláním,
dlouhodobou činností v oboru vedení sportovního tréninku a péče o zdraví. Pracujeme jak s vrcholovými sportovci, tak s lidmi, kteří mají chuť
na sobě a svém zdraví pracovat! Nejsme jen posilovna nebo cvičení někde v sále. Nevlastníme
masově vydávané licence, vydávané pod heslem vést hodinu a předcvičovat může přeci každý, kdo zaplatí a vyškolí se! Ani my nevíme vše,
ale snažíme se na sobě pracovat a během let získané zkušenosti použít a předat je vám. Snažíme se předejít chybám a špatným návykům při
cvičení a pohybu, které vám mohou spíše ublížit
než pomoci při nesprávném vedení.

Využijte kompletní saunový svět, kde máte
k dispozici tři potírny, které můžete střídat libovolně podle chuti po dobu 90 minut. Finská potírna celá ve dřevě na vás čeká s teplotou okolo
100 stupňů. Pokud je vám v ní hodně teplo, můžete si krásně prodýchat plíce ve vedlejší Bio
sauně obklopeni bílou a modrou mozaikou při
vůni pomerančů, eukalyptu, břízy, bylinek - to
vše při teplotě 55 stupňů a 70 – 80% vlhkosti. A
do třetice můžete pro příjemné prohřátí těla využít infrakabinku s vůní dřeva olše. Po náročném pocení můžete pro ochlazení využít
samozřejmě studenou vodu a poté poležet ve
vnitřní odpočívárně obklopeni dřevem z borovice, anebo na venkovních lehátkách, a pokud počasí dopřeje, tak i povalování se ve sněhu.
Nezapomeňte, že saunování je chápáno jako
jedna z hlavních a důležitých součástí zdravého
životního stylu s posilováním imunity v boji
s civilizačními nemocemi!
Pokud máte problémy a bolesti zad, nebo jen
čistě jako prevenci, nabízíme vám ruční regenerační masáž zad, nohou, rukou.

POHYBOVÁ AKTIVITA
· SQUASH
· BADMINTON
· SKUPINOVÁ CVIČENÍ - mezi největší hity

patří TRX/Flowin a nově pro vás přidáváme
od března Piloxing !!!
· POSILOVNA
Do Relaxu stačí jen příjit. Jediné, co potřebujete, jste vy a sportovní oblečení!Nepotřebujete karimatky ani jiné cvičební pomůcky…vše
vám rádi zapůjčíme a po konzultaci s vámi vybereme i vhodné individuální nebo skupinové
cvičení. Můžete využít nejenom klasické posilovací stroje, ale i všechny moderní pomůcky a
nářadí (jako je TRX, flowin, balanční pomůcky,
sypoba, powerbar, míče a další), které znáte
z televize a časopisů. Po cvičení máte možnost
se v klidu vysprchovat a poté si dát něco v baru.

SOBÍCI SE VRACÍ
aneb zápas jako
vzpomínka na pana
Slávu Lukeše

Dne 29. března 2014 od
19:00 h, se na zimním stadionu v Soběslavi
uskuteční vzpomínkové utkání na trenéra nejenom Sobíků-hráčů ročníku narození 1995 –
1998 p. Lukeše, který zemřel v listopadu 2013.
V tomto zápase by měli nastoupit kluci, kteří
hráli v sezoně 2003/2004 za OLH Soběslav respektive u soupeře za TJ Lokomotiva Veselí nad
Lužnicí. Oba týmy nastoupí v replikách historických dresů, hostující tým zvolil dresy z let
1970, a domácí Sobíci nastoupí v dresech připomínající roky 1955 – 1960. Určitě bude zajímavé setkání kluků, kteří před 10 lety nastupovali
za domácí nebo hostující tým, a momentálně hrají jak za místní kluby, tak za kluby hrající nejvyšší soutěž v příslušné kategorii. Přijďte se podívat
na určitě zajímavé klání a zavzpomínat na člověka, který dal soběslavskému hokeji mnoho.
V mé hlavě zůstává například věta p. Lukeše
před prvním zápasem Sobíků, který se uskutečnil
15. 11. 2003, a klukům bylo 5 – 7 let. „Chlapi,
prohrát můžete s kýmkoliv, ale s V...m NIKDY“.
Drobné informace o utkání a i o historii Sobíků
naleznete na http://www.hcsobeslav.euweb.cz/
Za Sobíky B. Petřík, boris.petrik@tiscali.cz

REHABILITACE
Pokud máte problémy svalového aparátu,
šlach, úponů, zlomeniny, opařeniny, pocit únavy… nabízíme unikátní přístroj, který si odnesl
na několika mezinárodních veletrzích hlavní
cenu, mimo jiné i v boji a prevenci proti rakovině. Viofor JPS systém. Tady je důležité - hlavně
u úrazů - přijít včas! Přijďte i s čerstvou sádrou,
u zlomenin garantujeme kvalitnější a rychlejší
zhojení!

HOKEJ ŽÁCI
Plzeň zůstala neporažena - 18. 01. 2014
Šesťáci a osmáci vyrazili v sobotu změřit síly
s plzeňskými Indiány, kteří na svém ledě nerozdávají body lacino.
6. třídy
· HC Škoda Plzeň - HC Lužnice
5 : 4 (2:1; 0:2; 3:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Hanák), Lang (Máca), Hájek (Lang), Hanák
(Slabý)
Přes smutný závěr zápasu je nutno celý tým
pochválit za předvedený výkon. Vl. Máca (VM)
8. třídy
· HC Škoda Plzeň - HC Lužnice
12 : 1 (1:0; 3:0; 8:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Kratochvíl)
Dvě třetiny jsme dokázali domácím vzdorovat a dá se říci, že jsme s nimi drželi krok. V závěrečném dějství se projevila vyrovnaná kvalita
všech útočných formací Indiánů a výsledkem
toho bylo pro nás celkem kruté celkové skóre.
Milan Dančišin (MD)

Osmáci podlehli Kohoutům - 22. 01. 2014
Středeční odpoledne měli osmáci na programu
dohrávku utkání žákovské ligy s táb. Kohouty.
8. třídy
· HC Tábor - HC Lužnice
8 : 1 (3:0; 3:0; 2:1)

BEAUTY KOUTEK (PŘÍSTROJOVÉ
TVAROVÁNÍ TĚLA)
Tady najdete přístroj na KRYOLIPOLÍZU
vyvinutý k destrukci tukových buněk. Pokud
máte chuť svou pleť vytáhnout a omladit, můžete
využít přístroj na RADIOFREKVENČNÍ
LIPOSUKCI. Pro aktivaci lymfatického systému
vám nabízíme přístrojovou LYMFODRENÁŽ.
Kompletní rozpis cvičení a všechny ostatní
důležité informace najdete na inter. stránkách
www.relaxsobeslav.cz.
Ke každé zakoupené permanentce od
1. do 20. března 1 h sauny zdarma!
Těšíme se na Vás!! Relax
Branky a asistence HC Lužnice:
Bernat (Himpan)
Opět jsme odehráli slušné utkání, škoda jen
neproměněných šancí, výsledek mohl být přijatelnější.
(MD)

U Medvědů vítězně jen sedmáci
25. 01. 2014

Medvědi byli dalším soupeřem HC Lužnice
v nadstavbové části soutěže 5. a 7. tříd.
5. třídy
· HC Slavoj Český Krumlov - HC Lužnice
6 : 1 (0:0; 3:1; 3:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Šrubař
I přes prohru musím pochválit všechny naše
kluky, a to bez výjimky, za bojovnost a nasazení
a především vyzdvihnout skvělý výkon gólmana Matyáše Havla.
Jiří Hanzal (JH)
7. třídy
· HC Slavoj Český Krumlov - HC Lužnice
3 : 4 (2:2; 0:1; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat (Houdek), Bernat (Houdek), Novák T., Houdek
Pochválit musíme dnes všechny hráče včetně obou gólmanů, přístup k zápasu byl od všech
velice dobrý.
David Čížek (DC)

Osmička na Písek nestačila
27. 01. 2014

Osmáci hráli svůj další zápas u Otavy, v posledním měření sil s Pískem získala 8. třída bod
za remízu.
pokračování na str. 28
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HOKEJ ŽÁCI
pokračování ze str. 27
8. třídy
· IHC Písek - HC Lužnice
9 : 0 (3:0; 5:0; 1:0)
S deseti hráči a výbornou gólmankou jsme
svedli souboj zejména s forvardem Písku Matiáškem, který dokázal vstřelit hned 6 branek
v tomto zápase. Hráči předvedli zodpovědný
výkon, na lepší výsledek to ale tentokrát nestačilo.
(MD)

Sedmičky šokovaly Budějky,
šestky smázly Tábor
29. 01. 2014

HC Lužnice dohrávala ve středu odložené
zápasy žákovských lig 5., 6. a 7. tříd.
5. třídy
· HC Lužnice - HC České Budějovice
2 : 9 (0:1; 0:3; 2:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Čančura
(Kovaříček), Šrubař (Hanzal)
V utkání s Budějovicemi působili naši kluci
poněkud ospale, bez chuti zabojovat. Až v posledních minutách zápasu se naši kluci na chvilku probudili, ale to bohužel na celkovém
výsledku už nic nezměnilo a Budějovice od nás
i tentokrát odjížděly neporaženy.
(JH)
6. třídy
· HC Tábor - HC Lužnice
2 : 7 (0:3; 0:1; 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák
(Lang), Hanák (Lang), Hanák (Lang), Hanák (Lang), Hanák (Dančišin), Lang (Hájek), Slabý
Po celý zápas jsme dnes byli lepším týmem a
postupně se dostávali do mnoha šancí. Bohužel
naši hráči si v koncovce počínali velice laxně a
některé šance zbytečně překombinovávali. Dobře si počínala naše obrana, která útočníky soupeře pouštěla do šancí pouze sporadicky. (VM)
7. třídy
· HC Lužnice - HC České Budějovice
5 : 4 (3:1; 1:3; 1:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Bernat), Bernat (Houdek), Kratochvíl
(Bernat), Bernat (Houdek), Bernat (Houdek, Himpan)
Skvělý vstup do utkání předvedly naše barvy
a po 102 vteřinách vedly 2:0. Od 2. poloviny
první třetiny hosté hru vyrovnali a začali být nebezpeční, z čehož pramenilo i snížení na 2:1.
Naši hráči přidali do konce třetiny ještě jednu
branku a do 2. třetiny si nesli dvoubrankový náskok. Prostřední dějství měli více ze hry budějovičtí hokejisté, kterým se podařilo vyrovnat.
Lužnice pak sice přidala 4. branku, ale i na ni
nalezli hosté rychlou odpověď. Úvod třetí třetiny se nám povedl, když jsme po 30 vteřinách
přidali naši 5. branku, která se později ukázala
být vítěznou. Budějovice se pak sice snažily o
vyrovnání, ale v naší brance stála výtečná Kristýna Bláhová, která již žádnou střelu do své klece nepustila, a náš tým mohl slavit cennou
výhru nad jedním z favoritů soutěže.
(DC)

Vajgar byl soupeřem 6. a 8. tříd
01. 02. 2014

Před jarními prázdninami sehráli naši šesťáci
a osmáci utkání na ledě jindřichohradeckého
Vajgaru.

6. třídy
· KLH Vajgar J. Hradec - HC Lužnice
3 : 10 (1:4; 2:5; 0:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Hanák), Slabý, Hanák (Lang), Lang (Dančišin), Hanák (Šrubař, Gargula), Hanák
(Lang), Hanák (Lang), Slabý (Máca), Hanák (Lang), Šrubař
Dnešní zápas patřil do kategorie téměř dokonalých. Všechny kluky je třeba dnes za vzorný
přístup k zápasu pochválit.
(VM)
8. třídy
· KLH Vajgar J. Hradec - HC Lužnice
15 : 0 (5:0; 6:0; 4:0)
V oslabené sestavě jsme na dobře hrajícího
soupeře neměli, bohužel jsme neproměnili několik slibných šancí.
(MD)

V žákovské lize se představily naše
týmy na domácím ledě
09. 02. 2014
6. a 8. třídy hrály ve Veselí nad Lužnicí
s Meteorem Třemošná, 5. a 7. třídy v Soběslavi
s berounskými Medvědy.
5. třídy
· HC Lužnice - HC Berounští Medvědi
3 : 20 (0:8; 1:6; 2:6)
Branky a asistence HC Lužnice: Slabý
(Máca), Máca, Šrubař
S nelehkým berounským soupeřem se utkaly
naše pětky v Soběslavi. I přes maximální nasazení našich kluků jsme nedokázali držet krok s o
rok staršími Medvědy. Ti beze zbytku využili
svoji výškovou převahu, nasázeli našim klukům
dvacet branek a potvrdili roli favorita krajské
žákovské ligy.
(JH)
6. třídy
· HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
8 : 3 (4:3; 3:0; 1:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák
(Lang), Slabý (Dančišin), Hanák (Dančišin), Lang (Hanák), Hanák (Máca), Lang
(Hanák), Lang (Hanák), Lang (Zíka)
Dnešní zápas začal naším rychlým nástupem
a v desáté minutě jsme vedli již 4:0. V této chvíli
nic nenasvědčovalo nějakému dramatu. Bohužel, minutový výpadek v koncentraci znamenal
třígólový příspěvek soupeře do naší brány a pocuchání našich nervů. Bylo to jak blesk z čistého nebe, ze kterého jsme se do konce třetiny
nestačili vzpamatovat. Po přestávkovém uklidnění se naše hra vrátila do standardních otáček a
soupeři jsme do konce druhé třetiny zase utekli
na rozdíl čtyř branek. Závěrečnou třetinu již
chlapci splnili pokyny, které jim byly uděleny, a
dovedli zápas do vítězného konce.
(VM)
7. třídy
· HC Lužnice - HC Berounští Medvědi
10 : 10 (4:2; 4:5; 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Komma), Houdek (Komma, Bernat),
Lang (Kratochvíl), Čížek (Bernat), Bernat
(Komma), Houdek (Bernat), Lang, Kratochvíl (Čada), Houdek (Bernat), Komma
(Čížek)
Těžkého soupeře přichystalo našim hráčům
další kolo ŽL 7. tříd. Berounští Medvědi přijeli
v plné sestavě s 10 hráči ročníku 2000. Lužnice ale
nakonec vybojovala se silným soupeřem cennou
remízu. Na naší straně musíme pochválit celý tým
v čele s gólmanem Jakubem Balounem za bojovnost a přístup k utkání.
(DC)

březen 2014
8. třídy
· HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
3 : 13 (1:1; 0:4; 2:8)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Čížek), Bernat (Komma), Čada (Bernat)
Po nadějné 1. třetině jsme přestali bruslit a
soupeř toho využil. S nasazením našich hráčů
od druhé poloviny zápasu jsme spokojeni rozhodně nebyli.
(MD)

Strakonice nad síly šestek i osmiček
12. 02. 2014

Vložené kolo měla na programu žákovská
liga 6. a 8. tříd, do Veselí n. L. a Soběslavi přijely
Strakonice, což byl pro šesťáky souboj o 4 body a
jistotu bojů o celkové prvenství v soutěži.
6. třídy
· HC Lužnice - HC Strakonice
2 : 5 (1:0; 1:2; 0:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Zíka (Slabý, Máca), Slabý (Zíka)
Zápas byl od prvního vhazování velice vyrovnaný. Šance se střídaly na obou stranách.
Klíčová z našeho pohledu byla druhá třetina,
kdy jsme obdrželi dva laciné góly a současně
neproměnili několik samostatných nájezdů. Ve
třetí třetině nám již trochu docházely síly a soupeř devět minut před koncem zápasu udeřil a
rozhodl o svém vítězství.
(VM)
8. třídy
· HC Lužnice - HC Strakonice
1 : 10 (1:3; 0:3; 0:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
Neodehráli jsme špatný zápas, o lepší výsledek nás připravil menší důraz v osobních soubojích a nedůraz před naší bránou.
(MD)

Západočeské týmy byly soupeři
5. a 7. tříd - 14. 02. 2014

Víkendové dvoukolo měla na programu žákovská liga 5. a 7. tříd, kdy se na soběslavském
ledě nejprve představil tým plzeňských Indiánů,
a v neděli vyrazili naši hráči do Třemošné, kde
je čekal Meteor.
5. třídy
· HC Lužnice - HC Plzeň 1929
1 : 9 (0:3; 1:3; 0:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Mrkvička
(Kovaříček, Hanzal)
Našim hráčům nechybělo odhodlání postavit
se papírově silnějšímu soupeři, zvlášť když
chtěli napravit debakl z plzeňské arény. Naši
dokázali soupeře ohrozit díky několika pěkným
kombinacím, bohužel až na jednu vstřelenou
branku vždy chyběla koncovka v podobě tvrdé
střely. Ani přes bojovné nasazení kluci nedokázali plzeňskému tlaku vzdorovat a na domácím
ledě prohráli 1:9.
(JH)
7. třídy
· HC Lužnice - HC Plzeň 1929
4 : 11 (0:3; 2:5; 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat,
Lang (Šírek, Bernat), Houdek (Komma),
Záviš (Himpan)
Utkání dnes chyběl ten pravý hokejový náboj.
Hrál se takový ospalý hokej, ve kterém se dokázali prosazovat zejména hráči Plzně. Lužnici připravil o lepší výsledek malý důraz před vlastním
brankářem a mizerná koncovka. Hosté si výhru
pohlídali a komplikace nepřipustili.
(DC)
pokračování na str. 29

březen 2014

HOKEJ ŽÁCI
dokončení ze str. 28
5. třídy
· HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
15 : 0 (5:0; 5:0; 5:0)
Utkání bylo z naší strany absolutně bez náboje. Na hráčích byla patrná únava z pátečního
zápasu s Plzní. Prosazovali se pouze hráči Třemošné, kterým jsme nestačili fyzičkou ani brus-

HOKEJ MUŽI
Božetice byly snadným soustem
19. 01. 2014
Torzo týmu Božetic přijelo do Soběslavi
k utkání 20. kola krajské ligy mužů. Spartak
potřeboval nutně bodovat, aby si zachoval naděje na postup do osmičky play off.
· OLH Spartak Soběslav - TJ Božetice
10 : 0 (1:0, 3:0, 5:0)
Branky a asistence: 13. Hraňo (Smrž), 20.
Karpíšek L., 24. Žákovský (Bruner, Vild),
30. Karpíšek L. (Smrž), 40. Hák (Smrž), 41.
Žákovský (Vild), 47. Hák (Hraňo, Smrž), 53.
Hák, 57. Žákovský (Kučera, Dedek), 60.
Smrž (Hraňo), vyloučení 6 : 4, střely 47 : 18
Pokud by první třetinu vyhrál Spartak 5:0,
nikdo by se nedivil, Božetice se úporně bránily
a jen absence střelecké potence u našich hráčů
znamenala pro hosty příznivé skóre 2:0. Ve
2. dějství pokračovalo obléhání svatyně, kterou
hájil gólman Šindelář a hráči v modrém dokázali třikrát mířit do černého. Hosté dokázali také
několikrát ohrozit juniora Havlátka v naší svatyni, ale ten si s jejich pokusy poradil s přehledem. Závěrečné dějství přidali domácí stejný
počet branek, jako v předchozích dvou třetinách
a diváci se tak dočkali desítky.

Jistotu play off získali muži u Rytířů
27. 01. 2014
Jakýkoliv bodový zisk zaručoval našim mužům jistotu účasti ve vyřazovacích bojích. Soupeřem jim byli hlubočtí Rytíři, kteří rovněž
bojují o osmičku.
· TJ Hluboká n. V. Knights - OLH Spartak
Soběslav
5 : 6 SN (2:0, 1:2, 2:3)
Branky a asistence: 10. Moudrý (Král), 13.
Dušek, 26. Oulík (Žlůva), 41. Moudrý (Miler), 42. Daněk (Fuka) - 36. Hastrman (Hák,
Smrž), 37. Hák (Hraňo, Bruner), 48. Karpíšek L. (Vopava, Bruner), 53. Hraňo (Máca),
58. Hák (Žákovský, Karpíšek L.), rozhodující
SN Žákovský, vyloučení 13 : 14, střely 31 : 30
Úvodní dějství poznamenalo časté vylučování. Rytíři šli do vedení v 10. minutě a následně dokázali využít jednu přesilovou hru, což
znamenalo jejich vedení 2:0. Ve 2. třetině pokračovalo časté vylučování hráčů. Jako první
udeřili Rytíři, kteří využili přesilovku ve 26. minutě, ale pak se dostali ke slovu i hráči v modrých dresech. Ve 36. minutě propálil ve
dvojnásobné přesilovce vše, co mu stálo v cestě,
Michal Hastrman, v pokračující přesilovce při
odloženém trestu pak zakončoval po ukázkové
kombinaci do odkryté svatyně Martin Hák.
Úvod závěrečné třetiny byl z naší strany tristní,
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lařsky. Kluci pouze přihlíželi soupeřově umění,
bez snahy jakkoliv zasáhnout. Naše nasazení se
bohužel po celý zápas nezměnilo a výsledek
z každé třetiny to jen potvrzuje.
(JH)
7. třídy
· HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
7 : 6 (3:3; 3:2; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice:
Čada (Himpan), Lang, Lang (Čížek), Lang
(Bernat), Bernat (Houdek), Houdek
(Bernat)
během 86 vteřin jsme inkasovali dvě branky a
Hluboká nám tím odskočila do tříbrankového trháku. Spartak zmobilizoval všechny síly a zahájil stíhací jízdu za potřebným bodem. Ve 48.
minutě propálil Daška Lukáš Karpíšek a bylo to
5:3. V 53. minutě pak měli domácí možnost pojistit svůj náskok, ale trestné střílení Jirka Dvořák chytil. Pravidlo nedáš - dostaneš se vyplnilo
a v 54. minutě při naší přesilovce překonal Daška počtvrté v utkání Martin Hraňo. Kýženého
vyrovnání se dočkali přítomní fanoušci modrobílých barev v minutě 58., kdy se prosadil
podruhé v utkání čerstvě oceněný nejlepší hokejista roku 2013, Martin Hák. Do konce základní hrací doby již branka nepadla, a tak přišla
na řadu dovednostní disciplína, ve které byli
6 sérií úspěšní oba brankáři. O bodu navíc pro
Spartak rozhodl v 7. sérii nájezdů Honza Žákovský, který Daška překonal, zatímco domácí Míšek na Jirku Dvořáka nevyzrál. Dva body
znamenají jistotu play off, o našem soupeři se
rozhodne až podle výsledků v posledním hracím kole.

První čtvrtfinále pro Lokotku
07. 02. 2014
Play off mělo v pátek na programu 1. čtvrtfinálové utkání, Spartak cestoval na led veselské
Lokomotivy.
· TJ Lokomotiva Veselí n. L. - OLH Spartak
Soběslav
5 : 2 (1:1, 1:1, 3:0)
Branky a asistence: 2. Benda (Bůžek), 21.
Dušák, 50. Míchal J. (Benda, Kypta), 55.
Arnold (Schmied), 59. Arnold (Benda) - 20.
Hraňo (Máca, Jansa), 22. Žákovský (Zayml), vyloučení 10 : 9, střely 27 : 25
Úvod utkání patřil domácím, kteří ze svého
tlaku dokázali vstřelit šťastnou první branku.
Spartak ustál následně sérii vyloučení včetně
veselské přesilovky 5 na 3. Modrobílí se snažili
o vyrovnání jednobrankového manka a to se jim
povedlo 25 vteřin před koncem třetiny. Úvod
druhého dějství přinesl vedení domácích 2:1,
když se po chybné rozehrávce dostal k puku Dušák. To však netrvalo dlouho, protože Spartak
dokázal potrestat vyloučení domácího Bendy.
Patrik Zayml posunul puk na Honzu Žákovského a ten srovnal na 2:2. Ve druhém dějství jsme
pak dostali možnost dvojnásobné početní výhody i my, ale Studničku v brance Lokotky jsme
nedokázali překonat ani z jasných brankových
příležitostí. Úvodní desetiminutovka závěrečné
třetiny pak přinesla několik šancí na obou stranách, po střele Bůžka zvonilo břevno naší branky, ale ani naši střelci recept na gólmana Veselí
nenašli. O výsledku pak rozhodla pětiminutovka, ve které nám domácí dokázali dvakrát ujet
do přečíslení 2 na 1 a obě tyto možnosti promě-
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Velice dobrý zápas sehráli sedmáci na ledě
v Třemošné. Utkání mělo vyrovnaný průběh, ve
kterém dokázali naši hokejisté vždy zareagovat
na vedení Meteoru. Rozhodnutí pak přinesla 58.
minuta, kdy se po ztrátě puku na útočné modré
dokázal individuálně prosadit domácí Reisnecker a rozhodl tak o vítězství domácích. Naši hráči
ještě zkusili power play, ale šance proměnit nedokázali. Utkání by slušela spíše remíza, hráči si
za přístup k utkání zaslouží velkou pochvalu.
(DC)
nili v branky. Definitivní podoby doznalo skóre
v 59. minutě při naší power play, kdy domácí
Arnold upravil na konečných 5:2. Věříme, že
v nedělním 2. čtvrtfinálovém utkání se máme na
co těšit.

Spartak se do semifinále nepodívá
09. 02. 2014
Druhé čtvrtfinálové utkání vidělo na soběslavském stadionu více než 600 diváků, kteří sledovali zejména v 1. dějství show rozhodčích
Urbana a Čápa.
· OLH Spartak Soběslav – TJ Lokomotiva
Veselí n. L.
5 : 7 (0:5, 3:2, 2:0)
Branky a asistence: 22. Hastrman (Hák),
26. Žákovský (Hák, Vild), 32. Sládek (Karpíšek, Vild), 44. Bruner (Hák, Žákovský), 60.
Hák (Smrž, Bruner) - 6. Mikeska (Čáp), 8.
Sekera (Bůžek), 11. Chlaň (Mikeska, Čáp),
12. Benda (Sekera, Arnold), 14. Drs (Čáp),
31. Arnold (Schmied, Kypta), 38. Sekera
(Kypta), vyloučení 10 : 15, střely 23 : 28
Po úvodním oťukávání se prosadil v 6. minutě ve vlastním oslabení Mikeska a hosté vedli
0:1. Další branka padla v čase 7:14 z hole Sekery. Domácí střídačka byla tímto vývojem zaskočena, ale nic nebylo ztraceno. Následně vzali
osud utkání do rukou hlavní rozhodčí Čáp a Urban, kteří v čase 7:53 naprosto necitlivě posoudili srážku Patrika Zaymla s veselským
forvardem Čápem jako napadení, což znamenalo pro Patrika cestu do šaten. Spartak se v oslabení úspěšně bránil do doby, než sudí vyloučili Martina Hraňa za hru vysokou holí na 5 + OK.
Veselským hráčům se naskytla příležitost hrát
téměř 3 minuty dvojnásobnou přesilovku, při
které nám dokázali vstřelit tři branky a prakticky rozhodli o osudu utkání. Po inkasované
4. brance vystřídal Jirku Dvořáka v brance Petr
Havlátko. Spartak to ale nezabalil a v úvodu
2. třetiny snížil na 1:5 Michalem Hastrmanem.
Další branka přišla v 26. minutě z hole Honzy
Žákovského, bohužel jsme další šance nevyužili, a tak opět udeřili hosté, kteří zvýšili ve
31. minutě na 2:6. Další branku viděli diváci
v síti Studničky v čase 31:52, kdy se od modré
trefil Petr Sládek. Do konce 2. třetiny jsme měli
další šance, ale místo 4. branky v síti Veselí,
padla 7. branka do naší svatyně v čase 37:48.
Závěrečnou třetinu byla patrná snaha našich
hráčů uhrát důstojný výsledek a to se jim, dá se
říci, povedlo. Dokázali přidat další dvě branky,
o které se zasloužili Martinové Bruner a Hák.
Do semifinále postoupila Lokotka, ale Spartak
určitě neprodal kůži lacino. Poděkování si zaslouží přítomní diváci a bubeníci, kteří přispěli
k bouřlivé atmosféře tohoto utkání.
David Čížek
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

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

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA

Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

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

www.pujcovna-monika.cz
Hledám brigádu cca na 4 h.
Budu ráda za cokoliv - výpomoc
v administrativě, úklid,
výpomoc v obchodě.
Nebo nabízím vyžehlení vašeho
prádla u sebe doma.
Prosím pište SMS na tel. číslo
605 452 695. Děkuji za nabídky.

březen 2014
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Přijmeme elektrikáře
Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupíme zahradu v Soběslavi a okolí. Chata
vítána, elektrika a voda podmínkou. Bez realitky; seriózní a rychlé jednání se zajištěním
platby přes advokátní úschovu.
Tel. 724 131 407
· Koupím byt v Soběslavi 2+1, v přízemí nebo
v domě s výtahem. Kontakt: 731 890 819
· Koupím byt v Soběslavi, může být i v původním stavu. Tel. 601 336 000
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám chalupu v Klenovicích čp. 42.
Tel. 773 279 276
· Prodám sousedící parcely v Roudné-Janov,
2
každá o výměře 1922 m . Přípojky na hranici
pozemku. Cena dohodou. RK nevolat.Více
informací na tel. čísle 775 908 906.
· Prodám nebo vyměním byt 3+1 v OV-U Zastávky za menší byt nebo garsonku ve Veselí
n. L. nebo v Soběslavi. Tel. 720 236 726

Ostatní
· Pronajmu nové byty – garsonka, 2 KK a 3 KK,
zahrada, místo na parkování, garáž.
Tel. 777 907 750
· Daruji sklenice na zavařování různých velikostí. Tel. 608 426 645
· Pronajmu na náměstí v Soběslavi byt 1+1.
Tel. 775 506 572
· Pronajmu na náměstí v Soběslavi byt 3+0
s terasou. Tel. 381 522 076
· Wüstenrot – Kocourková Pavla – spoření, pojištění, hypotéky. Tel. 602 258 450, mail:
pavla.kocourkova@obchod.wuestenrot.cz
· Rizikové kácení stromů. Foto Facebook:Tree
climbing. Tel. 728 970 057

· Hledám provozovatele pro TRŽNICI FARMÁŘSKÉ PRODEJNY - v centru města
Veselí nad Lužnicí.
Tržnice bude součástí celorepublikového řetězce farmářských prodejen s kompletním
servisem. Telefon: 606 616 000
· Pronajmeme v Soběslavi na náměstí prodej2
2
nu (112 m ) a sklad (23 m ).
Tel. 776 280 091
· Pronajmu zařízený byt 2+1 blízko centra po
kompletní rekonstrukci. Volný ihned.
Tel. 777 122 222

Cena inzerce:
1 řádek šíře 6 cm:
12 Kč + DPH
Plošná inzerce:
2
8 Kč/cm + DPH
Zvláštní grafická úprava
(logo): 50 Kč

Při opakování poskytujeme
slevu 10%
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Již 15 let
jsme tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

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

n
n
n
n
n
n

- 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.

Pronajmu skladovou halu
Info 602 442 835

březen 2014
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Zveme vás do nově
otevřeného obchodu
„Iva OUTLET“
v Soběslavi
(naproti policii).

Nabízíme nové značkové oblečení a doplňky
za výhodné ceny.
Najdete u nás oblečení a doplňky světových značek
Bershka, Puma, Nike, Desigual, Gio-Goi, Diesel, Morgan,
Next, Guess, Sissia, Zara a spoustu dalších.

V březnu slevy na vybrané zboží
Těšíme se na vaši návštěvu!
Najdete nás na facebooku - Iva OUTLET.

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

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15 - 20 týdnů. Cena 149 - 185 Kč/ks dle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční:

Ve čtvrtek 13. března 2014
Soběslav – vlakové nádraží u bývalé restaurace – 17.50 h

V sobotu 5. dubna 2014
Soběslav – vlakové nádraží u bývalé restaurace – 9.00 hod. a 9.55 h
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena 20 - 30 Kč/ks
Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.

Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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

Bezporuchový chod
V provedení ocel i litina

Ing. Tomáš Slavík
Mob: +420 603 572 515
WWW.TOPITLEVNE.CZ

l TEPELNÁ ČERPADLA l SOLÁRNÍ KOLEKTORY
l AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ A PELETY
Zdeněk Vondruška

PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy a palivo
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu

FOTOGRAFIE Z POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
objednávejte na www.fotocibulka.cz
KODAK - FOTO pro FOTO
nám. Republiky vedle lékárny

výdej zakázek:

Provádíme veškeré fotografické práce
a průkazové fotografie
Největší výběr
fotoalb a fotorámečků v regionu
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Uzávěrka příštího čísla - pondělí 17. 3.
Internet: www.musobeslav.cz
e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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