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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 2. dubna 2013 od 14.00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 7/075/2013

Rada města ukládá realizovat usnesení z 13.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo dne 27. března 2013.

 Usnesení č. 7/076/2013

Rada města souhlasí s podáním žádosti do
grantového programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje - na pořízení vybavení
a technických prostředků pro Jednotku dobrovolných hasičů Soběslav v roce 2013 s celkovými náklady ve výši 61.599,- Kč vč.
DPH. Spoluúčast města činí 18.480,- Kč.

 Usnesení č. 7/077/2013

a) Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků města Soběslavi,
městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru
dobrovolných hasičů, provedené k 31. 12.
2012, dle zápisu předloženého tajemníkem
MěÚ ing. Radkem Bryllem.
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku
z evidence za rok 2012 dle návrhů předložených inventarizační komisí.

 Usnesení č. 7/078/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu
Soběslav ing. Zinou Petráskovou na pořízení
osobního automobilu pro pečovatelskou službu.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
SOME, s. r. o., Jindřichův Hradec, s dodávkou
vozu Peugeot Partner Tepee Active 1,6VTi
98k za cenu 310.000,- Kč vč. DPH. Vozidlo
bude zakoupeno z prostředků Senior-domu
Soběslav.

 Usnesení č. 7/079/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Stavební úpravy
domu čp. 152/I v Soběslavi (Rožmberský
dům)“, které se uskutečnilo 25. 3. 2013 od
13.00 hodin na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za cenu 1.394.650,Kč + DPH.

 Usnesení č. 7/080/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Záchrana gotického hradu v Soběslavi – stavební úpravy západního křídla budovy hradu parc. č. 67/I“,
které se uskutečnilo 29. 3. 2013 od 13.00 hodin na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.594.684,- Kč + DPH.

 Usnesení č. 7/081/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného ředitelem ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilem Říhou na výměnu dře-

věných oken nad vstupem v severním křídle
školy, které se uskutečnilo 26. 3. 2013.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
T.O.D.O.K., s. r. o., Klenovice, za cenu
269.318,- Kč vč. DPH.

 Usnesení č. 7/082/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného ředitelem ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilem Říhou na výměnu prosklených vchodových stěn v obou křídlech
školy, které se uskutečnilo 20. 3. 2013.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
MENHIR CB, s. r. o., České Budějovice, za
cenu 296.305,- Kč vč. DPH.

 Usnesení č. 7/083/2013

a) Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem KDMS
Mgr. Petrem Valešem na pronájem kinokavárny Společenského centra Soběslavska,
které se uskutečnilo 2. 4. 2013.
Vítězem výběrového řízení se stala Mgr.
Martina Šimonová, Soběslav, s nabídkovou
cenou 5.500,- Kč měsíčně.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi Kulturním
domem města Soběslavi jako pronajímatelem, Mgr. Martinou Šimonovou, Soběslav,
jako nájemcem, za účasti města Soběslavi
jako vlastníka na pronájem nebytových prostor kinokavárny ve Společenském centru Soběslavska. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.

 Usnesení č. 7/084/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na stavební práce obnovy domu čp. 1/I
na náměstí Republiky v Soběslavi, které se
uskutečnilo 28. 3. 2013.
a) Vítězem výběrového řízení na sanaci krovu se stala firma Petr Elner – Ochrana dřeva,
Loštice, za cenu 259.696,- Kč + DPH.
b) Vítězem výběrového řízení na odstranění
novodobých konstrukcí se stala firma Spilka
a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 307.904,Kč + DPH.

 Usnesení č. 7/085/2013

Rada města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy ze dne 12. 3. 2008 uzavřené mezi
městem Soběslav a firmou Telefónica Czech
Republic, a. s., Praha, na pronájem části pozemku parc. č. 1001/9 v k. ú. Soběslav za účelem umístění veřejného telefonního automatu
dohodou k 30. 4. 2013.

 Usnesení č. 7/086/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi Jihočeským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, jako budoucím povinným,
městem Soběslav jako budoucím oprávněným a Správou železniční dopravní cesty,
s. o., Praha, jako investorem stavby na uložení inženýrských sítí (kanalizace, voda) na pozemku parc. č. 3975/1 v k. ú. Soběslav
v souvislosti s budoucí výstavbou IV. želez-
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ničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí
– Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí nad Lužnicí
– Soběslav.

 Usnesení č. 7/087/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
výpůjčce mezi městem Soběslav a Husitským muzeem Tábor na zapůjčení dřevěné
starožitné skříně, která je v majetku města,
Husitskému muzeu Tábor, které provede její
restaurování a následně její vystavení ve své
stále expozici s názvem Soběslav – město pětilisté růže v domě čp. 152 (Rožmberský
dům) v ulici Petra Voka v Soběslavi. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let
s účinností od 1. 5. 2013.

 Usnesení č. 7/088/2013

Rada města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy ze dne 22. 11. 1999 uzavřené mezi
městem Soběslav a MUDr. Evou Blažkovou,
interní ordinace, na pronájem nebytových
prostor v 1. patře budovy čp. 159/I (Poliklinika) v ulici Petra Voka v Soběslavi dohodou
k 30. 4. 2013.

 Usnesení č. 7/089/2013

Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a Honebním
společenstvem Vesce – Luh, na základě které
Honební společenstvo daruje městu Soběslav
finanční částku ve výši 12.500,- Kč pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Nedvědice
v roce 2013.

 Usnesení č. 7/090/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou JaP – Jacina, s. r. o., Mnichovo Hradiště, na speciální
úpravu 3 ks skladovacích kontejnerů mobilního protipovodňového hrazení za cenu
69.000,- Kč + DPH.

 Usnesení č. 7/091/2013

Rada města souhlasí s účastí ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové
na zahraniční studijní cestě do Francie, kterou pořádá ve dnech 4. 6. – 9. 6. 2013 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky.

 Usnesení č. 7/092/2013

Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi, projednaných Sociálně zdravotní komisí rady
města dne 18. 3. 2013, následujícím způsobem: byt 1+0: Miloslava Měkutová, Soběslav; Zdeňka Potměšilová, Roudná; Anna
Šimonová, Soběslav, Zdeňka Šťastná, Soběslav; Marie Vlčková, Dráchov.

 Usnesení č. 7/093/2013

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+0 v čp. 7 v ulici Na Pršíně v Soběslavi do nájmu Jarmile Solarové, Soběslav,
a dále s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 245 v ulici Wilsonova v Soběslavi do nájmu Ludmile Chytilové,
Soběslav.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 16. dubna 2013 od 14.00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 8/094/2013

Rada města projednala návrh programu akce
„Soběslavské slavnosti Rožmberské 2013“
předložený ředitelem Kulturního domu města
Soběslavi Mgr. Petrem Valešem, která se
uskuteční v sobotu 21. září 2013 na náměstí
Republiky, u kulturního domu a u hradu v Soběslavi. Slavnosti připomenou 720 let od data
první dochované písemné zmínky o Soběslavi.

 Usnesení č. 8/095/2013

Rada města souhlasí s realizací investičních
akcí (komunikace, chodníky, parkoviště, kanalizace, památky a ostatní) v Soběslavi v roce
2013 dle návrhu předloženého místostarostou
města Mgr. Vladimírem Drachovským.

 Usnesení č. 8/096/2013

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o připravované rekonstrukci (rozšíření) komunikace Na Pískách včetně nové
dešťové a splaškové kanalizace.

 Usnesení č. 8/097/2013

a) Rada města projednala soupis pohledávek
města k 31. 12. 2012 předložený tajemníkem
MěÚ ing. Radkem Bryllem.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ ing.
Radku Bryllovi zajistit zpracování nové
směrnice upravující postup při vymáhání pohledávek města a předložit ji ke schválení
radě města.

 Usnesení č. 8/098/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu nebytového prostoru v plynové kotelně „Na náměstí“ čp. 110/I na pozemku parc.
č. 89/5 v k. ú. Soběslav mezi městem Soběslav a E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice,
na umístění kogenerační jednotky 100 kW
včetně příslušenství v uvedeném objektu.

 Usnesení č. 8/099/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Trend, s. r. o.,
České Budějovice, na umístění kabelového
vedení mezi plynovou kotelnou „Na náměstí“ a trafostanicí za obchodním centrem
Coop na pozemcích parc. č. 89/10, 21, 24 a 25
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města.

 Usnesení č. 8/100/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemků parc. č. 1825/5 o vý2
2
měře 44 m a 1825/9 o výměře 189 m v k. ú.
Soběslav místní organizaci České rybářského
svazu Soběslav z důvodu majetkoprávního
vypořádání pozemků pod stavbami, které
jsou ve vlastnictví MO ČRS.

 Usnesení č. 8/101/2013

Rada města mění své usnesení č. 3/023/2013
následujícím způsobem: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej
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části pozemků parc. č. 1823/1, 1823/9 a
2
1823/10 o celkové výměře cca 115 m v k. ú.
Soběslav manželům Lintnerovým, Soběslav,
kteří tyto pozemky dlouhodobě užívají a které sousedí s nemovitostmi v jejich vlastnictví.

 Usnesení č. 8/102/2013

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha na zřízení dočasného záboru na pozemcích parc. č. 2996,
3008 a 3664/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města, z důvodu výstavby dálnice
D3 – stavba 0308A, Soběslav – Veselí nad
Lužnicí.

 Usnesení č. 8/103/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne
1. 10. 1998 na pronájem části pozemku parc.
2
č. 2181/194 v k. ú. Soběslav o výměře 73 m
(pod chodníkem), kterým se mění záhlaví
smlouvy, kdy se dosavadní pronajímatel paní
Růžena Kastnerová, Soběslav, nahrazuje
Mgr. Pavlem Kastnerem, Plzeň.

 Usnesení č. 8/104/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
4 k nájemní smlouvě ze dne 28. 12. 2005
uzavřené mezi městem Soběslav a Peta Bohemia, spol. s r. o., Soběslav, na pronájem objektu MŠ a pozemků v Nerudově ulici
v Soběslavi, kterým se navyšuje nájemné o
inflaci za rok 2012.

 Usnesení č. 8/105/2013

Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, kterou firma E.ON poskytne městu Soběslav finanční částku ve výši 50 tis. Kč na
zajištění volnočasových aktivit dětí (oddílu
Aikido) v rámci činnosti TJ Spartak Soběslav
v roce 2013.

 Usnesení č. 8/106/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Jeronýmova: VN, TS Strojírna“ na pozemku
parc. č. 3836 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví města.

 Usnesení č. 8/107/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
mezi městem Soběslav a firmou Telefónica
Czech Republic, a. s., Praha, zastoupenou na
základě plné moci firmou Vegacom, a. s.,
Praha, na realizaci podzemního telekomunikačního vedení sítě elektronických komunikací v Květnové ulici v Soběslavi na
pozemcích parc. č. 3828, 3919/1 a 3920
v k. ú. Soběslav, které jsou vlastnictví města.

 Usnesení č. 8/108/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě mezi městem Soběslav a
Správou železniční dopravní cesty, s. o., Praha, na pronájem pozemků parc. č. 3430/1, 4 a
5, 3438, 3702/1, 3814/2 a 4022/68 a 73 v k. ú.
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Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, za
účelem zřízení staveniště a staveništních komunikací v souvislosti s budoucí realizací
stavby IV. železničního koridoru v úseku
Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora.

 Usnesení č. 8/109/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi Motor Jikov Strojírenská, a. s., jako budoucím oprávněným, městem Soběslav jako
budoucím povinným a ČR - Správou železniční dopravní cesty, s. o., Praha, jako investorem stavby na přeložku požárního
vodovodu (SO 51-71-05) na pozemku parc.
č. 3833 v k. ú. Soběslav v souvislosti s budoucí výstavbou IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora,
1. etapa Veselí nad Lužnicí – Soběslav.

 Usnesení č. 8/110/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav jako budoucím oprávněným, Impregnací Soběslav, s. r. o., jako budoucím povinným a ČR - Správou železniční
dopravní cesty, s. o., Praha, jako investorem
stavby na přeložku splaškové kanalizace
DN600 (SO 51-70-03.11), dešťové kanalizace (SO 51-71-01) a přeložky vodovodních
řadů DN200 a DN300 (SO 51-71-05) a v km
61,45 až 62,55 na pozemku parc. č. 683/1
v souvislosti s budoucí výstavbou IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí
– Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí nad Lužnicí
– Soběslav.

 Usnesení č. 8/111/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a Správou železniční
dopravní cesty, s. o., Praha, na přeložku
splaškové kanalizace DN600, přeložku vodovodního řadu DN300 a DN80 u železniční
stanice v Soběslavi na pozemku parc. č.
4022/68 v k. ú. Soběslav v souvislosti s budoucí výstavbou IV. železničního koridoru
v úseku Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora,
1. etapa Veselí nad Lužnicí – Soběslav.

 Usnesení č. 8/112/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí daru – vysokotlakého
kompresoru ASTRA V32 E v hodnotě
88.400,- Kč + DPH ČR – Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje pro potřeby požární stanice Soběslav.

 Usnesení č. 8/113/2013

Rada města souhlasí na základě poptávkového řízení s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou Vladislav Procházka, Soběslav, na akci „Stavební úpravy
školní jídelny – Školní náměstí Soběslav“ za
cenu 59.078,- Kč + DPH.

 Usnesení č. 8/114/2013

Rada města souhlasí se zařazením nového
oboru vzdělání „základní škola“ pro Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE Rolnička
Soběslav v souvislosti s podáním žádosti o
pokračování na str. 4
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
dokončení ze str. 3
změnu zápisu do rejstříku škol a školských
zařízení.

 Usnesení č. 8/115/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele 6 ks nových dřevěných
oken včetně montáže do budovy MěÚ čp.
59/I na náměstí Republiky v Soběslavi, které
se uskutečnilo 29. 3. 2013 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, za cenu
100.261,- Kč + DPH.

 Usnesení č. 8/116/2013

Rada města souhlasí se zřízením klubovny
pro preventivní sociální práci s dětmi v prostorách budovy ZŠ E. Beneše v Soběslavi.
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Informace o poplatku a rozmístění kontejnerů
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- Kč byl splatný k 31. 3. 2013, ale dosud více než 10% občanů nezaplatilo. Proto připomínáme, že poplatek se platí v kanceláři Správy města Soběslavi,
s.r.o., Tyršova 482/III, 392 01 Soběslav a jeho platbu je třeba uskutečnit co nejrychleji. Pokud poplatek nebude zaplacen, přistoupí Městský úřad Soběslav k jeho vymáhání a poplatek bude navýšen
o 100%.
V souvislosti s poplatkem je třeba zmínit i nálepky, které občan obdrží při platbě. Nálepky je třeba vylepit na popelnice na dobře viditelném místě, aby bylo možno zjistit, které nemovitosti nemají
uhrazen daný poplatek.
V druhé polovině dubna 2013 budou rozmístěny kontejnery na komunální odpad u chatových
osad. Jiné kontejnery než pro chataře nebudou v jarních měsících roku 2013 v lokalitách po městě
umístěny. Proto veškerý odpad, který nelze ukládat do popelnicových nádob, musí být ukládán do
sběrného dvora. Sběrný dvůr přijímá odpady od občanů každé úterý a čtvrtek od 14.30 hodin do
17.30 hodin a v sobotu od 9.00 hodin do 12.00 hodin. Při příjezdu na sběrný dvůr musí být odpad již
roztříděný, občan musí postupovat v souladu s pokyny obsluhy sběrného dvora a je povinen se
prokázat dokladem totožnosti.
Pokud by občan potřeboval zapůjčit kontejner na stavební opravy domu nebo na vyklizení nemovitosti, je možno učinit objednávku u Správy města Soběslavi, s.r.o. na tel. č. 381 477 212.
Ing. Jan Mošnička, OŽP

Sídliště Družstevní
Ve druhém dubnovém týdnu byla započata
úprava zeleně v parku u dětského hřiště na sídlišti v Družstevní ulici. Byly vykáceny přerostlé
a poškozené túje.Ty budou následně nahrazeny
novými, zhruba ve výšce 150 centimetrů. Dále
budou vysazeny keře, které oddělí dětské hřiště
od parkoviště. Touto úpravou vzniknou také tři
nová parkovací místa, která jsou v této lokalitě
velice potřebná. V rámci výstavby parkoviště
dojde k opravě místa, kde se v loňském roce
propadl starý septik. Celá akce by měla být
hotova do poloviny měsíce června.
Mgr. Vladimír Drachovský
místostarosta Soběslavi

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 15. 5. a 22. 5. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375

UPOZORNĚNÍ
pro podnikatele – dopravce
Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č.
119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994
Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Dle výše uvedeného zákona jsou podnikatelé, kteří provozují silniční motorovou dopravu
nákladní o největší povolené hmotnosti nad 3,5
tuny a osobní provozovanou vozidly určenými
pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit potřebné doklady. Termín podání žádosti o transformaci živnosti končí dne
31. 5. 2013. Nepodá-li podnikatel žádost v uvedeném termínu, živnostenský úřad změní rozsah
předmětu podnikání a výše uvedený druh dopravy zruší. Tato povinnost se týká i živností
přerušených! Další informace je možno získat
na telefonu číslo 381 508 188 nebo osobně
v kanceláři živnostenského úřadu, náměstí Republiky 55, Soběslav, III. poschodí
Živnostenský úřad Soběslav

INFORMACE

Z

MĚSTSKÉHO ÚŘADU

USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 27. března 2013
od 18.00 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi

 ZM 13/114/2013

a) Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním
hospodařením města Soběslavi za rok 2012
bez výhrad.
b) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za rok 2012.

 ZM 13/115/2013

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2013 – rozpočtové opatření č. 1/2013 – v předloženém
znění.

 ZM 13/116/2013

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po2
zemků PK parc. č. 87 o výměře 1.061 m , PK
2
parc. č. 89 o výměře 126 m , PK parc. č. 90 o
2
výměře 191 m a PK parc. č. 91 o výměře 205
2
m v k. ú. Chlebov manželům Jiřímu Hanzalovi, Praha, a Janě Hanzalové, Chlebov, za
2
cenu 20,- Kč/m .

 ZM 13/117/2013

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

2

zemku parc. č. 4068/22 o výměře 39 m v k.
ú. Soběslav České republice – Správě železniční dopravní cesty, s. o., Praha, za cenu dle
znaleckého posudku.

 ZM 13/118/2013

Zastupitelstvo města schvaluje s odkazem na
zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu
majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemků
2
parc. č. 1035/2 o výměře 98 m , parc. č.
2
1351/7 o výměře 80 m , parc. č. 1352/11 o vý2
2
měře 41 m , parc. č. 2393/6 o výměře 247 m ,
2
parc. č. 2395/3 o výměře 1.558 m , parc. č.
2
2395/8 o výměře 84 m , parc. č. 3931/5 o vý2
měře 2.011 m , parc. č. 4050/3 o výměře 23
2
m v k. ú. Soběslav a PK parc. č. 1033 o vý2
měře 2927 m v k. ú. Chlebov z České republiky – Státního pozemkového úřadu Praha na
město Soběslav.

 ZM 13/119/2013

Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu objektu kostela sv. Marka
v Soběslavi včetně pozemku parc. č. 885 o
2
výměře 308 m v k. ú. Soběslav z majetku
Římskokatolické farnosti Soběslav do majetku města Soběslavi.

květen 2013

Informace pro platby
daně z nemovitostí
Složenky pro placení daně z nemovitostí
jsou zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních úřadů a rozesílány daňovým subjektům dodavatelskou
firmou postupně podle data narození.
Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje předány zpracovateli s dostatečným časovým předstihem. Je
proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži
složenky sloužit pouze ke kontrole výše daně a
k případnému doplacení rozdílu mezi
vyměřenou daní a částkou již uhrazenou.
Daň z nemovitostí je splatná:
u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30.
listopadu,
u ostatních poplatníků ve dvou stejných
splátkách, a to nejpozději do 31. května a do
30. listopadu.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období.
Pokladna Finančního úřadu pro Jihočeský
kraj, Územního pracoviště v Soběslavi, bude
otevřena mimořádně ve dnech 20. až 31. května
každý den od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do
15:00 hodin.
Pokud by se poplatníci chtěli vyhnout frontám na pokladnách, mohou zaslat částku placené daně finančnímu úřadu bankovním
převodem. Číslo účtu pro úhradu daně z nemovitostí je shodné pro všechna územní pracoviště
v místní působnosti Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, a to 7755-77627231/0710. Variabilním symbolem je u fyzické osoby rodné číslo, u
právnické osoby identifikační číslo; konstantní
symbol při platbě z účtu je 1148, poštovní
poukázkou 1149.
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Soběslavi
Dne 23. května 2013 oslaví 70. narozeniny
naše maminka a babička paní Zdeňka Lišková ze Soběslavi. Pracovala mnoho let
jako zdravotní sestra v táborské nemocnici
a pečovala o druhé. Přejeme jí do dalších let
všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody. Dcera Simona a syn Slávek s rodinou
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VZP otevře novou úřadovnu v Soběslavi
Zatím dva dny v měsíci mohou klienti využívat služeb nového pracoviště Všeobecné zdravotní
pojišťovny, které bude otevřeno v květnu v prostorách MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I.
Úřadovna, která je již v pořadí čtrnáctým pracovištěm VZP v kraji, obyvatelům města nabídne
ve svých prostorách sběr všech dokumentů a také poradenskou činnost.
Klienti VZP mají možnost získat informace o nabídce služeb VZP, informovat se o nadstandardních programech na očkování, pohybové aktivity jak pro dospělé, tak i pro děti. Dvakrát v měsíci
mohou obyvatelé také na úřadovně předat např. návrh na lázně, vyúčtování cestovních náhrad pacienta, oznámení plátce (změna kontaktních údajů, změna plátce pojistného, Přehled OSVČ aj.),
přehledy a hromadné oznámení zaměstnavatele.
V měsíci květnu mohou služeb úřadovny využít naši klienti 15. a 29. 5. 2013 od 13.00 do
17.00, poté vždy každou druhou a čtvrtou středu v měsíci ve stejném čase v zasedací místnosti
MěÚ, 2. patro, č. dv. 306.
Kompletní přehled o pracovištích VZP v Jihočeském kraji získáte na www.vzp.cz/jihocesky.
UPOZORNĚNÍ pro klienty VZP: Nenechte se oklamat nekalými praktikami obchodních zástupců některých konkurenčních zdravotních pojišťoven. Nepravdivě informují o našich službách
či naší údajně svízelné ekonomické situaci a současně se snaží naše klienty přeregistrovat k jiné
zdravotní pojišťovně. Neukazujte jim průkaz VZP ani nic nepodepisujte, vyhnete se tím nepříjemnostem.
Mgr. Viktor Lavička, VZP ČR

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Jakub Josef Tupý
Mikuláš Schejbal
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Pavel Doležal
Marie Kopicová
Alžběta Novotná
Jaroslava Štefanová
Václav Líkař
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 8.5. uplynou 2 roky,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček pan Jan Jirous. Kdo
jste ho znali, věnujte mu
spolu s námi tichou
vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka Věra, synové Jan s rodinou a Martin

Poděkování

Tak ráda jsi pro nás žila,
a s námi tady byla,
vždy na tváři úsměv měla.
Zlý osud nám Tebe náhle vzal
a co my za lásku Tvou Ti můžeme dát ?
Jen hrst krásných květů a v slzách vzpomínat.

Děkujeme paní ředitelce Ing. Zině Petráskové a všem zaměstnancům Senior-domu
v Soběslavi za vzornou péči o našeho tatínka
Ing. Josefa Štěpána. Tatínek prožil v tomto
přátelském prostředí dva a čtvrt roku posledního období svého života a byl velmi spokojen se starostlivostí a s přístupem. Zemřel
v dubnu 2013. Děkujeme.
Dcery Lenka Štěpánová
a Štěpánka Procházková

Dne 21. května 2013
uplyne první smutný
rok, kdy nás náhle
opustila manželka,
maminka, babička a
prababička JANA
KOPAČKOVÁ.
Ti, kteří ji znali a měli rádi, vzpomenou
s námi.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina

Děkujeme touto cestou všem přátelům,
sousedům a známým, kteří se zúčastnili ve
středu 10. dubna 2013 posledního rozloučení s naším drahým zesnulým Janem Dvořákem ze Soběslavi. Rovněž děkujeme za
květinové dary. Rodina Dvořákova

Děkujeme touto cestou za projevenou
účast nad úmrtím pana Václava Líkaře.
Zarmoucená rodina

Pedagogicko-psychologická
poradna v novém
Pedagogicko-psychologická poradna je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních.
PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při
výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou
poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich
rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů,
speciálních pedagogů a sociálních pracovnic.
Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.
Do poloviny května proběhne stěhování soběslavské poradny. Nové pracoviště bude sídlit v Soběslavi na Školním náměstí 56. Přesná
informace bude včas vyvěšena jak na současném, tak na novém pracovišti. Již objednaní klienti budou informování o změně formou SMS.
Kontakty zůstávají stejné:
· Objednávání – Blanka Musilová, sociální
pracovnice – blanka.musilova@pppcb.cz,
tel. 731 841 015
· Mgr. Blanka Bradáčová, psycholožka –
blanka.bradacova@pppcb.cz
· Mgr. Lenka Novotná, speciální pedagog –
lenka.novotna@pppcb.cz
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPLATNÉ PODZIM 2013 - Kulturní dům Soběslav
· MANDARINKOVÝ POKOJ

Bratislavské hudební divadlo
Gedur Production s.r.o. Bratislava
Středa 25. září v 19.30 hod.
Režie: Lubomír Vajdička
Autor: Robert Thomas
Francouzská komedie ve slovenském znění !
Divadelní představení plné espritu a šarmu
nabízí příběhy lidí ve vtipných, anekdoticky
vypointovaných jednoaktovkách s překvapivými konci. Všechny se odehrávají v malém
pařížském hotýlku a v záhadném pokoji, zvaném mandarinkový, který má svůj vlastní příběh.
Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi
i hercům využít divadelní „řemeslo“ v nejlepším slova smyslu. Všichni herci mají mnoho
převleků ( Maroš Kramár až osm!) a předvádějí bravurní herecký koncert. Herecky náročné dílko je podané s lehkostí a humorem.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková,
Pavol Tapolský, Bibiana Ondrejková

· SHIRLEY VALENTINE

Divadlo ABC Praha
Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA.
Středa 19. října v 19.00 hod. !
Autor: Willy Russell
Režie: Zdeněk Kaloč
To prostě MUSÍTE VIDĚT!!!
O této hře se nedá mnoho napsat. Bravurní
herecký koncert Simony Stašové Vás doslova přimrazí do sedadel. Budete s němým úžasem a otevřenou pusou zírat na jeviště a hltat
každý její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z
jeviště na Vás bude zářit to, čemu se říká
opravdový kumšt.
One woman show Simony Stašové. Shirley
Valentine je jméno dívky, kterou ta současná,
čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. I když se musí
starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v
Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích,
sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní
zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své
kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový

život, nové dobrodružství, všechno to, co už
považovala za ztracené. Bravurní komedie o
hledání vlastní identity je určena nejen všem
ženám středního věku, které pomalu ztrácejí
životní elán, ale i všem divákům, kteří mají
rádi dobrou zábavu. Navíc je skvěle napsané
monodrama, v němž herečka ztvárňuje nejen
Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího
mikrosvěta.
Hraje: Simona Stašová
· HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ !

Divadlo Artur, Praha
Pondělí 25. listopadu v 19.30 hod.
Autor: Miroslav Oupic - Jindra Kriegel
Režie: Filip Jan Zvolský
Situační černá komedie!
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po
dvaceti letech manželství s podnikatelkou
Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak
se schází s mladou milenkou Anetkou. Se
svou manželkou, která jej již ničím kromě
peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl,
ale pak by ztratil dobré finanční zázemí. A
mladé milenky, Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné
a vynalézavé...
Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se
rozvést a přesto z toho získat dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom vše zdokumentovat, a pak bude
hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby měli milenci vše pod
kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené
milence-provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře nepřistihl!
Hrají: Jindra Kriegel, Bára Motlová/Míša
Kuklová, Veronika Nová/Dominika Kadlčková, Miroslav Šimůnek, Jaroslav Šmíd/Václav
Upír Krejčí, Petr Jablonský
Změna programu vyhrazena!
Cena předplatného 780 Kč
V prodeji od června 2013!
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa:
E-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 774 884 745

Pozvánka do KD Soběslav
Společenské centrum Soběslavska – KINO SOBĚSLAV
· Pátek 24. května ve 20.00 hod.
TARAPACA JAZZ – VOICES - KONCERT
Tarapaca Jazz je sedmičlenná jazzová kapela – zpěv Petra
Kratochvílová a Šárka Pexová, saxofonista David Chabr,
kytarista Josef Okrouhlík, basista Matěj Tenkl, bubeník
Tomáš Hájek a pianista Jaroslav Bárta, který pro kapelu
komponuje, aranžuje a působí jako kapelník.
Zajímavostí této formace je, že někteří z členů jsou soběslavští rodáci, někteří jsou absolventi místního gymnázia a někteří jsou momentálně čerství občané Soběslavi. Kapela navazuje na odkaz moderního jazzu 70. let až do současnosti, nevyhýbá se fúzím se soudobými hudebními styly (d’n’b,
hip hop, aj.). Procestovali velkou část republiky a několikráte vystoupili i v zahraničí. Můžete se těšit na skladby z nejnovějšího CD - VOICES.
Vstupné 80 Kč

květen 2013

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

ANONYMNÍ ALKOHOLICI
(kontakt 602 126 685)
BODY STYLING - cvičení ................19.00
THE FINGERS ..................................20.00
· Středa ...................................................13.30
SENIOR KLUB
RÁČEK,
dětský kroužek lid. písní a tanců..........15.30
JITRA, soubor ....................................18.00
ZUMBA S LUCKOU ...........18.30 – 19.30
Spolek divadelních ochotníků
„CHVALOVSKÝ“ .............................20.00
· Pátek ....................................................18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA

Další program:
· Čtvrtek 9.5. ..........................................17.00

ASTRÁL
· Sobota 11.5. ...........................................8.00
KULIČKIÁDA – park u Hlásky,
startovné 10 Kč
· Sobota 11.5. .........................................13.00
Sdružená obec Baráčníků, Slavnostní
zasedání ke Dni matek, velký sál
· Čtvrtek 16.5. ........................................13.30
VÝROČNÍ SCHŮZE Svazu tělesně postižených v ČR, malý sál
· Sobota 18.5. ............................10.00 – 17.00
FESTŽÁK – festival žákovských filmů Soběslav, ve Společenském centru Soběslavska – KINO !
· Pátek 24.5. ...........................................20.00
TARAPACA JAZZ – KONCERT, ve
Společenském centru Soběslavska – KINO !
· Úterý 28.5. ...........................................19.30
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý –
SETKÁNÍ SE ČTENÁŘI, ve Společenském centru Soběslavska – KINO, vstupné
dobrovolné!
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD
Soběslav: www.kdms.cz

Taneční kurzy 2013
Taneční kurzy povedou opět manželé
Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 7. září od 18 hodin.

Kurzovné je 1 300 Kč.
(10 x sobota od 18 – 21 hod.,
Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24
hod. tj. celkem 12 sobot!)
Můžete se těšit na kurz stolování
(není povinný)!
Přihlášení si mohou od května zajít
do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit
hotově, nebo můžete zaplatit i na účet KD
Soběslav č. 19–0044450257/0100
a po telefonické dohodě vám pošleme
průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září!
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Společenské centrum Soběslavska – KINO SOBĚSLAV
· Úterý 28. května v 19.30 hod.
SETKÁNÍ SE ČTENÁŘI
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý představí své nové básnické
sbírky Druhý mandel sonetů a Retroperspektiva. Hudební doprovod Josef Pepson Snětivý.
Druhý mandel sonetů Miloně Čepelky je o dva a kousek roku mladším
bratříčkem jeho (prvního) Mandelu sonetů. A jak už to tak u (prozatímních) benjamínků bývá, je možná o něco odvážnější a rozpustilejší – jako
by se spoléhal na pevnou ruku (pardon, pevný verš) prvorozeného. Alespoň tak se jeví na první pohled.
Miloň Čepelka (1936) vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze
(český jazyk a literatura), krátce pracoval jako učitel a poté jako redaktor
Československého rozhlasu. Zakládající člen Divadla Járy Cimrmana. Herec, moderátor, šansoniér, textař, básník, prozaik, scénárista, dramatik…
Miloň Čepelka o autorově druhé sbírce řekl:
„Josef Pepson Snětivý je ve svém častém osamění šťastný a plodný, je radost ho číst, je radost sdílet s ním každou jeho náladu, každé poznání, každé pobavení.“

Josef Pepson Snětivý (1973) vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze, ale jeho celoživotní vášní je hudba, které se věnuje coby saxofonista, klávesista, zpěvák, skladatel a textař – v současnosti zejména sólově. Po třicítce se obrátil také k literatuře a dosud publikoval román
Piercing na duši (2008), novely Každý král je sám (2006), Hlava plná čertů (2007), Ženy s krátkými nehty (2010) a Adventní prsten – posledně
jmenovanou v triptychu Tři vánoční dárky (2011, s H. M. Körnerovou a
A. Stainforthem), povídkové sbírky Dopisy v nevratných lahvích (2009) a
Samolásky a soulásky (2011), básnické sbírky Z deště pod opak (2012) a
Retroperspektiva (2013) a leporelo Zvířátka ze ZOO (2013, ilustrace Lenka Procházková). Svou náklonnost k fotbalu zúročil v knihách Deník malého fotbalisty (2008, 2010), Český fotbal – radost jen po kapkách…
(2009, se Z. Čechem) a Český fotbal 2012 (2012, s J. Káninským). Z angličtiny přeložil pohádkový příběh Charlotte Brontëové Hledání štěstí
(2010) a vampýrskou novelu Josepha Sheridana Le Fanu Carmilla (2011),
kterou také převyprávěl.
Vstupné dobrovolné !

ZPRÁVY
Z KNIHOVNY:
VÝSTAVA
V měsíci květnu patří prostory knihovny žákům Základní umělecké školy Soběslav.
Přijďte si prohlédnout výstavu jejich prací.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY
· Rodinné konstelace – úterý 7. května od 17

hodin - tato metoda pracuje s rodinným systémem a jejím cílem je vracet do něho řád lásky a harmonii. Skrze tuto metodu se můžeme
podívat na bloky v rodině, v partnerství nebo
v zaměstnání, které nám brání žít radostný a
svobodný život, na to, kde se bere naše nemoc, proč nežijeme hojnost, co nám bere pozornost a energii. Teprve tím, že si nevědomé
vzorce chování uvědomíme, je můžeme také
změnit. Terapeut - průvodce Lenka Koutná.

· Osm přirozených kvalit - cesta ke zdraví –

úterý 21. května od 17 hodin - s působením
osmi životních kvalit (výživa, pohyb, voda,
slunce, vyváženost, vzduch, odpočinek, důvěra), důležitých pro podporu tělesného,
duševního, duchovního a sociálního zdraví seznámí posluchače Jitka Kubečková.

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec
– sobota 4. května.
Irisdiagnostik Jitka Hanzalová – úterý 14. a
28. května (tel. 732 867 571).

SOBOTNÍ PROVOZ
V květnu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 4. května od 9 do 12 hodin.

MARATON ČTENÍ
V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů jsme uskutečnili již potřetí Maraton čtení.
Pro velký zájem jsme četli tentokrát dna dny.
Maraton jsme odstartovali ve středu 20. března
v 8 hodin za podpory ZŠ Komenského a četli
jsme do 17 hodin. Ve čtvrtek 21. března v 8 hodin ráno převzali pomyslnou štafetu žáci ZŠ E.
Beneše a číst jsme vydrželi do 14 hodin. A tak
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letos v naší knihovně četlo 302 účastníků celých
15 hodin!
Děkujeme všem za odvahu veřejně vystoupit
a za podporu. Velice si toho vážíme!
Alena Fremrová

NOC S ANDERSENEM
Rok se s rokem sešel a do knihoven znovu
zavítala pohádková noc, symbolicky konaná na
počest dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena. I letos se této akce zúčastnila také

knihovna v Soběslavi, a to z pátého na šestého
dubna. O program se postaraly jak knihovnice,
tak my, studenti knihovnictví z Tábora.
Než si však naši nocležníci ustlali mezi regály, čekalo je ještě pořádné dobrodružství. Připravili jsme si pro ně procházku světem
pohádek... Navštívili Karkulku a myslivce v čarovném lese, Alenku a královny v říši divů a
v neposlední řadě také podmořský svět
s vodníkem a Malou mořskou vílou.
Jakmile splnili všechny úkoly, následovala
noční „bojovka“ za svitu svíček, a to v podzemních prostorách přímo pod knihovnou! Jelikož
všichni stezku úspěšně dokončili, vysloužili si
tak diplomy za odvahu. Společně jsme ulehli
vedle knih ještě než odbila půlnoc.
Naším cílem bylo ukázat dětem, že i knihovna je opravdu kouzelné místo, kde si mohou užít
zábavu a poznat nové kamarády.
Poděkování patří všem, díky nimž se Noc
s Andersenem 2013 vydařila!
Marcela Dvořáková, studentka knihovnictví
SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor

8

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

květen 2013

květen 2013

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

9
· 18:00 vystoupení dětského folklorního sou-

boru Ráček (Soběslav)

· 18:30 Proměny Smrčkova domu – seznámení

s plánem rekostrukce a nových expozic
(RNDr. Daniel Abazid)
· 19:00 Ukryto v depozitáři – vyprávění o zajímavých předmětech z národopisného depozitáře (Mgr. Zuzana Čermáková)
· 20:00 vystoupení folklorního souboru Soběslavská chasa mladá (Soběslav)
Přijďte prožít druhou noc do soběslavského
muzea!

VÝSTAVNÍ SEZONU
ZAHAJUJÍ OBRAZY A KERAMIKA
1. květen je v případě Blatského muzea již
tradičně dnem, kdy otevíráme naše stálé expozice (v Soběslavi „Příroda Táborska“ v Rožmberském domě a „Národopis Blat a Kozácka“ ve
Smrčkově domě, ve Veselí n. L. uměleckohistorická expozice „Z pokladů muzea“ a pamětní
síň Karla Weise). K nim ve všech objektech přistupují první letošní výstavy, shodou okolností
všechny výtvarně zaměřené.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM



Předsunutou vernisáží 26. 4. byla
v Rožmberském domě zahájena výstava

JAN HOLEC – POHLEDY VZHŮRU
(studie a obrazy od 60. let k dnešku)
Výstavu krajinomaleb, zátiší i duchovně zaměřených obrazů pořádáme k 80. narozeninám
autora, rodáka z Třebějic na Soběslavsku, dnes
žijícího v Prachaticích. Potrvá do neděle 2. 6.



Již tradiční součástí našeho jarního muzejního programu je výstava soběslavských keramiků – dětí i dospělých, kteří tvoří pod vedením
Jany Povondrové v DDM Soběslav.
V letošním roce (a je to již podeváté) si pro
nás přichystali svá díla vytvořená na téma
NAPŘÍČ STALETÍMI.
Výstava se tentokrát koná ve Smrčkově
domě, od 1. 5. do 1. 6. Zahájena bude vernisáží v pátek 3. 5. od 18:00, na níž zahraje soběslavská skupina The Fingers.



Ve Weisově domě letošní výstavní sezonu
(také již poněkolikáté) zahajuje výstava prací
žáků výtvarného oboru ZUŠ Veselí n. L. nazvaná VŠE JE V POHYBU.
Můžete ji vidět od 1. 5. do 2. 6., úvodní vernisáž proběhne v pondělí 7. 5. od 16:00.



LOUTNA ČESKÁ
Během letošní výstavní sezony chceme připomenout také 360. výročí vydání písňové sbírky Loutna česká známého jindřichohradeckého
autora barokní hudby Adama Michny z Otradovic. Pro nás je uvedené výročí o to významnější,
že knihovna Blatského muzea uchovává jediný
kompletní exemplář originálního tisku Loutny

české z roku 1653. Tento starý tisk, který patří k
nejcennějším exemplářům našich historických
knihovních fondů, bude od 7. 5. do 30. 9. vystaven ve Smrčkově domě jako “exponát roku”.
Spolu s ním nabídneme i možnost listování faksimilovým vydáním a současně monografií o
Loutně české z pera hudebního teoretika PhDr.
Martina Horyny, Ph.D. (kterého může soběslavské publikum znát jako vedoucího souboru Dyškanti, jenž zde vystoupil s koncertem duchovní
hudby rožmberské doby v rámci Rožmberského
roku 2011).
Hudební výročí je však třeba oslavit především hudbou. Ve spolupráci s městem Soběslav
a římskokatolickou farností Soběslav Vás proto
srdečně zveme na koncert skladeb ze sbírky
Loutna česká, který se koná 5. 5. 2013 od 17
hodin v kostele sv. Víta (vstup volný). Účinkuje komorní soubor Ritornello (Praha), umělecký
vedoucí Michael Pospíšil – Properius. Na koncertě i v muzeu bude k prodeji též zvuková nahrávka Loutny české. Nenechte si ujít tuto
výjimečnou hudební událost!



DRUHÁ NOC V BLATSKÉM MUZEU
Již řadu let se v muzeích celé republiky konají tzv. muzejní noci, při nichž jsou expozice a
výstavy otevřené až do pozdních hodin a k tomu
se vždy konají i další akce pro dětské i dospělé
návštěvníky. Cílem je přilákat do muzeí ty, kteří
tam běžně nechodí, a pravidelným návštěvníkům nabídnout k tradičním prohlídkám i něco
navíc. V loňském roce jsme se k festivalu muzejních nocí připojili poprvé, v souvislosti s výstavou Rodinná loutková divadla dostala tehdy
přízvisko „loutková“ a v tomto duchu se odehrával i doprovodný program. Letos chceme
upozornit na postupně obměňovanou stálou národopisnou expozici a současně přiblížit folklor
našeho regionu. Ne náhodou má proto letošní
muzejní noc podtitul „blatská“. Vše se odehraje
v pátek 31. 5. ve Smrčkově domě od 17:00 do
21:00 hodin, program bude následující:
· volná prohlídka etnografické expozice a výstavy keramiky
· hravý program pro děti (s muzejním pedagogem Mgr. Josefem Makočem)

Již pojedenácté Vás zveme také na výpravy
do přírody. Na rozdíl od minulých let, kdy se na
koordinaci cyklu podílelo několik subjektů z
Táborska a jižní části Středočeského kraje, přebírá letos organizaci dosavadní hlavní pořadatel
– Blatské muzeum. S tím souvisí i zaměření exkurzního cyklu na oblast Táborska s přesahy do
sousedních regionů (poprvé se vydáme i do nitra Třeboňské pánve). Našimi spolupracujícími
partnery jsou i v letošním roce další partneři z
regionu. Aktuální program najdete v letácích,
které jsou k dispozici v muzeu, anebo na internetových stránkách www.blatskemuzeum.cz v oddíle Exkurze.
Z prvních letošních akcí vybíráme:

sobota 4. 5.
Vítání ptačího zpěvu
v Plané nad Lužnicí
vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků
vedoucí: Ing. Stanislav Vyhnal a Ing. František
Vališ
sraz: Planá n. L., ulice V Hlinách (u železničního přejezdu směrem na Strkov), 8:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 11. 5.
Za obojživelníky na Borkovická blata
vycházka do přírodní rezervace Borkovická blata s pozorováním obojživelníků a příp. i plazů,
prohlídka pískovny u Borkovického Dvora,
v níž vedle žab žijí i populace tří druhů čolků
vedoucí: Mgr. David Fischer
sraz: parkoviště na začátku naučné stezky (při
silnici Soběslav – Mažice), 10:00
délka trasy: cca 5 – 7 km, doporučujeme vzít si
s sebou holínky a oběd

neděle 2. 6.
Za vodními a mokřadními rostlinami
na Dráchovské tůně
botanická exkurze do přírodní rezervace, představující jedinečnou ukázku přirozené nivy
Lužnice se slepými rameny, tůněmi a okolními
mokřadními porosty a nivními loukami
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid
sraz: Dráchov, most přes Lužnici, 9:30
doprava na místo srazu: autobusem Soběslav,
zimní stadion 9:04 – Dráchov, rozc. 9:10, odtud
cca 700 m pěšky k mostu v obci
délka trasy: cca 3 km, doporučujeme vzít si s sebou holínky a oběd



Na všechny muzejní akce Vás i za své kolegy srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid, vedoucí BM
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Oslava „Světového dne vody“
Když jsme v kalendáři spatřili, že se blíží
„Světový den vody“, který připadá na 22. března, neváhali jsme a celá naše MŠ se na tento den
pečlivě připravila. Paní učitelky se snažily pro
děti připravit zábavný a zároveň i poučný program o vodě a o všem, co k ní patří. Už při prvním
vstupu do tříd děti věděly, že tento den pro ně
bude něčím zvláštním a zajímavým. Například
děti z modré třídy přišly v modrých tričkách a
dokonce je navštívil i vodník, který jim o vodě
vše vyprávěl. Moudrého vodníka u jeho rybníčka navštívily děti z celé školky a společně si
zazpívaly a zatancovaly.

Velikonoce v Duze

á

Tradiční oslavou jara byly u nás v mateřské
škole Velikonoce. Každoročně slavíme svátky
Velikonoc společně s rodiči. A nebylo tomu jinak ani letos. V pondělí 25. března jsme uspořádali velikonoční dílny. Paní učitelky vše pečlivě
připravily a ve všech třídách se po krátkém koledování začala tvořit velikonoční dekorace. Na
výrobcích se podíleli děti i jejich rodiče, kteří se
alespoň na malou chvilku mohli vrátit do
dětských let.

Pohádkový týden
V letošním roce nás pohádkovým týdnem
provázela pohádka „Sněhurka a sedm trpaslíků.“ Jako mávnutím kouzelného proutku se celá
školka ocitla v pohádkové říši. Při všech činnostech nás provázela Sněhurka, Šmudla, Kejchal,
Bručoun a další trpaslíci. Seznamovali děti s pohádkami a příběhy, cvičili, zpívali a vyráběli.
Mimo kouzelnou atmosféru nezůstala ani školní
kuchyň. Paní kuchařky si daly velkou práci při
sestavování pohádkového jídelníčku. A co jsme

MŠ NERUDOVA
PŘÍCHOD JARA
I když je doba čím dál tím víc hektická, na
některé tradice se přesto nezapomíná. Hlavně na
vesnicích i menších městech patří Velikonoce
k stále významným společenským událostem,
kde se pobaví nejen děti, ale i dospělí. Nebylo
tomu jinak ani u nás v mateřské škole. Tato tradice je u nás velmi oblíbená. Moc jsme se s dětmi těšili. Malovali jsme vajíčka, zaseli osení,
tvořili z keramické hlíny veselé ptáčky, lepili
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měli dobrého? Sněhurčin pohár, jablíčko od
královny a Kejchalovu vepřovou pečeni. Všem
nám moc chutnalo a tímto chceme paním
kuchařkám ještě jednou poděkovat.

Kouzelná noc v MŠ
Nejstarší děti z hnědé a zelené třídy se v maskách trpaslíků sešly v podvečer 4. dubna ve třídách mateřské školy. Co se tam asi dělo?
Nastala kouzelná pohádková noc, která se nesla
v duchu „popletených pohádek“. Děti zhlédly
představení, které jim zahrály jejich paní učitelky. V pohádce se objevila Sněhurka, Červená
karkulka, Jeníček s Mařenkou a také myslivec.
Každá postava vyprávěla svou pohádku, až se
nám nakonec všechny pohádky popletly. Díky
našim trpaslíkům se ale podařilo pohádky rozplést a za odměnu jsme si společně zatancovali a
zazpívali. Potom děti povečeřely a po večerní
velikonoční zajíčky, slepičky, vyráběli
přáníčka. Nezapomněli jsme ani na koledu
s opravdovou pomlázkou.
Naši nejmenší již dlouho očekávali příchod
jara, vždyť zima byla letos hodně dlouhá, sluníčko chybělo nejen dětem, ale i nám dospělým.
Hřejivé sluneční paprsky, probouzející se
příroda a barevný svět kolem nás zpříjemnily
náladu a udělaly radost všem v mateřské škole.
Se zimou jsme se rozloučili a vyhnaly jsme
„paní zimu“ pryč. Nejdříve jsme se naučili
tradiční říkanku.

pohádce se uložily do svých „postýlek“. Ráno
posnídaly perník, který jsme si předchozí den
společně upekli, a na konec děti dostaly malé
překvapení - medaile za statečnost a malé
zvířátko. S krásnými zážitky odcházely v pátek
odpoledne domů. (foto 1)

Návštěva dětí v Senior - domě
Děti z hnědé a červené třídy vykouzlily v Senior - domě sváteční atmosféru Velikonoc. Tancovaly a zpívaly, co jim hlásky stačily.
V závěru vystoupení obdarovaly seniory
malými dárky. (foto 2)
Vedení MŠ Duha děkuje pí Pěčkové z Optiky D+P a zástupcům Lions club Tábor za ochotu a realizaci bezplatného očního vyšetření pro
naše malé duháčky.
zaměstnanci MŠ DUHA
„Zimo, zimo, táhni pryč
nebo na tě vezmu bič,
vytáhnu tě za pačesy
za ty hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek
svleču zimní kabátek“.
Starší děti si dobře pamatovaly, že symbolem vyhánění zimy je „Morena“. Co to vlastně
je? Je to figura zhotovená ze slámy, sena a hadrů. Děti ji vyrobily za pomoci paní učitelek.
pokračování na str. 11
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MŠ NERUDOVA
dokončení ze str. 10

Ptáte se jak? Nic to není, stačí šikovné ruce dětí
a dílo se podaří. Z čeho ji děti vytvořily? Ze
dvou klacíků jsme udělali kříž, nabalovali jsme
seno a vytvořili hlavu. Bílým plátnem jsme obalili tvar hlavy, kolem krku jsme ho svázali. Děti
rukávy upevnily barevnými stužkami, pomalovaly obličej a na krk daly korále z vyfukovaných
vajec. Figuru „Moreny“ jsme upevnili na dřevěnou tyč a vydali jsme se průvodem k řece Lužnici vhodit „Morenu“ z mostu do vody, aby se
zima nemohla ujmout vlády a přišlo opravdové
jaro. Zazpívali jsme si s dětmi písničku a tím se
se zimou rozloučili.
„Bába plave po vodě, nový jaro k nám jede,
s červenými vejci, žlutejma mazanci,
jakej je to mazanec, bez koření, bez vajec.“
Na co se děti mohou těšit v nejbližší době?
Připravujeme pro ně velmi oblíbenou „Čarodějnickou kouzelnou noc“, průvod městem všech
malých čarodějů a čarodějek, výlet do ZOO Větrovy, výstavu výtvarných prací v městské knihovně, oslavy Dne matek (vystoupení dětí pro
rodiče). O dalších akcích mateřské školy se dozvíte příště v dalším vydání Hlásky.
Kolektiv MŠ Nerudova
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Místní organizace ČRS Soběslav
zve všechny děti na tradiční

dětské rybářské závody,
které se budou konat

Informace z DDM

v sobotu 1. června
na pískovně v Roudné.

Prezentace od 7 hodin, občerstvení zajištěno.

NOVINKY
z RC Sobík
V březnu jsme vyhlíželi jaro, a protože ne a
ne přijít, rozhodli jsme se, že sluníčko zkusíme
přivolat. V herně jsme mu zazpívali a nakonec
jsme si každý jedno vyrobili.
A co nás na jaře čeká? V květnu se opět
chystáme na oblíbený výlet do českobudějovického Hopsaria, půjdeme se podívat na hasiče a
budeme cvičit, hrát si a zpívat, jako celý rok.
Zveme všechny, kdo mají rádi zvířata, na výlet do ZOO Jihlava, který se uskuteční 19. 6.
Podrobnější informace na tel. 777 615 289.
Tým RC Sobík

â

· Velkého úspěchu dosáhlo družstvo florbalis-

tek SK Domeček Soběslav v soutěži 2. ligy
žen Jihočeského kraje a Vysočiny, když
v dlouhodobé soutěži si s předstihem zajistilo
první místo. Navíc v posledním turnaji, hraném 14. dubna, ženy s přehledem porazily
družstvo FBC Štíři Č. Budějovice 6:4 a FBC
Rebels Č. Budějovice 7:2, čímž potvrdily své
prvenství s luxusním náskokem 14 bodů.
Více informací si můžete přečíst v samostatném článku u sportu.

· Dům dětí a mládeže a Blatské muzeum v So-

běslavi Vás zve na keramickou výstavu členů
zájmových kroužků keramiky pod názvem
„Napříč staletími“.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 3. května
v 18.00 hodin ve Smrčkově domě, s programem vystoupí hudební skupina The Fingers.
Výstava bude otevřena od 1. května do
1. června denně kromě pondělí od 9.00 do
12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin.

· V pátek 31. května pořádáme v parku

před „Domečkem“ zábavný program u
příležitosti Dne dětí. Od 9.30 hodin pro děti
mateřských školek a od 13.00 pro děti základních škol. Pro děti budou připraveny soutěže a sladké odměny. Jaroslava Kohoutová

Zpráva z Domečku
Dne 30.3. pořádal DDM Tábor turnaj pro
stolní tenisty začátečníky z okresu Tábor.
V konkurenci 15 dětí si výborně vedli nejmladší
členové oddílu stolního tenisu DDM Soběslav
(roč. 2002 a mladší).
Výsledky dívky: 1. Holubová Tereza, 2. Holubová Lucie, 3. Bartáková Nela. Výsledky
chlapci: 1. Megis Bronislav, 2. Nouza Michal
(Veselí), 3. Holub Martin.
Doufejme, že tyto první úspěchy budou velkou motivací pro jejich další výkonnostní růst.
Pavel Hložek
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ZŠ
Komenského

Sanace školní budovy
V současné době je hotov projekt na odstranění vzlínající vlhkosti v přízemí školní budovy. Následně bude vypsáno výběrové řízení tak,
aby samotné práce mohly začít co nejdříve. V
jejich průběhu dozná škola řadu změn. Tělocvična, jejíž parametry neodpovídají současným požadavkům, bude zrušena a místo ní bude
zřízen školní klub, ve kterém se budou zdržovat
žáci v době polední přestávky. Tělesná výchova
se bude vyučovat v prostorách Spartaku
Soběslav a v budově bývalé Zvláštní školy.
Oprava osvětlení ve třídách tak, aby intenzita
světla odpovídala normám, je již hotova. Zbývá
nainstalovat asymetrická světla na osvětlení tabulí. Termín dokončení této akce je 1. 2. 2015.
Vlastní sanace vlhkosti v přízemí proběhne
takto. Nejdříve budou prověřeny a případně obnoveny okapové žlaby a svody a dále odvody
dešťové vody do kanalizace. Uvnitř budovy budou odstraněny všechny poškozené omítky a
bude vytvořena izolační vrstva (chemickou cestou) proti vzlínající vodě. Odstraněná omítka
bude nahrazena provětrávaným obkladem.
Závěrem dojde k opravě a rekonstrukci fasády
školy.
Veškeré práce musí proběhnout tak, aby nebyl narušen chod školy a aby nebylo ohroženo
zdraví a bezpečnost žáků. To znamená, že pracovat se bude v odpoledních hodinách, a především v době prázdnin. Díky pracovní i finanční
náročnosti celé akce je doba prací odhadována
na dva až tři roky.
Pokud má kdokoliv z veřejnosti zájem o podrobnější informace, lze je získat od vedení školy.
Mgr. Jaroslav Koldan, ředitel školy

Jihočeský zvonek
Dne 27. 3. 2013 se uskutečnilo regionální
kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v Táboře. Soutěž probíhala v příjemném prostředí malého sálu divadla O. Nedbala. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích, kde soutěžící byli bodováni
odbornou porotou. Naši školu reprezentovaly
Františka Žáková a Aneta Zemanová. Františka
Žáková soutěžila v druhé kategorii určené pro
žáky 6. – 7. ročníků ZŠ a 1. a 2. ročníků víceletých gymnázií. Vystoupila s písněmi Lipka zelená a Žádnyj neví, co sou Domažlice. Obě písně
zpívala bez doprovodu. V této kategorii se umístila v bronzovém pásmu. Aneta Zemanová si
vybrala kategorii volného výběru pro 8. – 9. ročníky ZŠ a 3. a 4. ročníky víceletých gymnázií.
Vystoupila s písní Everytime we touch od Cascada. Ve své kategorii se jako jediná umístila ve
zlatém pásmu bodování a to jí zajistilo postup do
krajského kola, které se uskuteční 7. 5. 2013
v Českých Budějovicích.
Ještě jednou děkujeme děvčatům za skvělé
výkony, které na soutěži předvedly, a Anetě přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
Tereza Pourová

à

Maraton čtení 2013 á
Městská knihovna pořádala ve středu 20. 3.
v rámci Března – Měsíce čtenářů maraton čtení.
Četlo se od 8.00 do 17.00 hodin. Celkem, i s veřejností, četlo 168 čtenářů. Z naší školy přišly
na maraton druhé, páté a sedmé třídy. Odpoledne četly i děti ze školní družiny.
Když jsme vešli do knihovny, zpozorovali
jsme, že je vyzdobena výkresy a výtvory dětí
z mateřské školy. Posadili jsme se na židle a
pracovnice knihovny Dana Šlajsová nám vysvětlila, jak maraton bude probíhat. Ke čtení
jsme si zvolili knihu Hobit aneb cesta tam a zase
zpátky od J. R. Tolkiena. Tak jsme si připomněli 40. výročí jeho úmrtí. Postupně se nás vystřídalo všech osmnáct. Nakonec jsme se zapsali
do listiny čtenářů a do školy odcházeli se
sladkým bonbonem.
Za čtenáře Anežka Hovorková, 7.B

Exkurze do Alšovy
jihočeské galerie
Dne 27. 3. se žáci a žákyně kreativní výchovy ze Základní školy Komenského a výtvarného
kroužku Základní umělecké školy v Soběslavi
zúčastnili exkurze do Hluboké nad Vltavou.
Výlet organizovala paní učitelka Jaroslava
Pflanzerová a pan učitel Pavel Vaněk.
Odjezd byl plánován na osmou hodinu ranní
autobusem od naší školy. Netrvalo dlouho a
ocitli jsme se v cíli. Nejprve nás čekalo zdolání
strmého kopce k zdejšímu krásnému zámku. Po
jeho vyšlapání přišlo další stoupání, tentokrát na
hradní věž. Výhled nás naprosto uchvátil a brali
jsme to jako odměnu za předešlou námahu.
Následovala zajímavá návštěva zámecké
lednice osvětlené pouze svíčkami. Jedná se o
prostor, jenž byl v minulosti používán ke skladování ledu i v horkých letních dnech a bez
elektřiny. A pak hurá ke stánku s občerstvením.
Téměř nikdo neodolal horkému čaji a párku
v rohlíku.
Poslední zastávkou naší exkurze se staly exkluzivní prostory Alšovy jihočeské galerie.
V zámecké jízdárně se konají prestižní výstavy
zahraničních umělců. Nyní zde byly vystaveny
práce dětí jihočeských škol na téma „Kdybych
byl architektem…“ a nechyběly ani naše práce.
Slavnostní vernisáž, na kterou jsme se těšili, nás
upoutala. Nechyběl tanec, hudba, pantomima a
dramatické výstupy žáků jihočeských uměleckých škol. Někteří z nás fotili nebo nahrávali
video. Výstava i program byl nádherný.
Těsně před odjezdem si mnozí z nás zakoupili suvenýr v malém obchůdku nebo se fotili na
nádvoří zámku.
Celý skvělý výlet kazilo snad jen nepříznivé
počasí, které nám opravdu nepřálo. Přesto byla
exkurze velmi zajímavá a těšíme se na další ročník této výstavy s novým projektem roku 2014.
Za všechny účastníky Adéla Švecová
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Turnaj ve florbale
Dne 25.3. si dívky 4. a 5. tříd naší školy vybojovaly účast na turnaji TOP 8
ZÁPAD ve florbale v Praze. Velmi se na tuto akci těšily a pečlivě se připravovaly,
protože postoupily mezi 16 nejlepších týmů celého turnaje, který probíhá celý
školní rok po celé České republice.
Ve skupině jsme měly tyto soupeřky: ZŠ Cheb, ZŠ Smržovka a ZŠ Praha.
Skončily jsme na pěkném 2. místě a čekalo nás utkání o postup do semifinále proti
ZŠ Chodov - Praha. Zápas byl velice vyrovnaný, o čemž svědčí i výsledek 3:3. Následovaly nájezdy, které jsme bohužel prohrály. Poslední boj o konečné 5. místo se
nám podařilo vyhrát 5:1.
Chtěla bych vyzdvihnout výkon Denisky Tupé. Přestože je platnou hráčkou
týmu, zastoupila v brance nemocnou Markétku Svobodovou a vedla si výborně.
Všechna děvčata podávala během turnaje vynikající výkony a patří jim za to velké
poděkování. Moc se těšíme na druhý ročník této skvělé sportovní soutěže.
Sestava: Denisa Tupá, Katka Hesová, Lenka Novotná, Sára Montoto Trujillo,
Alena Ondřejová, Adéla Geierová, Katka Vojtová, Katka Doležalová, Kristýna
Fördösová, Veronika Fördösová.
I. Klimešová

Letní tábor školní družiny
v ohrožení
Vyvrcholením celoroční činnosti školní družiny při ZŠ Komenského je organizace tradičního letního tábora v Dírné. Na podzim roku 2012
však došlo k odcizení veškerého vybavení kuchyně a vznikla tak poměrně vysoká škoda. Protože musíme zajistit stravování 80 účastníků
tábora, potřebujeme nádobí odpovídající velikosti. Byly odcizeny dokonce i litinové pláty na
kamna a velká hliníková konev na vodu.
V zájmu hladkého průběhu celé akce přivítáme jakoukoliv materiální i jinou pomoc. Děkujeme!
Vedení školy a školní družiny

Novinky
ze ZŠ E. Beneše
Regionální kolo pěvecké soutěže

„JIHOČESKÝ
ZVONEK”
Město Tábor uspořádalo i v letošním roce regionální kolo pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“. Soutěž se uskutečnila dne 27. 3. v malém
sále Divadla O. Nedbala v Táboře pro žáky
4. - 9. ročníků. Všichni soutěžící měli zazpívat
dvě lidové písně a případně postoupit do
krajského kola.
Naši školu jela reprezentovat tři děvčata.
Adriana Pavlovyčová ze VI. A soutěžila ve II.
kategorii a skončila v bronzovém pásmu. Kate-

Jak se připravovala naše školní družina na svátky jara
Na Velikonoce se těší všechny děti, proto se
velikonoční atmosféra promítla i do činností
školní družiny a družinových kroužků.
Kroužek dovedných rukou. „Parádivé Velikonoce“ je název již 3. projektu děvčat kroužku
dovedných rukou. Předchozí projekt byl: „Bábovková královna“ a „Hvězda vánočního pečení“.
V projektu „Parádivé Velikonoce“ děvčata upekla
jarní vílu s velikonočním zápichem, dort ve tvaru
srdce s dekoracemi velikonočních kraslic, tvarohového zajíce a moučník ve tvaru auta zdobený
velikonočními ozdobami slepiček a zajíčků.
Zkuste si upéct beránka, či zajíce s námi.
250 g tvarohu (kostka)
1 Hera
200 g cukru
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
5 vajec - sníh
250 g polohrubé mouky

Výtvarný kroužek
Pěkné dekorativní předměty si děti vyrobily
ve výtvarném kroužku. Nechyběli tradiční veselí zajíčci, roztomilá kuřátka i kraslice. Ke zpestření činnosti výtvarného kroužku přispělo i
zdobení perníčků a muffinek, které pro děti
upekli žáci SŠŘ a ZŠ Soběslav (učební obor
Cukrářské práce) pod vedením paní Hrazdilové.
Za jejich aktivitu jim patří vřelé poděkování.

Kroužek vaření
V kroužku vaření si děti vyzkoušely práci
s lineckým těstem. Podařilo se jim cukroví nejen dobře upéci, ale i hezky nazdobit.

Sportovní kroužek
Ve sportovním kroužku si děti změřily své
síly ve velikonočním turnaji. Všichni účastníci
si na závěr vychutnali sladkou odměnu.
Do přípravy na období svátků jara se zapojila všechna oddělení školní družiny výrobou
velikonočních dekorací a organizováním tematicky zaměřených soutěží.
Zúčastnili jsme se také maratonu čtení, který
se uskutečnil 21. 3. v městské knihovně.
K tradičním velikonočním aktivitám patří i
výlet do plaveckého bazénu v Českých Budějovicích.
Vychovatelky ŠD Komenského ulice

řina Kravarová a Dominika Píchová z V. A soutěžily v I. kategorii a obsadily stříbrné pásmo.
Děkujeme za reprezentaci a odvahu, blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších
soutěží.
N. Vančatová

4.A – Slabý, Gargula, Kujal, Tuček
4.B – Košťák
3.B – Šatný
Všem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
J. Procházka

Okresní kolo ve florbalu
Ve středu 10. dubna 2013 se
chlapci z 1. stupně zúčastnili okresního kola ve florbalu v Chotovinách
a obsadili 1. místo.
Naše výsledky:
Soběslav – Chotoviny
3:0
Soběslav – Choustník
3:0
Soběslav – Tučapy
4:0
Soběslav – Borotín
4:1
Ve finále jsme porazili Bechyni
školní 3 : 0. Nejlepším střelcem turnaje se stal Tomáš Bernat s devíti
brankami.
Vítězná sestava:
5.B – Bernat, Chlaň, Ludvík, Pánek,
Pekař, Staněk

Vandalismus
Také vy sedíte v parku na opěradle lavičky a
do této doby jste nevěděli, že i toto chování je
považováno za vandalské? Tak své chování domyslete do konce. Na vaše místo v parku si za
chvilku potřebuje sednout maminka s kočárkem
a dalším malým dítětem, které si právě rozbilo
koleno. Na ušpiněnou lavičku se ale špatně
sedá…Při besedě na téma vandalismus s vrchním strážníkem Městské policie v Soběslavi
Miroslavem Drsem jsme mluvili i o dalších
skutcích vandalů v našem městě a okolí. Ti
svým bezohledným chováním způsobují mnohatisícové škody, rozbíjejí a vysypávají odpadkové koše, malují po fasádách domů, likvidují
autobusové zastávky, ničí vybavení vlaků a podobně. Setkání s panem Drsem bylo velmi zajímavé i poučné. Děkujeme.
Žáci 7. tříd
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Novinky ze ZŠ E. Beneše
dokončení ze str. 13

Osobní bezpečí
Že „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“, platilo
již za života našich pradědů. Dnes je toto rčení
rok od roku stále aktuálnější. Dobrých řemeslníků ubývá a v budoucnu je opravdu budeme „platit
zlatem.“
Zatímco jsou na úřadu práce evidovány stovky držitelů maturitních vysvědčení a absolventů vysokých škol, zedníka, truhláře nebo elektrikáře či instalatéra, kteří mají chuť pracovat, tam nenajdete. Většina z nich již před závěrečnými zkouškami ve 3. ročníku ví, kde bude zaměstnána. Na
každého šikovného řemeslníka čekají netrpělivě nejen stavební, ale i výrobní firmy a obchodní
společnosti.
V naší škole se připravují žáci v mnoha zajímavých profesích. V rámci odborného výcviku získají veškeré základní dovednosti, aby mohli hned po složení závěrečných zkoušek nastoupit do zaměstnání a kvalifikovaně pracovat.
Naši absolventi podnikají často jako živnostníci v některém řemeslném oboru. Již v době studia
se mnozí z nich účastní prezentačních akcí, kde představují své řemeslné znalosti. Úspěchů dosahují naši žáci na celostátních soutěžích, kde si porovnají své dovednosti se žáky obdobného typu škol
z celé republiky. Výsledky ze soutěží a prezentačních akcí jsou dokladem toho, že naše škola poskytuje žákům kvalitní výuku a připravuje je dobře na budoucí povolání.
V letošním roce získali naši žáci v krajské soutěži instalatérů druhé místo a postoupili do celostátního kola.
Umělečtí kováři pravidelně představují svou dovednost na výstavách, prezentačních akcích
Hospodářské komory a dalších akcích. Výborných výsledků dosahují pravidelně na celostátní soutěži Dobřívský cvoček a odborné soutěži kovářských oborů v Jaroměři. Ukázky kovářského řemesla bylo možno vidět v září na Soběslavských slavnostech zvonů nebo každoročně při Rozsvícení
vánočního stromu na soběslavském náměstí.
Žáci z učebního oboru Opravář zemědělských strojů se pravidelně účastní mezinárodních a národních soutěží v odborných dovednostech.
Naše kadeřnice jsou pravidelně úspěšné na soutěžích v Sušici a v Táboře a truhláři zase v soutěži
„Truhlář roku,“ která probíhá v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo.
Mnoho cen „nasbírají“ každý rok i žáci z učebního oboru Květinářské a aranžérské práce v celostátních soutěžích Soběslavská růže, Kopidlnský kvítek, „NE“tradiční karafiát Plzeň, Třešťský roh
hojnosti. Společně se žáky učebního oboru Cukrářské práce prezentují každoročně naši školu na
mnoha akcích – například na soběslavském „KREATIVU,“ jehož součástí byla letos i dražba a její
výtěžek byl určen na podporu oddělení LDN nemocnice v Táboře.
Naši žáci získávají dovednosti nejen ve škole, ale i formou odborného výcviku na smluvních
pracovištích, v soukromých firmách, často i u budoucích zaměstnavatelů. Za svou produktivní práci
dostávají symbolické kapesné.
Žáci se zapojují do mnoha charitativních akcí – např. Květinové odpoledne v J. Hradci, kde pomáhají občanskému sdružení OKNA, při akci Světluška zase pomáháme nevidomým.
Ke studiu učebních oborů v naší škole budeme přijímat žáky do 1. ročníku ještě ve druhém a třetím kole přijímacího řízení, a to na tyto učební obory:
Kód oboru

Název oboru

Forma a délka vzdělávání

36-52-H/01

Instalatér

denní 3 r.

82-51-H/01

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

denní 3 r.

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

denní 3 r.

69-51-H/01

Kadeřník

denní 3 r.

69-53-H/01

Rekondiční a sportovní masér

denní 3 r.

33-56-E/01

Truhlářská a čalounická výroba

denní 3 r.

36-67-E/01

Zednické práce

denní 3 r.

29-51-E/01

Potravinářská výroba - cukrářské práce

denní 3 r.

41-52-E/01

Zahradnické práce - květinářské a aranžérské práce

denní 3 r.

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce

denní 3 r.

75-41-E/01

Pečovatelské služby

denní 3 r.

Ing. Darja Bártová, ředitelka SŠŘ a ZŠ Soběslav

Během dubna jsme měli možnost pobesedovat s vrchním strážníkem Městské policie v Soběslavi panem Drsem na téma osobní bezpečí.
Dozvěděli jsme se mnoho o rizikovém chování
v dopravě, doma, na veřejnosti, v partě a hlavně o
tom, jak neriskovat, chránit sebe i své blízké a
chovat se co nejbezpečněji. Víme, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. Žáci 6.A, 6.B

Trestní odpovědnost, kyberkriminalita,
drogy a zákon
Tyto hlavní body se staly tématem pro besedu s Mgr. Miroslavem Doubkem, policistou a
mluvčím Policie ČR v Táboře. Do našich tříd
jsme si ho pozvali v rámci občanské výchovy a
probíraného učiva o zákonech ČR a především
trestním právu. A bylo opravdu o čem povídat a
diskutovat. Hovořili jsme o trestním zákoně,
částečné trestní odpovědnosti po 15. roce věku,
o úplné trestní odpovědnosti po 18. roce, o nejčastějším porušování zákona dětmi a mladistvými pachateli. Nechyběly zajímavé příběhy,
případy, ukázky ze zásahů a míst, kde se
objevily různé druhy trestné činnosti.
Žáci 9.A a 9.B

SYMBOL AMERIKY
ROUTE 66
silnice duchů a stroje
značky

HARLEY
DAVIDSON
K vyprávění JARDY HÁJKA o cestě napříč
Amerikou na motocyklech Harley Davidson s promítáním cestopisného filmu a fotografií, prokládané popisem nevšedních
zážitků zve Veteran Car Club Soběslav nejen motorkáře, ale všechny, kteří by se chtěli dozvědět víc o legendární matce všech
cest ROUTE 66 do prostor soběslavského
kina dne 7. 5. 2013 od 18 hod.
vstupné dobrovolné
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Zprávičky z naší školičky
V letošním roce byly pod záštitou základních uměleckých škol vyhlášeny soutěže v komorní hře.
Naši žáci se pod odborným vedením svých
učitelů také zúčastnili.
Jak jsme vás již informovali v březnovém
čísle, čtyři žákyně z flétnového souboru Pohroma ve složení Anežka Hovorková, Jindřiška
Čapková, Zuzana Srncová a Klára Hořická obsadily v okresním kole 1. místo s postupem do
krajského kola v Českých Budějovicích, kde
obsadily ve své kategorii a v silné konkurenci
pěkné 2. místo.
20. 3. 2013 se v ZUŠ Sezimovo Ústí konalo
okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou
smyčcových nástrojů. Naše škola vyslala do
I. kategorie hned dva komorní soubory.
Jako první se v soutěžním klání představilo
houslové trio ve složení Zuzana Čížková, Kateřina Vojtová, Tereza Štěpánová a obsadilo krásné 1. místo.
Ve druhém soutěžním představení nahradila
Terezku Štěpánovou violoncellistka Tereza Bi-
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erlová a trio ve složení Zuzana Čížková, Kateřina
Vojtová a Tereza Bierlová získalo 2. místo.
Zástupce jsme měli i ve III. kategorii; v triu
pro dvoje housle a violoncello, které si vysoutěžilo 2. místo, se představili Jan Adam, Aneta Zemanová a Karolína Čechtická.
Chtěla bych touto cestou všem soutěžícím a
jejich pedagožkám Ivě Hovorkové, Iloně Vaňkové a Bohdaně Fördösové ještě jednou pogratulovat a poděkovat za příkladnou reprezentaci
školy.
Jelikož se blíží konec školního roku a s ním
začínají přípravy na nový školní rok, je tady čas
zápisu pro nové zájemce o výuku v hudebním a
výtvarném oboru. Nabízíme konzultační schůzku, která se uskuteční v ZUŠ dne 14. 5. 2013 od
17.00 hod. Talentové zkoušky pro přijetí do přípravného studia hudebního oboru proběhnou ve
středu 29. 5. 2013 v ZUŠ od 15.00 – 17.00 hod.
Jaké hudební nástroje se v naší ZUŠ vyučují a
jak výuka probíhá, se dozvíte podrobněji také na
našich web. stránkách www.zussobeslav.ic.cz
nebo na telefonním čísle 723 776 870.
Irena Molíková

NOVITA zve na májové zpívání
Po předlouhé zimě se už všichni těšíme na jarní sluníčko. Nastává MÁJ - lásky čas, ku lásce zve
hrdliččin hlas. Také pěvecký sbor NOVITA zve své příznivce i ostatní obyvatele našeho půvabného města k májovému prozpěvování. Programová náplň je opět pestrá od ,,latiny“ přes lidové písně,
spirituály k písním umělým.
Navíc Vám představíme své hosty, hudebně - literární seskupení ,,HAMAVE“, které obohatí
náš klasicky tradiční program.
Termíny koncertů, ze kterých si jistě vyberete:
· út 14. 5. v 17.30
Senior dům Soběslav
· so 18. 5. v 16.00

Kostel Navštívení Panny
Marie Choustník

· so 18. 5. v 19.00

Kulturní dům Želeč

· čt 23. 5. v 19.00

Husitské muzeum Tábor
- gotický sál

· so 25. 5. v 19.00

Českobratrský evangelický
kostel Soběslav
Přijďte se nechat pohladit po duši a
oslavte s námi příchod jara.
Eva Králová, sbormistryně

Kulturní program Čajovny
- kavárny Rolnička
· pátek 11. května od 19.30 hodin
„Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá“
K pravidelnému zpívání vcelku známých
písniček vás zvou kytaristé Olda Pour a
David Kamrádek
· Diakonie ČCE- středisko Rolnička
si Vás dovoluje pozvat
na výstavu Vlasty Štegerové
s názvem FOTOGRAFIE.
Výstava bude k vidění
od 15.5. do 28.6. 2013

Více na www.rolnicka.cz.
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Mateřská škola Rolnička

Zkusili jsme spolu
23. března jsme již posedmé
připravili na soběslavském náměstí
prožitkovou akci Zkusme spolu.
Tradičně je spojena s Jarním jarmarkem Rolničky, a tak bylo co k vidění, vyzkoušení,
zakousnutí i k velikonočnímu nákupu. Počasí však
jaro připomínalo velmi vzdáleně. Možná ani v prosinci nebyla návštěvníkům taková zima jako na tomto
jarním, proto jsme velmi obdivovali všechny odvážlivce. A nebylo jich málo!
Slavnostně bylo Zkusme spolu zahájeno senátorem PS ČR Mgr. Pavlem Eybertem a starostou
města Soběslavi Ing. Jindřichem Bláhou.
Naším společným cílem bylo přiblížit všem návštěvníkům úskalí i radosti života lidí s postižením, a to formou vlastního prožitku. Pokud s určitým fyzickým omezením vyzkoušíte zdánlivě i
jednoduché činnosti, dokážete lépe nahlédnout do života lidí s postižením.
Nabídli jsme proto dětem i celým rodinám malou etapovou paralympiádu. Na několika stanovištích si vyzkoušelo více než 30 dětí a týmů: kresbu ústy, stavbu pyramidy pouze jednou rukou, projížďku na speciálně upraveném kole na ruční pohon či pro ježdění s vozíčky, bocciu (forma
petanque pro lidi s postižením), stolní tenis na vozíčkách, canisterapeutický koutek se psy, hry pro
lidi se zrakovým postižením.
Naše poděkování patří všem organizacím, které nám s akcí pomáhaly: Rolničce, Tyfloservisu,
panu Vackovi, dobrovolníkům, kteří nám vydatně pomáhali, Davidu Peltánovi za krásné fotografie.

Závod žlutých kachniček se blíží!
Máte už svou závodnici?
Stačí si koupit za 50 Kč kartičku se startovním číslem! Ať
se osobně závodu zúčastníte anebo ne, Vaše kachna Vám
může na divoké vodě vyhrát atraktivní ceny. Třeba rodinný víkendový pobyt v Aparthotelu Teddy Kvilda, vstupenky do Jihočeského divadla, slevy do Hřiště BezBot a další.
Letošní ročník Grand Prix Kachničky se uskuteční v neděli
9. června od 14.00 hodin na vodáckém kanále Lídy Polesné
v Českém Vrbném.
Grand Prix Kachničky je benefiční závod plastových žlutých kachniček. Výtěžek bude celý věnován na podporu terénní práce s klienty našeho občasnkého sdružení I MY a asociace APLA JC. Autorem nápadu, hlavním pořadatelem a partnerem je Hřiště BezBot - kterému tímto upřímně děkujeme za
jeho podporu. Nad akcí převzal záštitu Mgr. Juraj Thoma,
primátor Statutárního města České Budějovice.
Pokud rádi kreslíte, zapojte se do soutěže o nejmilejší obrázek kachničky. Stačí do 31. května
poslat či dovézt obrázek na adresu: Hřiště BezBot, Lhenická 611, 37005 České Budějovice. Cenou
je dárek od www.molitanovysvet.cz nebo sleva hraček na www.isale.cz. Vyhlášení proběhne přímo
na závodišti. Startovní čísla kachniček seženete v městské knihovně či Knihkupectví U sv. Víta.
Více se dočtete na www.imy-sdruzeni.cz nebo www.hristebezbot.cz
Těšíme se na Vás a zábavný závod.
pokračování na str. 17

Již téměř 20 let se snaží Mateřská škola Rolnička začleňovat děti s nejrůznějšími typy zdravotního postižení a znevýhodnění do
předškolního vzdělávání. Myšlenka integrace
je základním kamenem celé činnosti naší
organizace.
Mateřskou školu navštěvují děti, které mají
těžké zdravotní postižení (mentální, smyslové
nebo autismus), ale také děti s vývojovými poruchami chování, které jsou natolik závažné, že
nemohly být přijaty do běžné mateřské školy
v místě bydliště. Práce s těmito dětmi je velmi
náročná, a to zejména po stránce personální,
protože každé dítě je nutné individuálně vést,
nacvičovat s ním sociální dovednosti, komunikaci, sebeobsluhu.
V současné době, kdy je již uplatňována celá
řada speciálně pedagogických metod a přístupů, je individuální práce asistentky s jednotlivými dětmi tou nejúčinnější formou podpory.
Právě tyto děti potřebují intenzivní předškolní
přípravu, aby úspěšně zvládly nástup do běžné
základní školy.
Snaha začlenit co možná nejvíce dětí do běžných škol je smyslem naší mnohaleté práce.
Společně se střediskem rané péče připravujeme
děti na integraci - snažíme se najít vhodnou
školu, případně asistenta pedagoga, nabízíme
pomoc našich speciálních pedagogů.
Za dobu své existence prošla naší mateřskou
školou řada dětí, které se i přes svůj hendikep
úspěšně začlenily do běžných škol. V myšlence
integrace chceme i nadále pokračovat, proto
jsme se zapojili do projektu občanského sdružení Rytmus „All inclusive“, jehož cílem je podpořit inkluzivní vzdělávání v České republice
prostřednictvím efektivní spolupráce speciálních
a běžných škol.

p

Diakonie ČCE – středisko Rolnička nabízí
sociální služby, vzdělávání a pracovní uplatnění 104 osobám se zdravotním postižením.
Provoz sociálních služeb, dobrovolnického
centra, sociální dopravy a chráněných pracovních míst zajišťuje 37 zaměstnanců (29,83
úvazku).
Speciální školy navštěvuje 56 dětí a žáků, se
kterými pracuje 20 zaměstnanců (16,33
úvazku).
Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy

Diakonie ČCE
– středisko Rolnička
přijme do pracovního poměru
mistra keramické dílny
· Místo je vhodné pro osobu se zdravotním

postižením - není podmínkou.

· Plný pracovní úvazek – 40 hodin týdně.
· Požadované vzdělání: střední odborné

s maturitou – obor keramik.

· Nástup možný od 1.7.2013

Kontaktní osoba: Ivan Mrkvica
Tel.: 733 127 040
e-mail: ivan.mrkvica@rolnicka.cz
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Policejní zápisník
 Neznámý pachatel dne 7. 3. 2013 vnikl do

Pomáháte rádi?
I MY pomáhá rodinám malých dětí s postižením. Poradkyně dojíždějí do rodin, půjčují
pomůcky, pomáhají rozvíjet dovednosti dětí s
postižením. Abychom mohli nabízet naše služby, potřebujeme pomoc i my. Budeme rádi,
když s I MY budete pomáhat I VY!
Sháníme dobrovolníky, kteří by byli ochotni
věnovat kousek svého času a energie (a to podle
svých možností a chuti) do výroby drobných
předmětů a pomůcek.
Jejich prodej nám pomůže financovat služby
pro rodiny dětí s postižením. Některé výrobky
zase budeme používat jako pomůcky v rodinách.
Sháníme zručné dobrovolníky na:
pletení ponožek, šití, opracování dřevěných
odřezků (smirkování, případně vrtání a řezání).
Zároveň děkujeme všem, kteří nám přinesli
zbytky vln a látek, které již šikovné ruce přeměnily anebo přemění.
Předem děkujeme.
Klára Csirková, fundraiser sdružení,
tel. 775 162 898 anebo nás najdete
v 1. patře nad poštou

Písecká stanice CNG
přinese úspory
autobusovému dopravci
Na jihu Čech přibyla začátkem dubna řidičům v Písku, po Táboře a Českých Budějovicích, další bezobsluhová stanice na stlačený
plyn CNG, který je výhodnou alternativou ke
klasickým pohonným hmotám.
„Rozhodli jsme se pro CNG jako nejlepší alternativu nafty. CNG má zvláště ve městech nesporný ekologický přinos. Navíc nám u každého
autobusu, který bude na plyn jezdit, klesnou ná-

sklepních prostor domu na sídl. Svákov, kdy
ze sklepní kóje odcizil trekingové pánské
jízdní kolo zn. Merida Crossway, čímž způsobil V. Ž. škodu ve výši 13.307,- Kč.
 NP dne 11. 3. 2013 na parkovišti na sídl. Míru
poškodil proříznutím 3 ks zimních pneumatik
u osobního automobilu tov. zn. VW Passat,
čímž způsobil poškozenému V. A. škodu ve
výši 8.000,- Kč. Dále poškodil proříznutím
4 ks nových zimních pneumatik u osobního
automobilu tov. zn. VW Passat CC, čímž
způsobil poškozenému V. A. dosud neustanovenou škodu.
 M. H. a Z. K. společně dne 11. 3. 2013 odcizili nejprve měděné lemování, část měděného
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okapu a svodu ze střechy restaurantu Kajuta,
to vše v celkové hodnotě 10.000,- Kč, ku škodě nájemníka tohoto restaurantu R. S. Poté ze
zahrady Pizzerie v ul. 28. října odcizili měděný hromosvod a dále z kostela sv. Víta v Soběslavi odcizili měděné parapety, vše v dosud
neustanovené škodě a dosud neustanoveným
poškozeným.
 NP dne 22. 3. 2013 vnikl do sklepních prostor
domu na sídl. Svákov a následně zde odcizil
trekingové pánské jízdní kolo zn. Kellys Saphix, čímž způsobil S. V. škodu ve výši
12.000,- Kč.
 NP od měsíce února 2013 do 25. 3. 2013 odcizil 10 ks vzrostlých stromů v lokalitě zvané
“Na Čtverci” v k. ú. obce Zvěrotice, čímž
způsobil obci Zvěrotice škodu ve výši
15.000,- Kč.
OOP Soběslav

Z činnosti hasičů - Události PS Soběslav 18. 3. 2013 – 14. 4. 2013





18. 3.
18. 3.
22. 3.
25. 3.

Otevření bytu v Soběslavi.
Požár zásobníku paliva v kotelně ve Veselí n/L.
Požár nákladního automobilu na stavbě dálnice u obce Myslkovice.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Myslkovice.
Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
 25. 3. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů v Soběslavi.
Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
 26. 3. Odstranění následků dopravní nehody nákladního a dodávkového automobilu u obce
Vlastiboř. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
 1. 4. Požár zahradního domku v obci Skalice. Zásah provedla jednotka PS Soběslav
a jednotky SDHO Planá n/L a Skalice.
 2. 4. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu a vlaku na přejezdu
u Horusic. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
 3. 4. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Želeč.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
 4. 4. Otevření bytu v Soběslavi.
 5. 4. Vyproštění usmrcené osoby z havarovaného traktoru u obce Skalice.
 5. 4. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Košice.
 6. 4. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Borkovice.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice
klady asi o 20 procent. Výhodou je tišší chod motorů a cestující změnu poznají i ve větším komfortu, neboť při použití CNG se daří vozidla
rychleji a vydatněji vytápět,“ shrnul hlavní výhody změny paliva generální ředitel společnosti
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. Vladimír Homola.

Připomněl, že transport plynu je mnohem
jednodušší než u nafty, neboť odpadává objednávání vagonů, protože plyn proudí do plnírny
stejně jako pro spotřebiče do domácností či firem potrubím bez omezení. Společnost okamžitě využije plnírnu, jejímž investorem je
společnost Zliner Energy, pro pět autobusů a během měsíce jich přibude dalších šest. Koncem
roku by jich mělo být už dvacet, což je asi desetina vozového parku firmy. Aktivitu investora
chválí i generální ředitel MOTOR JIKOV
Group a.s Miroslav Dvořák, neboť právě firma,
kterou řídí, je výrobcem malé plničky CNG MJ
Compact 05, která zvítězila v kategorii Vzduch
soutěže E.ON Energy Globe Award ČR, a proto
dokáže ocenit přednosti pohonu na CNG.
„Každá nová plnicí stanice je pro nás důležitá, protože od společného projektu CNG si hodně slibujeme. Jako jediní u nás jsme vyvinuli a
vyrábíme špičkové technologie pro proces plnění CNG. Ocenění odborníků i zájem motoristů
ukazuje, že alternace klasických paliv ekologickým a hospodárnějším stlačeným zemním plynem má budoucnost a velký potenciál rozvoje,“
konstatoval Miroslav Dvořák.
Text a foto redakce MOTOR JIKOV Group a.s.

18

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Velikonoční výzdoba, Chasa mladá, která nás tentokrát přišla pobavit
svým vystoupením, ale přišla v čepicích, v zimním oblečení a za oknem
padal sníh. Ne - nespletli jsme se – je to tak. Nebyly to Vánoce, ale opravdu letošní Velikonoce, jak jsme je už hodně dlouho nepoznali – se sněhem. Vystoupení ale bylo moc hezké, tak, jak ho známe. Mládenci si
sebou přinesli pomlázky a naše babičky po vystoupení trošinku vyšlehali,
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aby měly zdravíčko a štěstíčko po celý rok. A kdo nám ještě přišel popřát
Velikonoce? No přece ti nejmenší – dětičky z mateřské školy DUHA.
Tentokrát přišli jak ti malí, tak i předškoláci. Ale jsou moc šikovní všichni
a už se těšíme, až za námi opět přijdou.
Že jsou u nás moc šikovné babičky, to už jsem několikrát psala. Nyní to
můžeme opět zopakovat, neboť letos již počtvrté se zúčastnily vědomostní
soutěže – Budislavská perla - a opět měly velký úspěch. Soutěžilo celkem
sedm družstev, z toho dvě byla naše – jedno družstvo skončilo na třetím a
druhé na čtvrtém místě s rozdílem půl bodu. Všichni soutěžící si přinesli
domů sladkou odměnu a vítězové navíc krásný „bronzový“ dort. Všem
BLAHOPŘEJEME a ať jim vydrží chuť soutěžit.
Budeme se těšit, že se už konečně počasí umoudří, sluníčko nás vyzve
k denním procházkám a naše zdravíčko se od dlouhé zimy zlepší. A co nás
ještě v dubnu čeká? Vystoupení dětí ze ZUŠ, a na konec měsíce - to vás
nechám hádat, bude to jako každý rok, kdy se náš domov promění v něco
zcela jiného, kde ani nejsou ženy tak, jak je známe, ale spíš osoby s dlouhým nosem, bradavicemi a zcela netradičním dopravním prostředkem.
Lada Haplová
V úterý 21. května od 9.30 – do 11.30 h přijede do Domu
s pečovatelskou službou v Mrázkově ul. poradkyně
z Centra pro sluchově postižené a poskytne servis pro ty,
kteří nosí naslouchátka.

Okénko Soběslavské
chasy mladé
Velikonoční vystoupení
v domovech důchodců

ZO KSČM v Soběslavi
pořádají oslavu 1. máje 2013
v Soběslavi
ve středu 1. května
na náměstí Republiky od 10.00 hodin
· vystoupení mažoretek
· hry a soutěže pro děti
· k poslechu a k dobré náladě zahraje hudba
J. Nováka, občerstvení zajištěno
Dále zveme občany města a okolí na vzpomínkovou akci u hrobu vojáků Rudé armády
v úterý 7.5. od 14.00 hodin
na soběslavském hřbitově
Na setkání při obou akcích
se těší pořadatelé

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v dubnu:
·
·
·
·
·
·

N. Robertsová: Spojeni osudem
M. Váňová: Náhoda nebo osud
T. Keleová-Vasilková: Ranč u dědečka
P. May: Skála
J. Rollins: Rodokmen smrti
J. K. Rowlingová: Prázdné místo

Knihkupectví BOOKS & BOOKS s.r.o.
Nejprodávanější knihy na
www.ajshop.cz:
· 1. Advanced Grammar in Use (3rd Edition)

·

Výkup kožek

·

Pondělí 6. 5. 2013 a dále každé první
pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h

·
·

with Answers & CD-ROM - M. Hewings
(nakl. CUP)
2. Deutsch mit Max A1 díl 2 pracovní sešit Fišarová, Zbranková (nakl. Fraus)
3. Maturita Solutions (2nd Edition) Intermediate (SB+WB) pack - kol. autorů (nakl.
OUP)
4. Fifty Shades of Grey - E. L. James
5. Pingpong Neu 3 Lehrbuch - G. Kopp,
K. Frölich (Hueber)

Dobu velikonoční má Soběslavská chasa
mladá spojenou nejen s řehtáním nebo s pomlázkami, ale i s vystoupeními, se kterými pravidelně navštěvuje domovy důchodců v Soběslavi
a blízkém okolí. A tak se kapela i tanečníci vydali poslední březnový den zlepšit náladu seniorům.
První ze dvou zastávek byl soběslavský Senior dům, kde se chasa předvedla spolu s Ráčkem. Publiku, které bylo prořídlé nemocemi, se
představení líbilo a vyprovodilo oba soubory
hlasitým potleskem. Druhou štací pro chasníky
byl domov důchodců ve Veselí nad Lužnicí.
I zde byl soběslavský folklórní soubor přivítán
velice vřele a veselští senioři naše povedené
pásmo náležitě ocenili. Po skončení programu
ještě chlapci obešli s pomlázkami ty, kteří
vystoupení nemohli navštívit.
Poté už všichni pospíchali domů, aby se připravili na náročné Pondělí velikonoční.

Velikonoce
Velikonoce jsou největší křesťanskou událostí. Pojí se s nimi ovšem i veliké množství pohanských zvyků a některé z nich dodržuje i
Soběslavská chasa mladá.
Chasníci tak zase po roce oprášili řehtačky a
na Zelený čtvrtek se vydali do soběslavských
ulic. Bohužel bylo proti této tradici chladné počasí a navzdory typickému jarnímu datu byla
zima, jak vystřižená z půlky února. Chasa tak
mrzla nejen ve zmíněný čtvrtek, ale i na Velký
pátek a Bílou sobotu, kdy řehtání zakončila na
soběslavské věži.
Velikonoce vyvrcholily jako obvykle na
Pondělí velikonoční, kdy jsme na upletené pomlázky navlékli pentle a vyrazili do města vyšlehat všechny dívky a dámy. To se zdařilo
víceméně dobře a my věříme, že tento starý
obyčej přispěje ke zlepšení zdravotního stavu
v našem městě.
Stanislav Tomša
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Advokát na Městském úřadě v Soběslavi
Od poloviny března tohoto roku je každé
pondělí od 12:00 hod. do 16:30 hod. v malé zasedací místnosti č. 307 umístěné ve 2. patře
Městského úřadu v Soběslavi občanům města
Soběslavi a jeho okolí k dispozici advokát
JUDr. Ing. Miroslav Nosek. Ambicí tohoto příspěvku je nastínit, co je předmětem činnosti
advokáta a s jakými problémy se na něj můžete
obracet.
Advokát je svobodné právnické povolání,
které se zabývá soustavným poskytováním
právních služeb. Advokátem může být pouze
osoba zapsaná v seznamu advokátů, který vede
Česká advokátní komora. Zapsán do seznamu
může být jen ten, kdo je bezúhonný, získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského
studijního programu v oblasti práva studiem na
vysoké škole v České republice, vykonával po
dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní
koncipient a složil advokátní zkoušku a slib.
Poskytováním právních služeb advokátem
se rozumí zejména zastupování v řízení před

soudy, správními úřady a jinými orgány, sepis
kupních, darovacích, směnných, nájemních, zástavních smluv a dalších smluv k nemovitostem, řešení sousedských neshod, vymáhání
pohledávek v soudním řízení, zastupování věřitele nebo dlužníka v exekučním řízení, sepis návrhů na osobní konkurs, sepis žalob na rozvod
manželství a úpravu poměrů k nezletilému dítěti
pro dobu po rozvodu, vč. zastupování v soudním řízení, sepis dohod o majetkovém vypořádání bývalých manželů, založení obchodních
společností, sepis obchodních smluv, obrana
před nekalou soutěží, vymáhání pohledávek
z obchodního styku, zpracovávání právních rozborů, přihlašování pohledávek do insolventních
řízení, řešení pracovněprávních problémů z pozice zaměstnance i zaměstnavatele, zpracování
pracovních řádů a vnitřních předpisů zaměstnavatele, zastupování ve sporech o neplatnost výpovědi, ochrana práv spotřebitele, řešení
reklamací, řešení sporů s úřady a náprava jejich
vadných rozhodnutí, obhajoba v trestních a pře-

stupkových věcech a poskytování právních rad
ve všech oborech práva.
Advokát je všeobecně povinen poctivým,
čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. Je povinen
chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy
klienta a řídit se jeho pokyny. Musí využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich
rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Advokát
je povinen dodržovat pravidla profesionální etiky, která jsou stanovena stavovskými předpisy.
O všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v
souvislosti s poskytováním právních služeb je
povinen zachovávat mlčenlivost. Advokát je
povinně pojištěn na odpovědnost za škodu,
kterou by při výkonu své činnosti způsobil
klientovi či třetím osobám.
Advokát stojí vždy na Vaší straně.
S Miroslavem Noskem připravila
Jiřina Kocourková

Jihočeské oblastní kolo festivalu Porta se opět blíží
aneb výzva pro kapely,
jednotlivce, sponzory a zájemce
11. května 2013 bude opět po roce prostor pro všechny jednotlivce i
různé formace ukázat se a poměřit svoje hudební umění na dalším ročníku
Jihočeského oblastního kola soutěžního festivalu Porta. Soutěžící se mohou prezentovat před porotou krátkým cca 15 minutovým vystoupením a
mají tak možnost postoupit do mezinárodního finále v Ústí nad Labem
(23.-26.5.2013) a do národního finále, které proběhne v Řevnicích u Prahy
(28.-30.6.2013).
Již druhým rokem bude příprava tohoto kola probíhat ve spolupráci
Klubu Porta Soběslav a Městského střediska kultury a sportu Sezimova
Ústí (MĚXUS). Tentokrát celé hudební odpoledne bude od 14 hodin probíhat v letním kině Sezimova Ústí. V případě špatného počasí bude celá
akce samozřejmě přesunuta do nedalekého sálu kina Spektrum.
Přihlásit se je možno nejlépe přes internetový webový portál
http://www.porta-festival.cz, kde v sekci „oblastní kola“ je možno se proklikat k přihlášce, vyplnit něco o sobě a s čím jdete do soutěže. Na těchto
stránkách naleznete také plno aktuálních informací o portovním dění celkově. Další možností je zaslat přihlášku přes e-mail mil.dvorak@seznam.cz
a ve výjimečných případech telefonicky na čísle 602 815 925. Přihlášky je
třeba podat co nejdříve, prostor pro všechny je omezený na 18 soutěžních
formací.
I tentokrát oživí hudební odpoledne profesionální umělci a letos jimi
bude folkový písničkář Vojta Kiďák Tomáško, který od 14 hodin celé odpoledne zahájí a vylosuje výherní vstupenky, a zpívající právník Ivo Jahelka, který vystoupí po skončení soutěžní přehlídky kolem 19. hodiny.
V průběhu odpoledne vystoupí i finalistky MISS Sezimova Ústí a bude
možno zhlédnout i ukázku country tanců. Po skončení přehlídek bude pro
zájemce neoficiální společné hraní, zpívání a opékání u ohně.
Vstupné 80 Kč.
Za Klub Porta Soběslav Miloš & Luboš Dvořák

Pozvánka pro zájemce o tancování ve stylu country

Hledáme zájemce o tancování nejen
ve stylu country
z okolí Soběslavi a Veselí n/L
přihlaste se:
Klub PORTA Soběslav, tel. 602 815 924

Večer s country tanci aneb
Výuka country tanců - klasické, historické, square, line,
cloging atd. dle požadavků pro každého
v každém věku /sama, sám nebo v páru,
znalost tanců není potřeba/

14. 5. 2013 od 19 h České Budějovice
Café klub Slávie
zve za Klub PORTA Soběslav Luboš Dvořák
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Soběslavští rodáci
Pětaosmdesátiny profesora
dr. Radomíra Čiháka
Stále běžící čas zastihuje univ.
prof. MUDr. Radomíra Čiháka,
DrSc. v znamenité zdravotní kondici, kterou mu mohou závidět i
mnohem mladší lidé. Narodil se
30.5.1928 v Soběslavi jako syn
středoškolského profesora PhDr.
Václava Čiháka (1896-1965) a
matky Marie, roz. Úblové, původně učitelky. Po
pěti letech se narodila Radkova sestra Dagmar,
později provdaná Daňková, středoškolská profesorka, pak inspektorka, která žije v Plzni,
odkud pocházeli oba rodiče.
Radek (jak mu přátelé říkají) vystudoval s
vyznamenáním Reálné gymnázium v Táboře
(maturoval r. 1947) a v letech 1947-1951 Lékařskou fakultu UK v Praze. Již od počátku studií
byl volontérem, pak výpomocným asistentem a
od r. 1952 odbor. asistentem na Anatomickém
ústavu 1. lékařské fakulty UK. Obhájil tam jak
kandidátskou (1964), tak doktorskou práci
(1969), v r. 1964 se stal docentem, r. 1973 byl
jmenován profesorem a v letech 1970-1990
vedl ústav jako jeho přednosta. Přednášel tam,
vedl praktická a pitevní cvičení, kandidátské,
doktorské i habilitační práce a poskytl nepočítaně konzultací. Za dobu svého působení tam jako
examinátor vyzkoušel několik tisíc budoucích
lékařů a lékařek. Přednášel také v zahraničí na
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lékařských sjezdech a ve funkci
proděkana fakulty pro zahraniční
styky (1980-1990) umožňoval i
v době totality styky našich lékařů
se západními lékařskými kapacitami. Je členem řady našich i zahraničních vědeckých společností;
kromě toho je též dobře známý
jako organizátor výuky Univerzity III. věku na 1. lékařské fakultě
UK, jejímž spoluzakladatelem je
od r. 1987.
Hlavním oborem prof. Čiháka byla po celý
život hlavně anatomie lidského těla a získávání
nových poznatků, zejména v embryologii pohybového aparátu. Kromě knih a skript napsal sám
nebo se spoluautory dlouhou řadu vědeckých
studií a článků jak do našich, tak do zahraničních
časopisů. Jeho publikace vedle nových poznatků
vývoje kostí a svalů přinášejí i nové výsledky využitelné v chirurgii pohybového aparátu pro náhradu ztracených pohybů. Významným dílem
prof. Čiháka je trojdílná “Anatomie 1-3” s originálními barevnými ilustracemi, která vyšla ve
třech vždy doplňovaných a rozšiřovaných vydáních v letech 1987-2013; jejím předstupněm byla
čtyřdílná skripta ”Anatomie pro posluchače lékařství” (1980-1989).
Ačkoli naše fakulty jsou v Praze blízko sebe,
potkávali jsme se jen zřídkakdy a teprve v penzi
poněkud častěji. Když jsem se teď zamyslel nad
našimi životy, s překvapením jsem zjistil, že
jsme měli s Radkem mnoho společného: oba
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jsme byli skauty, oba jsme maturovali r. 1947,
oba jsme odešli studovat do Prahy, oba jsme po
určitou dobu bydleli v koleji Arnošta z Pardubic, oba jsme v Praze založili rodiny a oba jsme
otci dvou dětí (Radek má dcery, můj syn též,
takže jméno Čihák - stejně jako Kotlaba - v našich rodinách zanikne).
Radek si vzal původně za ženu naši spolužačku z Učitelského ústavu Alenu Jungbauerovou (1929-2007) - její a Radkův otec stojí vedle
sebe na fotu pedagog. sboru z r. 1927 v knize P.
Lintnera “Pohledy soběslavské”, 2. díl, str. 208,
2010. Aleně a Radomírovi se narodily dcery Radomíra a Alena, které jdouce v otcových stopách rovněž vystudovaly medicínu. Se svou
ženou se Radek později rozvedl a r. 1958 se oženil s výtvarnicí Ljubicou Janatkovou (nar.
1931), absolventkou Vyšší školy uměleckého
průmyslu. Její slovinský praděd přišel v polovině 19. stol. studovat techniku do Prahy, kde se
oženil a už u nás zakotvil. - Manželé Čihákovi
bydlí ve Spálené ulici, odkud to má Radek přes
památný park na Karlově náměstí 10 minut
chůze na fakultu; tam i jako vážený emeritní
profesor téměř denně dodnes dochází a pracuje.
Přeji nejen svým, ale jistě i jménem mnoha
jeho přátel a známých Radomíru Čihákovi další
roky života naplněné aktivitou a k tomu dobré
zdraví. Město Soběslav, kam se i s rodinou vždy
rád vrací, může být na svého velmi úspěšného a
přitom skromného rodáka právem hrdé.
Ad plurimos annos!
RNDr. František Kotlaba, CSc.

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ – květen 2013
· Čtvrtek 2. května

MEZIMOSTÍ MALUJE
Slavnostní zahájení výstavy výtvarných prací
žáků Základní školy Mezimostí.
Výstavu pořádá ZŠ Mezimostí.
Vestibul KD od 16 hodin.

· Úterý 7. května

POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM
NÁDRAŽÍ
Divadlo Ludvík Praha
Pohádka plná písniček, strašení a kouzel.
Ale nemusíte se bát, děti si neužijí jen strašení, ale hlavně spoustu legrace. Pohádka je určená 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 40 Kč.

· Neděle 12. května

HUDBA KRÁLOVEN
Koncert Musica Dolce Vita
Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje
interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech
stylových období v podání špičkové sólové
flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové a ve spojení s písněmi
a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu tématických koncertů.
Program provází hudbou žen skladatelek od
nejstarší sv. Hildegardy von Bingen, přes samotnou královnu Marii Antoinette, mapuje

období romantismu a pokračuje do impresionismu k Cecile Chaminade, či písním Pauline
Viardote. Nezapomeneme ani na Almu Mahler nebo současnou českou skladatelku Sylvii
Bodorovou. Účinkují: Daniela Demuthová mezzosoprán, Žofie Vokálková - flétna,
Zbyňka Šolcová - harfa.
Kostel Povýšení sv. Kříže od 16 hodin.
Vstupné dobrovolné.
· Čtvrtek 16. května

Terrence McNally
FRANKIE & JOHNNY
Divadlo v Rytířské Praha
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné
lásky... Ona má za sebou několik nepovedených lásek. On rozpadlé manželství. Po sérii
vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási naděje. Že by ti dva
měli ještě šanci...?
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma.
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo
předplatné 270, 250 a 200 Kč.

· Úterý 28. května

CESTOU NECESTOU
s Miroslavem Donutilem
Nové historky o cestování, kamarádech a rybaření proložené písničkami. Součástí programu bude autogramiáda – možnost
zakoupení CD a knížek.
Velký sál KD od 19 hodin.
Vstupné 210, 180 Kč.

· Čtvrtek 30. května

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
ZUŠ VESELÍ N/L
Velký sál KD od 18 hodin.
Marcela Rybářová, vedoucí KD

Noc kostelů
ve Veselí nad Lužnicí
V letošním roce se dne 24. května naše
farnost zapojí do celostátní akce Noc kostelů. Při této příležitosti bude možné navštívit
děkanský kostel Povýšení svatého Kříže a
zúčastnit se připraveného programu dle
vlastního zájmu v době od 17:00 hod. do
24:00 hod.
Z programu vybíráme:
· 17:00 – Růženec
· 17:30 - 18:05 – Mše svatá
· 18:05 - 18:45 – Historie kostela
· 18:45 - 19:30 – Výstup na věž s výkladem
· 19:30 - 20:30 – Popelka Nazaretská
(uvede sbor Anonym Voice ze Soběslavi)
· 20:30 - 21:15 – Svědectví P. ThDr. Vlastimila Kročila
· 21:15 - 22:15 – Varhanní koncert a čtení
z Písma
· 22:15 - 23:00 – Výstup na věž a zpívání
židovských písní před kostelem
· 23:00 - 23:45 – Písně z Taizé a rozjímání
· 23:45 – Troubení z věže
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V KVĚTNU 2013
Vážení diváci, tento měsíc nabízí filmoví distributoři širokou škálu novinek pro všechny
divácké kategorie a my jsme se snažili pro Vás vybrat, doufejme, to nejzajímavější. Opět se
nemůžeme vyhnout opakování úspěšné české komedie „BABOVŘESKY“, která trhá již
od února divácké rekordy, a k tomu přidáme další českou komedii, která má váhu,
„JEDLÍCI, ANEB STO KILO LÁSKY“. Úsměvný příběh tlustých pacientů hubnoucího
sanatoria a jejich asketických ošetřujících. Všichni jsou ale romantičtí i pošetilí, vtipní i dojemní a žádný z nich nepostrádá smysl pro humor. V hlavních rolích uvidíme samotného režiséra snímku Tomáše Magnuska a řadu dalších známých tváří, např. Ivanu Anderlovou,
Dádu Patrasovou, Veroniku Žilkovou, Martina Stropnického a další. V českých vodách zůstaneme i s „KOVÁŘEM Z PODLESÍ“, pohádkou podle valašské filozofie pro celou rodinu, ve které spolu s herci hrají animované postavy. A když je to valašská pohádka, nesmí
chybět Bolek Polívka coby kovář a válečný invalida s dřevěnou nohou. Souboj dobra se
zlem, kletba, drak, boj o milovanou bytost, zvířecí pomocníci, prostě všechno, co má dobrá
pohádka mít. Zatím poslední počin Jiřího Menzela se jmenuje „DONŠAJNI“ a nabídne pohled do zákulisí světa opery, zbaveného pozlátka a přinese příběh o lásce, zklamání z lásky
k opeře a také o celoživotní vášni pro operní pěvkyni. To vše podané s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy. Pro nás bude zajímavé, že se natáčelo také v Táboře a
Českém Krumlově s Libuší Šafránkovou a Janem Hartlem.
Příznivce Twilight ságy jistě potěšíme uvedením „HOSTITELE“, filmové adaptace
nové knížky od Stephanie Meyer. I tenhle příběh líčí chmurnou budoucnost a jeho hrdinka
patří ke skupince lidí, kteří udržují humanitu po mimozemské invazi. „VELKÁ SVATBA“
a „VELKÝ GATSBY“ jsou bezpochyby dva velké tituly tohoto měsíce. Po nějakém čase
tu máme svatební komedii, ve které se sešla slušná plejáda hereckých hvězd, jejichž výčet
Oscarů dává dohromady pěknou řádku – Robert DeNiro, Diane Keaton, Susan Sarandon,
Robin Wiliams a další. Filmová adaptace slavného románu F. S. Fitzgeralda Velký Gatsby
je jedním z nejočekávanějších titulů letošního roku a k jeho úspěchu by mělo přispět i 3D
zpracování. Příběh odehrávající se ve dvacátých letech 20. století na americkém východním
pobřeží vypráví o romantické a současně tragické postavě Gatsbyho, kterého ve filmu ztvární Leonardo DiCaprio. Nahlédneme do světa velkých peněz, bohatství, luxusu, starých lásek a tajemství.
Do světa sci-fi se dostaneme s „IRON MAN 3“ ve 3D. Charismatický Robert Downey
Jr. jako Tony Stark se bude muset porvat s teroristou Mandarinem, několika opancéřovanými kašpary a hlavně s nanovirem jménem Extremis, zkrátka bude to jízda. Režisér měl k dispozici sympatických dvě stě miliónů dolarů, aby vytvořil tento technothriller a pokusil se
překonat své předchůdce. Návrat populární postavy je podle producenta a herce Vina Diesela logickým krokem tvůrců, kteří poslouchají své publikum a proto stvořili „RYCHLE A
ZBĚSILE 6“. Už pošesté se bude ve vytuněných kárách jezdit výhradně rychle a zběsile a
stará parta si to rozdá s konkurenční bandou zlodějů v Londýně.
Pro ty diváky, kteří chodí rádi na středeční filmy s hlubším nádechem, nabízíme dva tituly od světoznámých režisérů a to Kormákurovo silné islandské drama „HLUBOKO“. Přeživší člen posádky potopené rybářské lodi, který popře veškeré fyzikální zákony a přežije
6 hodin v Severním ledovém oceánu. Tento skutečný tajemný lidský příběh se stal na Islandu legendou. „ROZKOŠ V OBLACÍCH“ potěší příznivce španělského režiséra Almodóvara. I když se děj odehrává na palubě porouchaného letadla kdesi nad Mexickým zálivem,
není to drama, ale komedie. V této situaci pilotům, letuškám i pasažérům nezbývá, než si naposledy užít života. Do programu jsou zařazeny dva dokumenty. První z nich ukazuje drsné
pozadí akcí pro seniory s názvem „ŠMEJDI“ a druhý od Miloslava Šmídmajera
„NAZARETH – NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN“, jež má ambice nahlédnout do
zákulisí rockové legendy a odhalit kořeny její dlouhověkosti a stálé přízně fanoušků. Na
poslední květnový víkend je připravena pro naše malé diváky premiéra animovaného 3D
„KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ“ o věčném boji dobra, které chrání přírodu a silami zla na druhé straně. Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání v našem kině.
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Závěr florbalové sezony – historický triumf žen a čtvrté místo mužů
Poslední zápasy florbalových družstev rozhodly o jejich konečném umístění v jednotlivých soutěžích. Muži doslova za pět minut
dvanáct zabrali, začali hrát v kompletní sestavě
a vyšplhali se v tabulce Jihočeské ligy až na
čtvrté místo. Naopak ženy na předposledním
turnaji v Písku zpečetily své prvenství ve druhé
lize a 4. - 5. května je, společně s dalšími vítězi
regionálních druhých lig, čeká v Ústí nad Labem baráž o postup do 1. ligy.

obrannými chybami poskytlo soupeřovým útočníkům příležitost otočit vývoj utkání. Do třetí
třetiny již nastupovala družstva za vyrovnaného
stavu 5:5. Hra se neustále přelévala, Domeček
byl vždy o krok napřed, ale Cosa Nostra opakovaně dotahovala. Nakonec se i díky jednomu
vlastnímu gólu podařilo udržet vítězství. Hattrickem se blýskl Martin Hák a šesti kanadskými
body také Martin Bělohlav.

· SK Domeček DDM Soběslav-TJ Centropen
Dačice B 7:3 (3:0, 1:1, 3:2)
Branky DDM: Dušek (Hák M.), Škabroud
(Hák J.), Dušek (Krejča), Hák J. (Ženožička), Bělohlav M. (Pivec), Škabroud (Ženožička), Hák J. (Hák M.)
Podruhé v sezoně zavítali muži do českobudějovické nafukovací haly, aby znovu změřili
síly s rezervou Dačic. V prvním utkání si s nimi
soběslavští florbalisté poměrně snadno poradili
poměrem 7:2. Březnové setkání mělo podobný
průběh. Dačice se příliš do hry nedostávaly, využily jen příležitostných chvil, kdy se obránci
Soběslavi vraceli myšlenkami na taneční parket, ale jinak vládl mezi mantinely Domeček.
Muži ze tří získaných přesilových her vytěžili
dvě branky, navíc se ve vlastním oslabení
prosadili Jiří Hák a Libor Škabroud. Bez větších
problému tedy zvítězili 7:3.

· SK Domeček DDM Soběslav-FK Slovan
Jindřichův Hradec B 7:3 (2:0, 0:1, 5:2)
Branky DDM: Bělohlav M. (Krejča), Ženožička (Dušek), Bělohlav M. (Dušek), Pivec,
Bělohlav M., Hák M. (Pivec), Pivec (Hák M.)
V zápase před domácím publikem neponechali muži nic náhodě a od úvodního hvizdu určovali tempo hry. Branky Martina Bělohlava a
Ondřeje Ženožičky přinutily hradeckého trenéra již v páté minutě první třetiny využít oddechového času k upřesnění taktických pokynů.
Výraznější útočnou aktivitu ale hostující hráči
vyvinuli až ke konci třetiny a několikrát otestovali pozornost Zdeňka Kubíka. V prostřední
části procházel Domeček drobným útlumem
provázeným nepřesnými přihrávkami a nedůsledností v koncovce. Hradec zásluhou svého
kapitána snížil na 1:2, ale třetí třetinu již znovu
ovládla Soběslav a dovedla zápas do vítězného
konce. Povedenými akcemi se předvedla
především trojice Martin Bělohlav, Jaroslav
Pivec a Martin Hák.

· SK Cosa Nostra-SK Domeček DDM Soběslav 9:11 (2:4, 3:1, 4:6)
Branky DDM: Hák M. (Bělohlav M.), Pivec
(Bělohlav M.), Bělohlav M. (Pivec), Hák M.
(Plášil), Škabroud, Bělohlav M. (Dušek),
Pivec (Bělohlav M.), Hák M. (Bělohlav M.),
Dušek (Hák M.), Škabroud (Ženožička),
vlastní Cosa Nostra
V souboji s týmem Cosa Nostra Domeček
absolvoval již několikátou lekci z kurzu „Jak
úspěšně zdramatizovat zápas“. Po čtyřech brankách v první třetině se střelecká potence snížila
na minimum a to v kombinaci se známými

· SK Domeček DDM Soběslav-FBC THC Velešín 9:7 (3:2, 5:2, 1:3)
Branky DDM: Hák M. (Bělohlav M.), Bělohlav M. (Hák M.), Hák M. (Pivec), Bělohlav
M., Dušek (Pivec), Hák M. (Slabý), Bělohlav M., Dušek (Ženožička), Hák M. (Bělohlav M.)
Poslední utkání sezony absolvovali hráči
Domečku proti týmu mladíků z Velešína. Obě
družstva se prezentovala atraktivním stylem hry
a o pěkné góly nebyla nouze. Soběslavští ve vyrovnaném boji ovšem tahali za delší konec, ve
druhé třetině si vypracovali rozhodující čtyř-

Muži:

Horní řada zleva: Škodová, Řezníčková, Nováková, Bláhová, Matoušková, Zrůbková, Kabešová
Petra, Bělohlav - trenér. Spodní řada zleva: Trešlová, Kubátová, Vacková, Přibylová, Bínová, Kabešová Markéta. Ležící zleva: Bryllová, Pavlíková. Chybí: Zelenková

brankový náskok, o jehož část se však zbytečně
připravili laxním dostupováním soupeřových
útočníků. Velešín naštěstí nevyužil náhlého střídání brankářů v páté minutě třetí třetiny, kdy se
projevil týmový duch a do hry musel nepřipravený Zdeněk Kubík. Vzhledem k situaci ale
předvedl nad očekávání dobrý výkon a přispěl
k výhře Domečku 9:7.

Konečná tabulka jihočeské ligy mužů
2012/13
Družstvo

Z

Body

1.

FbC Strakonice P. A.

20

60

2.

FBC Štíři Č. Budějovice B

20

51

3.

FK Santos Třeboň

20

33

4.

SK Domeček DDM Soběslav

20

31

5.

T.J. Sokol Lišov

20

28

6.

FBC THC Velešín

20

25

7.

TJ Centropen Dačice B

20

25

8.

FBC UNITED Č. Budějovice B

20

24

9.

FK Slovan Jindřichův Hradec B

20

19

10. SK Cosa Nostra

20

16

11. SKP České Budějovice

20

10

Ženy:
· FK Slovan Jindřichův Hradec-SK Domeček
DDM Soběslav 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Branky DDM: Bláhová (Matoušková), Bínová (Zelenková), Matoušková (Bláhová),
Matoušková (Kabešová M.), Kabešová M.
(Matoušková)
Motivované nedávnou prohrou s hráčkami
od Vajgaru soběslavské florbalistky doslova
vlétly do zápasu a po první třetině v písecké obloukové hale zaslouženě vedly 3:1. Prostřední
část provázel herní útlum, který prolomila v desáté minutě až kapitánka Monika Matoušková.
Jindřichův Hradec se stále držel své obranné strategie, ale tentokráte soběslavská obrana dokázala
zneškodňovat brejkové příležitosti ihned v jejich
zárodku. Do závěrečného dějství vstoupil znovu
aktivněji Domeček, Monika Matoušková oplatila předchozí přesnou nahrávku Markétě Kabešové a ta zvyšovala na 5:1. Hradeckým hráčkám se
poté podařilo potrestat vyloučení Táni Bínové,
ale další prostor k obratu již nedostaly.
· SK Domeček DDM Soběslav-FBC United
České Budějovice B 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Branky DDM: Bláhová (Kabešová M.),
Bínová (Vacková), Matoušková (Bláhová),
Matoušková (Kubátová), Kabešová M.
(Zrůbková), Přibylová (Bínová)
V utkání proti rezervě českobudějovických
United potřebovaly soběslavské hráčky získat
minimálně bod k definitivnímu potvrzení svého
prvenství ve druhé lize. Ačkoliv soupeřky byly
poměrně neškodné, trvalo Domečku dlouho,
než se prosadil. Střelecká stavidla protrhla v popokračování na str. 23
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Závěr florbalové sezony
dokončení ze str. 22
lovině sedmé minuty první třetiny Hana Bláhová. Další branky na sebe nechaly čekat do druhé
třetiny, kdy se do listiny střelců zapsali soběslavští centři. Symbolický hřebíček do černo-zlaté
rakve přidaly na začátku poslední třetiny Markéta Kabešová a Šárka Přibylová. Spolehlivý výkon rovněž podala brankářka Jana Pavlíková,
která si díky několika výborným zákrokům připsala pátou vychytanou nulu v sezoně.

· SK Domeček DDM Soběslav-FBC Štíři České Budějovice 6:4 (1:1, 4:0, 1:3)
Branky DDM: Vacková, Matoušková (Kabešová M.), Matoušková (Kabešová M.),
Bláhová (Kubátová), Kabešová M. (Matoušková), Bínová (Kubátová)
V kaplické hale se ženám naposledy postavil
do cesty tým budějovických Štírek. Po posledním výprasku 7:4 nemohla být pro zápas lepší
motivace. První branku vstřelila již v polovině
páté minuty Lucie Vacková. Soupeřky zareagovaly ke konci třetiny, když clonící hráčka prostrkala míček za záda brankářky Bryllové.
Druhou třetinu střelecky naprosto ovládla Soběslav a získala rozhodující náskok. Dařilo se
napadat rozehrávku Štírek a zároveň udržet na
uzdě jejich nejproduktivnější střelkyně. Vlastními chybami a nepozorností Domeček dovolil
protivníkovi snížit až na 4:6, ale v závěru slavil
větší úspěch spíše soběslavský klid než
českobudějovická frustrace z prohry.
· FBC Rebels České Budějovice-SK Domeček
DDM Soběslav 2:7 (0:3, 0:1, 2:3)
Branky DDM: Bínová (Přibylová), Vacková
(Přibylová), Bínová (Zrůbková), Řezníčková (Kubátová), Vacková (Přibylová), 2x
Nováková
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V posledním utkání vyzvaly ženy předposlední družstvo Rebels. Zpočátku bylo těžké prolomit jejich obranný blok, ale v polovině první
třetiny přišel zlom a góly se jen sypaly. Zatímco
balonek spočíval především na holích hráček
z Domečku, Rebels zkoušeli štěstí z rychlých
brejků a náběhů za obranu. Ani jejich dvě branky ve třetí třetině však nezastavily Domeček
v cestě za druhým nedělním vítězstvím a
potvrzením zaslouženého mistrovského titulu.

Kuželky

Z

Body

1. SK Domeček DDM Soběslav

24

64

2. FBC Štíři Č. Budějovice

24

50

3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod

24

43

4. FK Slovan Jindřichův Hradec

24

38

5. FBC UNITED Č. Budějovice B 24

33

Hráči Spartaku Soběslav to dokázali! Družstvo ve složení Němec, Chalaš, Dudová, Kopic,
Přibyl, Zabloudil a Štefan si vybojovalo postup
do vyšší soutěže. Udrželo si náskok z podzimní
části, který byl čtyři body na druhé Trhové Sviny.
Zde jsou výsledky jarního kola
a konečná tabulka:
· Centropen Dačice G - Spartak Soběslav 2:6
1:7
· Sokol Chýnov - Spartak Soběslav
· Jiskra N. Bystřice C - Spartak Soběslav 3:5
5,5:2,5
· Blatná B - Spartak Soběslav
· Spartak Soběslav - Loko České Velenice 5:3
8:0
· Spartak Soběslav - Sokol Soběnov B
· Spartak Soběslav - Sokol Slavonice B 7:1
· Centropen Dačice C - Spartak Soběslav 7:1
· Spartak Trhové Sviny A - Sp. Soběslav 4:4
· Silon Sezimovo Ústí - Spartak Soběslav 6:2
· Spartak Soběslav - TJ Blatná C
7:1

6. FBŠ Jihlava B

33

1. TJ Spartak Soběslav

Konečná tabulka 2. ligy žen
2012/13
Družstvo

24

7. FBC Sokol Písek

24

23

8. Fbc Rebels České Budějovice

24

19

9. Sklo Bohemia Světlá n/S

24

9

Družstvo žen díky vítězství ve své divizi 2.
ligy postoupilo do baráže o 1. ligu. Utkání baráže se odehrají v termínu 4. - 5. května 2013
v Ústí nad Labem. Soupeřkami budou ženám:
USK Slávie Ústí nad Labem, Děkanka Praha,
IBK Hradec Králové a FBC Česká Lípa. Hraje
se systémem každý s každým. Účast v příštím
ročníku 1. ligy si vybojují dva nejlepší celky.
Kateřina Bryllová

22

34

2. TJ Spartak Trhové Sviny A 22

34

3. TJ Silon Sezimovo Ústí

22

26

4. TJ Lokomotiva Č. Velenice 22

25

5. TJ Sokol Slavonice B

22

24

6. TJ Sokol Chýnov

22

21

7. TJ Blatná B

22

20

8. TJ Centropen Dačice G

22

20

9. TJ Blatná C

22

19

10. TJ Centropen Dačice C

22

17

11. TJ Jiskra Nová Bystřice C 22

15

12. TJ Sokol Soběnov B

22
9
Pavel Němec

Jarní záchranářské Neratovice
První dubnovou sobotu se v Neratovicích sešlo 160 mladých vodních záchranářů ze 13 místních skupin z celé České republiky, aby změřili
své síly ve sportovních záchranářských disciplínách. Soběslav reprezentovalo 13 členů VZS ve
věku 8-20 let.
Systém soutěže je všestrannost jednotlivců
(4 disciplíny) a čtyřčlenných štafet (2 disciplíny).
Ve velmi bojovné a hlučné atmosféře Soběslavští vybojovali v nejmladší kategorii do 10 let:
4. místo Barbora Hesová a Rozárka Plachá
6. místo; v kat. 11-12 let: Bára Drhovská 5. místo
a Kateřina Řezníčková 10. místo; kat. 13-14 let:
1. místo Jakub Brázda, 5. Jakub Chlumecký,
9. Martin Žatecký; kat. 15-18 let: 2. místo Jan
Novotný, 7. Rosťa Plachý, 11. Michal Novotný a
12. David Trska. V kategorii 18 let a starší vybojovali 9. místo Michal Šrůta a 10. Martin Tlustý.
Zároveň se v kategorii mužů v nemilosrdném souboji štafet podařilo soběslavským reprezentantům
zvítězit, ve složení Šrůta, Tlustý, Novotný Jan,
Novotný Michal. Ve stejné kategorii se druhá
štafeta, ve složení Brázda, Chlumecký, Plachý, Zleva vzadu stojí: Novotný Michal, Žatecký Martin, Brázda Jakub, Trska David, Šrůta Michal, Plachý Rosťa. Zleva střed: Tlustý Martin, Novotný Jan, Chlumecký Jakub. Zleva sedí: Hesová BarboŽatecký, umístila na 9. -10. místě.
ra, Plachá Rozárka, Řezníčková Kateřina, Drhovská Bára
Všem patří poděkování za skvělé výsledky.
Tento závod byl zařazen do nominační série závodů, které budou sloužit pro výběr zástupců do České juniorské reprezentace. Doufáme, že i v letošním roce se podaří některému ze soběslavských záchranářů reprezentovat na Mistrovství Evropy juniorů v italském Riccione.
VZS Soběslav, oddíl mládeže - Z. Šrůtová
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Turnaj v kuželkách
V sobotu 23.3.2013 se konal Velikonoční
turnaj v kuželkách pro neregistrované hráče.
Všichni předvedli kvalitní výkony a nejlepší
byli odměněni cenami od sponzorů, kterým moc
děkuji. O příjemný pobyt na kuželně se postaral
oddílový barman Míra Dubský.
Výsledky:
Muži:
1. PAVLÍČEK František 233
2. VANĚK Milan 210
3. MOC Josef 209
Ženy:
1. CHALAŠOVÁ Olga 204 (foto)
2. PETRÁSKOVÁ Zina 169
3. VOTRUBOVÁ Jana 168
Děti:
1. TUČEK Martin 76
2. ONDŘEJ Adam 63
3. TUČEK Vojtěch 61
Zvláštní cenu „Velikonoční čulibrk“ získal
BRUNER Vlastimil a NOVÁKOVÁ Jana.
Děkuji sponzorům:
Spartak Soběslav, pekárna Peta Bohemia s.r.o.,
Večerka u gymnázia - Luděk Menhart, Grena
a.s., Hasit - Jaroslav Cicvárek.
Pavel Němec

Ty nejmenší princezničky si zabruslily na
písničku z pohádky Tři oříšky pro Popelku

Pohádkové loučení s ledem
Malou lední revue na téma pohádek Šípková
Růženka a Popelka se Krasobruslařský klub TJ
Spartak Soběslav rozloučil s bruslařkou sezonou
2012/13. Podařené vystoupení bylo (po závodech Lužnické ostří a malém soustředění během
jarních prázdnin) třetím společným projektem
dvou mladých jihočeských krasobruslařských
klubů – KK Soběslav a Kraso Veselí. Veselské
krasobruslařky si pro závěrečné exhibiční vystoupení připravily pohádku o Sněhurce.
Tři dopolední vystoupení pro mateřské a základní školy (v Táboře, Soběslavi a Veselí nad
Lužnicí) a dvě večerní vystoupení pro veřejnost
(Soběslav a Veselí n. L.) zhlédlo téměř dva tisíce diváků. Byli mezi nimi i významní hosté, kteří pozvání na vystoupení přijali a přišli naše
mladé krasobruslaře podpořit. Velmi milá byla
slova chvály starosty našeho města, Jindřicha
Bláhy, a samozřejmě potěšilo i vyjádření předsedy TJ Spartak Soběslav Pavla Lintnera: „Jsem
rád, že mohu touto cestou poděkovat všem, kteří
se zasloužili o vznik soběslavského krasobruslení a kteří dennodenně zajišťují jeho činnost. Je
velmi milé vidět, jak svou prací přivedli během
jediného roku ke sportu několik desítek dětí.
Věřím, že radost malých krasobruslařů
z pohybu a z jejich vystoupení je pro všechny
tou nejlepší odměnou.“
Vzácným „profi“hostem byla MUDr. Zdeňka Mádlová, jihočeská krasobruslařská legenda,

Jaro na blatech
Sobota 25. května

14. ročník cykloturistické jízdy podmanivou
blatskou krajinou vedoucí přes svérázné vesnice mikroregionu Veselsko s typickou
blatskou architekturou, ukázkou blatských
krojů a zastávkou v Infocentru Jaderné
elektrárny Temelín. Trasy od 20 do 130 km.
Start a cíl ve sportovním areálu U Hokejky.
Více na www.veseli.cz

Král a královna, rodiče Šípkové Růženky,
v podání Jakuba Turka a Kateřiny Řezníčkové

bývalá trenérka a mezinárodní rozhodčí, která
se v současné době nejvíce věnuje metodické
práci a práci rozhodčí na domácích soutěžích.
Paní Mádlová se v krasobruslařském prostředí
pohybuje již úctyhodných 65 let a její postřehy
byly živou vodou na kola obou klubů. Velmi
ocenila práci a péči, kterou věnujeme nejen malým dětem, ale i dětem větším, které krasobruslení baví a je na nich vidět vášeň, se kterou
bruslí. „Radost se schovat nedá, děti bruslí s láskou a radostí a to je velmi silným momentem
vašeho vystoupení,“ popsala stručně svůj dojem
z vystoupení.
Letošní revue byla velkou zkušeností a potvrzením, že cesta, na kterou se KK Soběslav
vydal, je správná, že existuje alternativa k vrcholovému krasobruslení. V našem klubu si
mohou zabruslit všichni bez ohledu na věk nebo
ambice a to činí náš klub jedinečným.
Očima našich krasobruslařek vypadalo vystoupení takto:
„… lední revue se mi moc líbila. Možná se to
všude nepovedlo na jedničku, ale i tak to bylo
pěkné a líbilo se. Největší trému jsem měla asi z
vystoupení ve Veselí pro školy, bylo tam moc
lidí... Jsem ráda, že jsem mohla jet v revue a
doufám, že bude příští rok další, které udělá
všem ohromnou radost a chtěla bych v ní opět
jet,“ těší se Adéla Ženíšková. Podobně hodnotí
vystoupení a v podstatě celou sezonu i Beata
Zůbková: „Na sezoně bylo nejlepší, jak se pořád
trénovalo a nebyla žádná nuda. Pořád se něco
dělo např.: Vánoční představení, závody a pohádky. Růženka, Sněhurka a Popelka,
závěrečná exhibice, se nám tak povedla, že jsem
na ní skoro až pyšná.“
S ledovou plochou se pro letošek loučíme
slovy paní Mádlové: „Dětskou lední revue vidím jako krásnou formu ocenění a poděkování
všem, kteří se na celé krasobruslařské sezoně
podíleli, a je jedno, jestli jako rodiče, trenéři,
krasobruslaři nebo fanoušci.“
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na
další setkání v sezoně 2013/14.
Krasobruslařský klub TJ Spartak Soběslav

květen 2013

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

25

ČESKÝ POHÁR
MLÁDEŽE
Soběslavské okruhy 2013
V sobotu 13. dubna za krásného počasí kromě jedenácté hodiny dopoledne, kdy nás překvapil hustý déšť s větrem, se konaly
Soběslavské okruhy pod názvem Český pohár
mládeže. Za náš team Švec cyklo team Soběslav
nás reprezentovali v kadetkách Denisa
Mináriková-Švecová, která skončila na 8. místě, Karel Arlt, který obsadil 14. místo, v náboru
do šesti let Přemek Švec, který si dojel pro první
místo a Anička Švecová skončila ve skupině
náboru do deseti let na krásném 2. místě.
Výsledky v kategoriích, které se zúčastnily
tohoto závodu.
Muži „elite“ - 1. místo Alois Kaňkovský
ASC Dukla Praha, 2. místo Martin Hunal AC
Sparta Praha, 3. místo Jiří Nesveda AC Sparta
Praha, 4. místo Ondřej Bambula ČEZ Cykloteam
Tábor a 5. místo Marek Mixa ASC Dukla Praha
Ženy a juniorky - 1. místo Lucie Záleská
ASC Dukla Praha, 2. místo mistryně světa na dráze Jarmila Machačová ASC Dukla Praha a 3. místo Veronika Bláhová Mapei cyklo Kaňkovský
Junioři - 1. místo Michal Kohout ASC Dukla Praha, 2. místo Dominik Neuman TJ Favorit
Brno, 3. místo Luděk Helis SKC Tufo Prostějov

Nebezpečná šikana před kinem

Muži-elite ceny předával starosta města Jindřich Bláha, ředitel závodu
František Mikula a předseda pořádajícího oddílu Šveccykloteam Soběslav Martin Švec
Kadeti - 1. místo Lukáš Kunt Remerx-Merida
Team Kolín, 2. místo Matěj Ouda Author team
Stupno, 3. místo Vojtěch Pezlar TJ KOVO Praha
Kadetky – 1. místo Jana Czeczinkarová
Remerx-Merida team Kolín, 2. místo Ema Kaňkovská Mapei cyklo Kaňkovský, 3. místo Kateřina Vopatová Author team Stupno
Starší žáci - 1. místo Petr Klabouch Madeta
Fitness-Haibike, 2. místo Jan Gavenda CK Bítovská, 3. místo David Honzák TJ Cykloprag
Starší žákyně - 1. místo Barbora Džerengová SK Velo Praha, 2. místo Markéta Hájková
SKP Duha Fort Lanškroun, 3. místo Celestýna
Součková ČEZ Cykloteam Tábor
Mladší žáci - 1. místo Dominik Novák
Dukla Praha, 2. místo Jakub Bouček CK Příbram, 3. místo Pavel Bittner CK Mapei cyklo
Kaňkovský
Dále děkujeme sponzorům, bez kterých by
se tento závod neuskutečnil.
Město Soběslav, OÁZA-Dům Sportu a
Zábavy-Cyklosport Švec, Spilka a Říha, Rádio
Blaník, E.ON, Maple Jan Švec, Enervit, Tatra
mléko, Prodoli, B+J Svářecí technika, M-belt,
Bohdana Břendová, Pešina-Novotný, ALFA HAUS,
Reklamní ateliér tiskárna Soběslav, SOFA nábytek,
EPORCELÁN.CZ, EL. INSTALACE Liška, Automarket Euro, TEPO LD.
Nikola Mináriková

Fotbalový turnaj minipřípravky
Svůj první letošní turnaj má za sebou fotbalový tým minipřípravky.
V sobotu 23.3. se naši kluci sešli u nás v Soběslavi v hale pod gymnáziem,
aby změřili své síly v zápasech (1x12 minut) s týmy Táborska, Meteoru
Tábor a Hradiště. A nevedli si vůbec špatně. I přes úvodní porážku od Táborska (0:4) v zápase, v němž si spousta našich kluků odbyla svůj první
„ostrý“ start v začínající kariéře, dokázali vybojovat krásných osm bodů
ze šesti zápasů a s bilancí 2 výhry, 2 remízy a 2 prohry obsadili třetí místo,
s minimální ztrátou na druhé Táborsko. Za zmínku pak ještě určitě stojí
zápasy proti Hradišti, které se staly ozdobou celého turnaje.
Martin Petrů, Tomáš Kolba
Nahoře zleva stojí: (trenér) Tomáš Kolba, Adam Novák, Tomáš Hájíček,
Adam Velich, Petr Bouma, Patrik Doležal, (trenér) Martin Petrů. Dole
zleva: Štěpán Čáp, Adam Kolba, Matěj Vyhlídka, Adam Trešl, David Bartáček. Leží: brankář Kryštof Čermák

V neděli 14.4.2013 se jel silniční závod Zbraslavské okruhy Český pohár, kde Jihočeška
Denisa Mináriková-Švecová - Švec cyklo team
Soběslav si dojela pro překrásné 2. místo
v kadetkách
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Úspěšný závěr sezony 2012-13 stolních tenistů DDM Soběslav
Dlouhodobé soutěže stolních tenistů skončily v Jihočeském kraji v dubnu 2013. Celkem 5
družstev stolních tenistů DDM Soběslav, ve
kterých hrají společně hráči ze Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, dosáhlo velmi dobrých výsledků. A-družstvo v sestavě Petr Krahulec, Václav
Matějů, Ondřej Peterka, Dušan Janovský podpořené Arnoštem Pražákem a Vítem Sechovcem obsadilo v Jihočeské divizi výborné 2.
místo, když celou sezonu bojovalo o postup do
III. národní ligy. Klíčová utkání s vítězným TJ
Libín Prachatice B však družstvo prohrálo,
takže k postupu mu nakonec chybělo získat 6
bodů.
Družstvo DDM Soběslav B v sestavě Arnošt
Pražák, Kamil Barták, Vít Sechovec, Vladimír
Peterka a Josef Holub jako nováček Krajského
přeboru obsadilo 8. místo a bez problémů udrželo nesestupové pozice. Podobně dopadlo i družstvo DDM C v Krajské soutěži, skupina C.
Sestava Oldřich Vondruška, Filip Vondruška,
Jaroslav Donát, Pavel Hložek, Beno Schmidt a
Josef Holub udržela 7. místo, o kterém rozhodla
závěrečnou vítěznou sérií se 4 týmy, které skončily v tabulce za ní (Bechyně B, Nová Bystřice,
České Velenice, Sokol Tábor). Družstvo DDM
D v sestavě Martin Novotný, Jiří Cvach, Jaroslav Sedlický, Petr Matějů a Michal Šustr obsadilo v Okresním přeboru jako nováček
nečekané 4. místo. Ještě více překvapilo družstvo mladých DDM E v Okresní soutěži. Sestava Tomáš Hložek, Dominik Šimota, Petr
Novotný, Táňa Vodáková a Eliška Novotná,
kterou občas posílili Petr Matějů a Filip Vondruška, obsadila výborné 2. místo a postupuje
do Okresního přeboru. Přehledné výsledky
všech týmů jsou uvedeny na oddílových
stránkách http://stolnitenis-sobeslav.cz/.
Žáci DDM Soběslav dosáhli v roce 2013 výborných výsledků v kategoriích ml. a st. žactva
a dorostu. Na krajských přeborech družstev
starších žáků obsadilo družstvo v sestavě Petr
Novotný, Tomáš Hložek a Ondřej Diviš 3. místo, na stejných přeborech družstev dorostu obsadilo stejné družstvo posílené o Dominika
Šimotu opět 3. místo. Ještě lépe dopadli žáci a

Krajští přeborníci Petr Novotný a Tomáš Hložek
žákyně v individuálních krajských soutěžích.
Na turnaji ml. žactva dne 13. 1. v Kovářově obsadili 1. místo Tomáš Hložek a Táňa Vodáková,
útěchu zde vyhrála Eliška Novotná. Na turnaji
st. žactva dne 17.2. v herně Sokola České Budějovice obsadil 1. místo Tomáš Hložek, 2. místo
Petr Novotný a Táňa Vodáková. Dominik Šimota se spoluhráčem Kadlecem z Prachatic vyhráli čtyřhru, dvojice Hložek-Novotný zde byla
druhá. Konečně na Krajských přeborech ml.
žactva dne 31.3. na Pedagogu České Budějovice vyhrál Petr Novotný jednotlivce a spolu
s Tomášem Hložkem i čtyřhru. Na Krajských přeborech st. žactva dne 7.4. tamtéž obsadila 2. místo
Táňa Vodáková a dvojice Hložek-Novotný,
3. místo pak Tomáš Hložek ve dvouhře a Táňa
Vodáková i Eliška Novotná ve čtyřhře, každá
s jinou spoluhráčkou. Úspěch pak završila dvojice Hložek-Vodáková 3. místem ve smíšené
čtyřhře. Dosažené výsledky ukazují, že žactvo
DDM Soběslav pod vedením trenéra Vladimíra

Šesťáci smázli Strakonice = bronz je doma - 23. 03. 2013
Poslední hrací kolo žákovské ligy 6. tříd sehráli naši hráči v Prefa aréně, kam je přijel prověřit
soupeř ze Strakonic, se kterým jsme v letošní sezoně ani jednou nezaváhali.
· HC Lužnice - HC Strakonice
10 : 1 (5:1; 2:0; 3:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma (Houdek), Lang (Novák P.), Lang (Bernat (Novák
P.), Komma (Houdek), Houdek (Novák T.), Lang (Novák P.), Houdek (Komma), Novák P.
(Lang), Bernat (Pánek), Houdek
HC Lužnice měla v případě výhry jistý bronz v letošním ročníku žákovské ligy 6. tříd. Hráči
vstoupili do zápasu excelentně a rychle se dostali do dvoubrankového vedení. Soupeř sice dokázal
náhodným gólem snížit na 2:1, ale první třetina se odehrála v režii našich hráčů a skončila jednoznačným výsledkem 5:1. Druhá třetina se pak zdaleka nehrála v takovém nasazení z naší strany,
jako úvodní dějství. Jakub Baloun nás několikrát podržel a ve 35. minutě přepustil svoje místo Davidu Plecerovi, který se svého úkolu zhostil rovněž výtečně. Lužnice přidala v tomto dějství z řady
šancí jen dvě branky a upevnila si tím svoje vedení. Třetí třetinu si naši hráči s přehledem hlídali
svoje vedení, které pak dokázali ještě navýšit na konečných 10:1. S blížícím se koncem byla na hráčích patrná radost ze zisku vysněných bronzových medailí, které tak udělaly krásnou tečku za mistrovskou částí této sezony. Hráčům i trenérům za ni můžeme jen poděkovat.
David Čížek

Peterky patří ve svých kategoriích do špičky Jihočeského kraje a také na celostátní úrovni nejsou jeho výsledky zcela zanedbatelné (na
žebříčku ČR mladších žákyň je Táňa Vodáková
22., v ml. žácích je Tomáš Hložek 56. a Petr Novotný 62.). Uvidíme, jak si naši hráči povedou
příští sezonu ve vyšší kategorii staršího žactva
či Dominik Šimota v kategorii dorostu.
Oddílového turnaje DDM Soběslav se na závěr sezony dne 6. 4. zúčastnilo celkem 24 hráčů
a hráček. Zvítězil nestárnoucí Arnošt Pražák
před Vendulou Tenglovou z El Niňo Praha,
3. místo obsadili Ondřej Peterka a Vít Sechovec. Čtyřhru vyhráli Pražák-Barták před dvojicí
Sechovec-Peterka Vladimír, útěchu Jan Smolík
z Kardašovy Řečice před Kamilem Bartákem.
Účastníci hodnotili turnaj jako zdařilou tečku za
úspěšnou sezonou soběslavských stolních tenistů. Na závěr je třeba poděkovat sponzorům Jednota COOP Tábor, Kajgr Pneu Veselí n. Luž.,
AAS Gold Veselí n. Luž., Sapservis Soběslav a
Reklamní studio MN Tábor za poskytnutí věcných cen do turnaje a vedení DDM Soběslav,
jmenovitě Danuši Macháčkové a Jarce Kohoutové, za vytvoření ideálních tréninkových podmínek v soběslavském Domečku.
Pavel Hložek, předseda oddílu DDM Soběslav
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S Romanem Bernatem nejen o hokeji
Roman Bernat je většině Soběslavanů dobře znám. Pro ty ostatní připomenu, že je to dvacetiletý mladík, který měl před sebou slibnou kariéru extraligového hokejisty, když mu před rokem osud krutě zasáhl do života.
Ve středu 30. 5. 2012 došlo k nešťastné dopravní nehodě, kdy Roman Bernat - člen kádru HC
Mounfield České Budějovice - skončil pod koly nákladního automobilu. Nehoda se stala v rámci letní přípravy hokejistů na jízdních kolech v Hluboké nad Vltavou. Roman utrpěl vážná zranění, jeho
život tehdy doslova visel na vlásku. Lékaři nakonec tento boj vyhráli, těžké zranění si ale vzalo svou
daň, nadějnému hokejistovi nakonec museli lékaři amputovat nohu.
Od té doby, kdy se Roman doslova znova narodil, uplyne právě rok. Jaký byl a co mladíka čeká
dál, se dozvíte v následujícím článku.
Romane, co se tehdy vlastně stalo? Jaké vzpomínky si s odstupem času vybavíte?
Moc si toho nepamatuju, mám jenom chvilkové okamžiky, ale jak k tomu došlo, úplně
přesně nevím. Zrovna v tu chvíli, kdy jsem projížděl pravotočivou zatáčku, se proti mně vyřítil
náklaďák. Vybavuju si jen malou chvilku před
srážkou a pak už jen jak ležím uprostřed silnice.
Vzpomínám si na neskutečnou bolest pravé
nohy, nic jiného jsem nevnímal. Pak už jen cestu v sanitce a od té doby mám jedno velké okno.
Určitě je velice obtížné se s takovou situací vyrovnat i psychicky.
To je asi to nejtěžší. Sice mi byli k dispozici
v nemocnici i psychologové, ale v hlavě jsem si
to musel srovnat sám, ostatně i to mi neustále
kladli na srdce. Samozřejmě jsem se musel vyrovnat s tím, že už nebudu moci dělat některé
věci, i když teď s protézou už jsem spoustu
mých oblíbených činností zase obnovil.
Jaký byl průběh rehabilitační péče a co ještě je
před Vámi?
Zhruba půl roku trvalo, než se mi pahýl úplně zahojil, takže s pořádnou rehabilitací jsem
mohl začít až pak. Dvakrát jsem byl ve specializovaném rehabilitačním centru v Praze pod dohledem odborníků vždy po 14 dnech. A tady mě
také naučili později používat protézu a poprvé

jsem se opět postavil na obě nohy. Nyní už je rehabilitace na mě a spíše zkouším, co všechno
protéza zvládne a dovolí.
Máte speciální protézu, s kterou dokonce chodíte bez berlí…a prý jste již obul i brusle…
Ano, na bruslích jsem už stál. Nevím, jestli si
někdo dokáže představit, jaké to pro člověka
jako já je, kdy na bruslích stál můj život, si ty
brusle obout a znovu se sklouznout na ledě.
Zkrátka jsem měl moc velkou radost, když jsem
zjistil, že na ledě budu moci zůstat i nadále.
Slyšela jsem také o setkání na ledě s hvězdou
NHL Jaromírem Jágrem. Při jaké příležitosti
to bylo?
Nebylo to první setkání, protože už jsme se
párkrát za mého působení v Kladně potkali, ale i
tak to byl silný zážitek. Bylo to 23. prosince
v rámci utkání Budějovic s Kladnem a před začátkem utkání mi byl předán můj dres jak od kapitána Budějovic Jirky Šimánka, tak i dres
z rukou Jaromíra Jágra, ve kterém jsem ještě
minulou sezonu v Kladně hrál.
V květnu maturujete na zdejším gymnáziu,
jaké jsou další plány? A jak do nich vstupuje
sport?
Plány jsou to trochu nečekané, ale pokud
půjde všechno dobře, rád bych studoval vyso-

Turnaj 3. tříd o pohár “A týmu mužů”
Poslední březnovou sobotu vyrazili třeťáci na svůj poslední turnaj této
sezony do Českého Krumlova. Postupně zde změřili své síly se soupeři
z Českého Krumlova, Českých Budějovic a Sedlčan. Turnaj se hrál systémem každý s každým, 2 x 15 minut, v rozestavení 3 + 1.
· OLH Spartak Soběslav – HC Slavoj Český Krumlov
7:7
Branky: Bláha M. (2), Petrásek F. (2), Křiklánová V. (1), Novák O.
(1), Hanzal O. (1)
Hned první zápas přinesl velké drama. Celé utkání bylo neuvěřitelně vyrovnané. Ze začátku museli naši malí hokejisté dotahovat náskok soupeře.
Ke konci utkání to vypadalo, že se štěstí přikloní k našim barvám, ale soupeř nejprve snížil na rozdíl jednoho gólu a v poslední minutě dokázal skóre vyrovnat.
· OLH Spartak Soběslav – HC Mountfield České Budějovice 15 : 2
Branky: Petrásek F. (8), Bláha M. (4), Hanzal O. (2), Mareš J. (1)
Do druhého zápasu nastoupili Soběslavští ve velkém stylu. Vytvořili si
několikabrankový náskok, který dokázali udržet až do konce. V tomto
utkání dokázal Filip Petrásek vstřelit svůj 100. gól v této sezoně. Gratulujeme!
· OLH Spartak Soběslav – HC Sršni Sedlčany
5 : 11
Branky: Petrásek F. (2), Mareš J. (1), Hanzal O. (1), Bláha M. (1)
V posledním utkání na nás čekal nejtěžší soupeř. Za začátku jsme s ním
dokázali držet krok. Poté se ale již naplno projevila soupeřova převaha a
také naše únava a zápas vyzněl jednoznačně ve prospěch Sedlčan.

kou školu asi spíše nějakého technického zaměření. Nějaké přihlášky mám podané, tak uvidíme, jak to dopadne. Určitě bych chtěl také
vyzkoušet nějaký nový sport, který by mě bavil.
Rád bych také aspoň trochu zůstal u hokeje klidně tady v Soběslavi, pokud bude zájem. No a
jinak uvidíme, co si na mě budoucnost
přichystá.

ooo

Že je Roman velkým bojovníkem, dokázal
nejen na ledě, ale především po úraze, kdy se
nevzdal naděje znovu žít naplno. Tak ať je ta
další etapa jeho života už jenom šťastná!
S Romanem Bernatem připravila
J. Kocourková

Výborné výkony podával během celého turnaje brankář Daniel Jansa.
Dalším hráčem našeho týmu byli tentokrát také fanoušci. Díky účasti
2 týmů na tomto turnaji (na jedné půlce kluziště hráli třeťáci a na druhé
druháci) měly naše týmy ty nejlepší. Chlapci i rodiče podporovali navzájem obě družstva a za to jim patří velký dík.
Díky lepšímu skóre jsme obsadili celkové 2. místo.
Sestava OLH Spartak Soběslav: Jansa Daniel, Bláha Michal, Hanzal
Ondřej, Křiklánová Veronika, Musil Matěj, Petrásek Filip, Novák
Ondřej, Mareš Jakub
Konečné pořadí:
· HC Sršni Sedlčany
· OLH Spartak
Soběslav
· HC Slavoj
Český Krumlov
· HC Mountfield
České Budějovice
Nejlepším hráčem
našeho týmu byl vyhlášen Filip Petrásek, který se stal s 12 vstřelenými brankami nejlepším
střelcem celého turnaje.
Zina Petrásková, vedoucí družstva 3. tříd OLH Spartak Soběslav
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Lužnice veze bronz z Easter cupu ročníků 2001-2002 - 08. 04. 2013
HC Lužnice se o uplynulém víkendu
zúčastnila mezinárodního turnaje Easter
cup v Mostě. Šesťáci si turnaj užili a obsadili
v silné konkurenci vynikající 3. místo.
Sestava HC Lužnice: Jakub Baloun - Jiří Sobotka, Michal Dančišin, Vojtěch Slabý, Dominik Pauš, Dominik Pekař - Vojtěch Pánek,
Tomáš Bernat, Adam Čížek, Kryštof Lang, Pavel Novák, Filip Houdek, Vladimír Máca, Maxmilián Komma, Tomáš Hanák - trenéři: David
Pánek, Pavel Novák.
V silné konkurenci 20 týmů byla HC Lužnice nalosována do skupiny B, která hrála svá
utkání za zimním stadionu v Bílině, kde se postupně utkala s týmy HC Daugava (Lotyšsko),
HC Sport Events select, HC Pesterzsébeti (Maďarsko) a HC Draci Bílina. V konečném účtování skupiny jsme skončili se šesti body druzí za
sedmibodovou Bílinou, která nás jako jediná porazila (Bílině bylo následně kontumováno čtvrtfinále pro neoprávněný start starších hráčů).
Druhá příčka nám přisoudila čtvrtfinálového
soupeře, kterým byl tým HC Letci Letňany.
S tímto soupeřem jsme vždy sehráli vyrovnaná
utkání a nejinak tomu bylo i tentokrát. Naše jednobrankové vedení dokázali Letci dvěma góly
otočit. Obrovská vůle našich hráčů po vyrovnání ale slavila úspěch a vyrovnávací branky se
Lužnice dočkala 83 vteřin před koncem utkání.
O postupu do semifinále tak musely rozhodnout
samostatné nájezdy. V nich exceloval v naší
brance Jakub Baloun, který nepustil ani jeden
pokus Letců, a tak jsme po úspěšné exekuci nájezdu Pavlem Novákem mohli slavit postup
mezi nejlepší 4 týmy turnaje.
Semifinálové klání jsme sehráli na zimním
stadionu v Mostě, kde se proti nám postavil tým
HC Avantgard Hockey select hrající pod hlavičkou pořadatele turnaje. Avantgard se dostal
po šťastném gólu rychle do vedení a tato branka
našimi hráči hodně otřásla. Po první patnáctiminutovce jsme prohrávali 1:3 a vypadalo to s námi mizerně. Přesto byla patrná snaha s utkáním
něco udělat. 97 vteřin před závěrečnou sirénou
se nám podařilo snížit na rozdíl jediné branky,
ale kýženého vyrovnání se naši hráči nedočkali,
naopak Avantgard dokázal přidat v hektickém
závěru ještě jednu branku a definitivně uzavřel
skóre semifinálového zápasu. V naší šatně byl
vidět velký smutek v tvářích hráčů, ale stále byl
ve hře bronz.

Utkání o 3. místo sehrála HC Lužnice s domácím týmem HC Most, kterému patřily úvodní
minuty zápasu, kdy nás významně podržel v naší svatyni Jakub Baloun, který zlikvidoval tři
velké příležitosti Mostu, který pak ještě dvakrát
trefil tyč naší branky. Z úvodního náporu domácích jsme se otřepali a postupně jsme se začali
dostávat do správné provozní teploty a hlavně
jsme začali střílet góly - do konce 1. části utkání
jsme jich dokázali vstřelit hned 5 a prakticky
jsme tím rozhodli o osudu utkání. Most sice dokázal ve 2. části utkání dvěma góly snížit, ale
více mu toho naši hráči nedovolili a mohli tak
slavit zisk velice cenných bronzových medailí.
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www.fotocibulka.cz

on-line fotosběrna
Výdej hotových zakázek:

Kodak - Foto pro Foto
Soběslav, nám. Republiky

Výsledky našeho týmu:
· Daugava (LV) - HC Lužnice 0 : 17 (0:10, 0:7)
·
·
·
·
·
·

Branky: Bernat 4, Houdek 4, Novák 3, Máca
2, Lang 2, Dančišin, Hanák
Events Sport - HC Lužnice 1 : 3 (1:0, 0:3)
Branky: Novák 2, Bernat
Pesterzsébeti (HU) - HC Lužnice
1 : 11 (1:6, 0:5). Branky: Novák 5, Houdek 2,
Čížek, Hanák, Sobotka, Slabý
Draci Bílina - HC Lužnice 3 : 0 (1:0, 2:0)
čtvrtfinále: Letci Letňany - HC Lužnice
2 : 3 SN (1 :1, 1:1). Branky: Bernat, Novák,
rozhodující nájezd Novák
semifinále: Avantgard - HC Lužnice
5 : 3 (3:1, 2:2). Branky: Hanák, Novák, Bernat
o 3. místo: HC Most - HC Lužnice
2 : 5 (0:5, 2:0). Branky: Novák, Houdek, Lang

Konečné pořadí turnaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Avantgard Hockey (CZ)
Wellmaks (RU)
HC Lužnice (CZ)
HC Most (CZ)
HC Plzeň 1929 (CZ)
HC Letci Letňany (CZ)
HK Kralupy n/V (CZ)
Draci Bílina (CZ)
Canadian Explorers (CAN)
Krylia Sovetov (RU)
Slavoj Zbraslav (CZ)
Sport Events (CZ)
SK Třebechovice (CZ)
Ferencvaros Budapest (HU)
Stadion Nymburk (CZ)
Pesterzsébeti EC (HU)
Wild Wolves (RU)
“Maryino 2002" (RU)
Daugava (LV)
MadDogs Mannheim (D)

Nejlepší
hráči turnaje:

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MO N IK A
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

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

www.pujcovna-monika.cz
Nabízím k pronajmutí byt 3+1
v 1. podlaží v bytovém domě ve Skalici.
Byt je opravený, jeho součástí je
i sklep. Nájem 4000,- Kč/měsíc
vč. energií.

Kontakt: 608 972 121

Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav

Nabízí latě, hranoly,
krovy a palivo
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu

· brankář:

Artemiy Pleshkov
(Wellmaks)
· obránce:

Jaroslav Šešina
(HC Most)
· útočník:

Filip Reisnecker
(Avantgard Hockey)
· nejproduktivnější hráč:

Pavel Novák
(HC Lužnice)
David Čížek

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

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

ooooo

Kontaktní údaje:
Ing. Karel Kubíček
kancelář INSIA - tel.: 728 300 980
e-mail: karel.kubicek@insia.cz
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Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862

Prodej:
· Prodám chatu s pozemkem 1700 m na okraji lesa v Soběslavi,
cena 490.000 Kč k jednání. Tel. 776 092 862
2

· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám selata i vykrmená prasata (možnost zabít). Tel. 723 177 558
· Prodám zděnou chatu, pozemek 403 m2, před Nedvědickým kopcem.
Voda, elekt., pergola, skleník. Klidné místo, cena dohodou.
Tel. 732 420 870
· Prodám rodinný dům s velkou zahradou ve Veselí nad Lužnicí v lokalitě Tyršova čtvrť. Volat v odpoledních hodinách na tel. 728 830 750

Různé:
· Pronajmu na náměstí v Soběslavi malou kancelář. Tel. 775 506 572
· Pronajmu stylové nebytové prostory po celkové rekonstrukci na ná2
2
městí v Soběslavi. Plocha 40 m + 40 m . Tel. 775 506 572
· Pronajmu podkrovní byt 1 + kk na náměstí v Soběslavi. Byt je rekonstruovaný a vybavený nábytkem i spotřebiči. Vhodný pro mladý pár.
Tel. 381 522 076
· Zhubněte bezpečně a zdravě - www.hubnisnami.cz
· Pronajmu 1+1 po opravě v Soběslavi u pošty. 6500 Kč/m se vším.
Tel. 603 442 474
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18 týdnů cena 159 – 170 Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
· ve čtvrtek 9. května 2013
Soběslav – u rest. u vlak. nádraží – v 17.50 hod.
· v pondělí 27. května 2013
Soběslav – u rest. u vlak. nádraží – v 9.50 hod.
Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek
cena 22-35 Kč/ks

· Hledáme paní ve věku nad 45 let, profesionálku, pro úklid skladu, kanceláře a RD dle zadání, cca 3x týdně (Soběslav).
Požadujeme serióznost, spolehlivost, diskrétnost. Vyšší nároky na preciznost odvedené práce. Odměna dohodou na DPP, preferujeme
dlouhodobou spolupráci s nástupem ihned.
Tel.: 775 563 241.
· Pronajmu menší byt 2+0 v domě na náměstí v Soběslavi. Upřednostňuji
nekuřáky. Tel. 606 148 743
· Pronajmu byt 2+0 na sídl. Svákov od 1.6.2013. Tel. 608 431 066
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Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů, dřevoplastových teras a plotů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek

PŘIJME:
· obchodníka pro prodej protipožárních a nehořlavých materiálů

požadujeme:
- VŠ, SŠ vzdělání
- schopnost komunikace v AJ, popř. NJ, RJ, ŠJ
· pracovníky pro obsluhu, opravy a seřizování CNC strojů

provoz na směny
požadujeme:
- vzdělání v oboru, práce na PC
- specializace elektro výhodou

· technologa – konstruktéra do technické přípravy výroby

požadujeme:
- VŠ, SŠ technického zaměření
- znalost AUTOCAD, SOLID WORKS výhodou
· pracovníka pro obsluhu pilinového hospodářství

požadujeme:
- řidičský průkaz sk. C
- osvědčení na nakladač (stavební stroje)

Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte
na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí,
e-mail: ichova@grena.cz

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
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provádíme analýzu rizik a pojistných smluv
vypracujeme nejvýhodnější nabídky pojištění
zajišťujeme kompletní servis uzavřeného pojištění
pomůžeme s nahlášením pojistných událostí

Ø Allianz pojišťovna, a.s.
Ø AXA pojišťovna a.s.
Ø Česká pojišťovna a.s.
Ø Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
Ø ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Ø Generali Pojišťovna a.s.
Ø Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ø Triglav pojišťovna a.s.
Ø UNIQA pojišťovna,a.s.
Ø Wüstenrot pojišťovna a.s.
Ø a další…………

Adresa: Nám. Republiky 143, Soběslav – vedle Kodaku
Tel: 381 212 697, 777 67 97 85, e-mail: sobeslav@brokerteam.cz

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

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

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

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

·
·
·
·
·

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

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

DS – Sport
Dana Snášelová
Zimní stadion Soběslav
Prodejna sportovních potřeb
Nová kolekce kolečkových bruslí,
vybavení na fotbal a florbal
a veškeré letní sporty
Příjem a výdej oprav obuvi
a veškerého koženého zboží
Otevřeno:
Po – Pá 10 – 12 a 14 – 18 h
So 9 – 12 h nebo po tel. domluvě na 605 260 840
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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
INZERUJTE VE SVÝCH NOVINÁCH - KAŽDÝ MĚSÍC VYCHÁZÍ 2050 ks

Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav

www.topitlevne.cz

ZEMNÍ PRÁCE
www.musobeslav.cz

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

Tel. 603 572 515
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Již 15 let
jsme tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

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

Potřebujete střechu – Pořiďte u nás KM - BETU.
Super slevy na tyto tašky po celý rok.
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KURZY PLAVÁNÍ
KOJENCŮ
Kurzy probíhají u Vás doma.
Více informací na
internetové stránce:
WWW.KACHNICKA.CZWEB.ORG
TEL.: 721 217 246

STAVEBNÍ FIRMA
Kříž Josef
tel.: 724 212 070
email:stavby.krizjosef@centrum.cz

Provádíme veškeré zednické práce,
sádrokartonové konstrukce,
přestavby bytových jader, dlažby,
obklady, zámkové dlažby, fasády.
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