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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 1. dubna 2014 od 14.00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 7/090/2014

Rada města ukládá realizovat usnesení
z 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 26. března 2014.

 Usnesení č. 7/091/2014

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Kulturního domu města Soběslavi za
rok 2013 předloženou ředitelem KDMS Mgr.
Petrem Valešem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
22.534,58 Kč bude převeden do fondu odměn
organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Kulturního domu města Soběslavi na
rok 2014 v předloženém znění.

 Usnesení č. 7/092/2014

Rada města projednala návrh programu „Soběslavských slavností 2014“, předložený ředitelem Kulturního domu města Soběslavi
Mgr. Petrem Valešem, které se uskuteční
v sobotu 20. září 2014 u kulturního domu a u
hradu v Soběslavi.

 Usnesení č. 7/093/2014

a) Rada města schvaluje Směrnici ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací města Soběslavi ve znění
předloženém Ing. Markétou Hejnou, pracovnicí kontrolního oddělení – interního auditu
MěÚ.
b) Rada města v návaznosti na § 102 odst. 2
písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a
na vyhlášku č. 220/2013 Sb., v platném znění, schvaluje účetní závěrky příspěvkových
organizací zřízených městem Soběslav
sestavené k 31. 12. 2013.

Usnesení 8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 15. dubna 2014 od 14.00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 8/104/2014

Rada města se za přítomnosti jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Falady a zástupce firmy E.ON Trend Ing. Tůmy seznámila
s provozem kogeneračních jednotek umístěných v plynové kotelně na sídlišti Svákov a
v plynové kotelně u náměstí Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 8/105/2014

Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za
rok 2013 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.
Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o.,
za rok 2013 ve výši 82.845 Kč po zdanění
bude rozdělen následujícím způsobem:
12.845 Kč do sociálního fondu organizace a
70.000 Kč do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Správy lesů města Soběslavi, spol.
s r. o., na rok 2014 v předloženém znění.

 Usnesení č. 7/094/2014

Rada města bere na vědomí Rozhodnutí o
prominutí odvodu vydaného Úřadem regionální rady soudržnosti Jihozápad, České Budějovice, týkající se projektu „Společenské
centrum Soběslavska“.

 Usnesení č. 7/095/2014

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 – U Svákova: příp.
NN Dvořáková“ na pozemku parc. č. 2403/2
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 7/096/2014

Rada města v návaznosti na své usnesení č.
23/322/2012 z 18. 12. 2012 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a
Povodím Vltavy, s. p., Praha, na odkoupení
vodního díla s názvem „Nedvědický potok
05“, který je ve vlastnictví Povodí Vltavy,
s. p., za cenu 178.900 Kč včetně znaleckých
posudků v souvislosti s vypořádáním stokové
sítě a výstavby ČOV v Nedvědicích.

 Usnesení č. 7/097/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Čevak, a. s.,
České Budějovice, na provedení opravy vodovodu v ulici Na Ohradě a Bechyňské v Soběslavi za cenu 169.300 Kč + DPH.

 Usnesení č. 7/098/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Elektrostav Strakonice, s. r. o., na provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Na Pršíně
v Soběslavi za cenu 188.522 Kč + DPH.

 Usnesení č. 7/099/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí grantu mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem České Budějovice, kterým Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 75.000 Kč z grantové-

 Usnesení č. 8/106/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města z prvního jednání konkurzní komise
na obsazení pracovního místa ředitele/ky ZŠ
Komenského Soběslav, které se uskutečnilo
9. 4. 2014.

 Usnesení č. 8/107/2014

Rada města souhlasí s realizací nového parkoviště v Lužnické ulici v Soběslavi dle návrhu
zpracovaného Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav.

 Usnesení č. 8/108/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odprodej části pozemku parc. č.
2
2168/1 v k. ú. Soběslav o výměře cca 40 m
manželům Klípovým, Soběslav, z důvodu
majetkoprávního vypořádání uložení mostu
přes řeku Lužnici k malé vodní elektrárně
Špačkův mlýn II, která je ve vlastnictví manželů Klípových.

 Usnesení č. 8/109/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Soběslav a Tele-
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ho programu Úcta k předkům na realizaci
projektu „Oprava části hřbitovní zdi Nedvědice – 3. etapa“.

 Usnesení č. 7/100/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku „Revitalizace náměstí Republiky a Palackého ulice v Soběslavi stavební úpravy - 1. etapa“, který se uskuteční dne 11. dubna 2014 od 13.00 hodin na
MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Ing. Jindřich Bláha – starosta města,
Zdeněk Vránek – člen ZM, MUDr. Jan Chabr
– člen ZM, Jan Pehe – člen ZM, Jiří Weber –
MěÚ Soběslav, náhradníci: Mgr. Vl. Drachovský - místostarosta, Mgr. Petr Lintner člen RM, Ladislav Bleha – člen ZM, Kamil
Modl – člen RM, Jiří Kubeš – MěÚ Soběslav

 Usnesení č. 7/101/2014

Rada města souhlasí s účastí ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové
na zahraniční studijní cestě do Řecka a Srbska, kterou pořádá ve dnech 27. 5. – 1. 6. 2014
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky.

 Usnesení č. 7/102/2014

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 4.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2014 Dudáckému tanečnímu souboru Jitra na úhradu části nákladů
spojených s pořádáním folklorního večera
k 30. výročí založení souboru, který se uskuteční v sobotu 12. 4. 2014 od 16.00 hod.
v Rožmberském domě v Soběslavi.

 Usnesení č. 7/103/2014

Rada města v souladu se zřizovací listinou ZŠ
Komenského souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi ZŠ Komenského a firmou Peta
Bohemia, spol. s r. o., Soběslav, na poskytnutí daru 1.100 Kč měsíčně v období od 1. 4.
2014 do 30. 6. 2014 jako příspěvek na obědy
pro dva žáky školy.
fónica Czech Republic, a. s., Praha, na umístění podzemního telekomunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 3830/1 a 3829 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s výstavbou IV. železničního koridoru
v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav.

 Usnesení č. 8/110/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu pozemku mezi městem Soběslav a firmou Eurovia CS, a. s., Praha, na krátkodobý
(od 16. 4. 2014 do 30. 11. 2014) pronájem pozemku parc. č. 3438 v k. ú. Soběslav, který je
ve vlastnictví města, pro účely realizace IV.
železničního koridoru v úseku Veselí nad
Lužnicí – Soběslav. Podmínkou pronájmu tohoto pozemku je jeho uvedení do původního
stavu po skončení prací.

 Usnesení č. 8/111/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Revitalizace náměstí Republiky a Palackého ulice v Soběslavi - stavební úpravy - 1. etapa“, které se
konalo dne 11. 4. 2014 na MěÚ Soběslav.
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vítězem výběrového řízení se stala firma
KAVEX Bohemia, s. r. o., České Budějovice,
za cenu 5.505.177 Kč + DPH. Na druhém
místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, za cenu 5.657.058 Kč + DPH.

 Usnesení č. 8/112/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Oprava Luční ulice Soběslav“, které se konalo dne 4. 4. 2014
na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav,
za cenu 539.845,51 Kč + DPH.

 Usnesení č. 8/113/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku „Rekonstrukce komunikace Na Pískách včetně kanalizace, vodovodu a
úpravy stávajícího kanalizačního uzlu“, který
se uskuteční dne 28. 4. 2014 od 13.00 hodin
na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vl. Drachovský – místostarosta města, Ing. Luděk Smetana – člen ZM, Ladislav Bleha – člen ZM, Mgr. Pavel Lintner –
člen ZM, Jiří Weber – MěÚ Soběslav, ná-

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva
města Soběslavi, které se konalo 26. března
2014 od 18.00 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi

 ZM 17/148/2014

a) Zastupitelstvo města schvaluje celoroční
hospodaření města a závěrečný účet města za
rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.
b) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za rok 2013.

 ZM 17/149/2014

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2014 – rozpočtové opatření č. 1/2014 – v předloženém
znění.

 ZM 17/150/2014

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením
smluv o půjčce s občany vlastnícími nemovitosti ve městě, které doporučila komise pro
rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Soběslavi (viz tabulka)

 ZM 17/151/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005 ze dne
14. 12. 2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Soběslav a části společných školských obvodů,
v předloženém znění.

 ZM 17/152/2014

Zastupitelstvo města stanovuje dle § 67 a § 68
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pro další volební období 2014 - 2018 dvacet jedna členů
zastupitelstva města (sedm členů rady města).
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hradníci: Ing. Jindřich Bláha – starosta města,
Václav Nedvěd – člen ZM, MUDr. Jan Chabr
– člen ZM, Mgr. Petr Valeš – člen ZM, Jiří
Kubeš – MěÚ Soběslav

 Usnesení č. 8/114/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě a organizačním zajištění
Setkání s hudbou - Komorního festivalu
Soběslav 2014, které se uskuteční ve dnech
3. – 12. 7. 2014.

 Usnesení č. 8/115/2014

Rada města souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence
města Soběslavi v souvislosti s úpravou strojní části včetně měření a regulace při instalaci
kogenerační jednotky v plynové kotelně u náměstí Republiky v Soběslavi dle seznamu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem
Bryllem.

 Usnesení č. 8/116/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dohody č. 1
o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP
č. 12136144 mezi městem Soběslav a SFŽP
ČR, Praha, kterou se do soupisu dokladů a
účtů doplňuje bankovní účet dodavatele stavby – „Kompostárna Soběslav“ firmy Jihostav
Soběslav, s. r. o.
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 Usnesení č. 8/117/2014

a) Rada města souhlasí s uzavřením nové
smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi městem Soběslav a firmou EKO-KOM, a. s., Praha,
která nahrazuje dosud platnou smlouvu ze
dne 25. 11. 2005 v návaznosti na nové znění
občanského zákoníku.
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 k této smlouvě, kterým město pověřuje
firmu Rumpold, s. r. o., Praha, Provozovna
Tábor, plněním povinností města vyplývajících z čl. VI. odst. 1, 3, 4, 5, 7, 8 a 9 smlouvy –
vykazováním a evidencí údajů spojených se
sběrem separovaných odpadů na území města.

 Usnesení č. 8/118/2014

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Milanu Brázdovi, Soběslav,
s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v
čp. 119 v ulici Na Pískách v Soběslavi do nájmu Darině Kurejové, Soběslav, a dále s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v
čp. 119 v ulici Na Pískách v Soběslavi do nájmu Anně Kotlárové, Soběslav.

Dozvěděli jsme se
na městském úřadu

 ZM 17/153/2014
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2151/18 v k. ú. Soběslav o vý2
měře 3 m od Mgr. Marty Jeřábkové, Praha,
2
za cenu 120 Kč/m .

 ZM 17/154/2014

· Začátkem dubna byla dokončena výstavba

parkoviště u Senior-domu směr ke hřbitovu.

· Proběhla oprava chodníku v ulici Luční, poté

následovala oprava komunikace.

· Dále probíhá oprava kanalizace v Jeronýmo-

Zastupitelstvo města schvaluje koupi ideální
poloviny pozemku parc. č. 3623/10 v k. ú.
2
Soběslav o výměře 27 m od paní Ireny Vodrážkové, Veselí nad Lužnicí, a ideální poloviny pozemku parc. č. 3664/99 v k. ú. Soběslav
2
o výměře 1.360 m od pana Libora Zedníka,
2
Mladá Vožice, za cenu 100 Kč/m .

vě ulici včetně veřejného osvětlení.

· Město doplnilo současný skatepark v ulici

Mrázkova o dvě překážky. Dílo bylo předáno
11. 4. ke spokojenosti zdejší mládeže.
Jiří Weber, OVRR

 ZM 17/155/2014
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru –
2
pozemku parc. č. 3988 díl a) o výměře 17 m
v k. ú. Soběslav z majetku Jihočeského kraje,
České Budějovice, do majetku města Soběslavi.
Žadatel

Adresa objektu,
na který se půjčka vztahuje

Částka
/Kč/

Účel

Jana Líkařová
Soběslav

Tř. Dr. E. Beneše 412
Soběslav

50 000,20 000,-

Rekonstrukce WC a koupelny
Výměna oken

Anna Kuttelwascherová, Soběslav

Sídl. Míru 510, Soběslav

50 000,-

Rekonstrukce WC a koupelny

Ing. Anton Slimák
Soběslav

Na Solinách 39, Soběslav

50 000,-

Výměna oken

Jana a František
Štědronských
Soběslav

Na Ohradě 471, Soběslav

80 000,-

Výměna oken

Petr Kramář
Soběslav

Na Švadlačkách, Soběslav
- objekt na pozemku č. 2951/7

50 000,-

Rekonstrukce WC a koupelny
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Po železnici nově a moderně
Na základě přijaté koncepce rozvoje železniční sítě byl určen k modernizaci také IV. tranzitní železniční koridor, který prochází i naším městem. Stavba je rozdělena na dva úseky. Úsek Veselí nad Lužnicí –
Soběslav a Soběslav – Doubí u Tábora. Hlavními aspekty modernizace
trati je zavedení vyšší traťové rychlosti až do 160 km/hod. V úseku Veselí
nad Lužnicí – Soběslav je navrženo zdvoukolejnění trati, převážně ve stávající stopě.
V současné době probíhá rekonstrukce úseku od Veselí n/L do Soběslavi, včetně nádraží Soběslav. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, dodavatelem stavby je firma Eurovia CS, a. s., Praha.
Nádražní budova patří Českým drahám a nebude součástí rekonstrukce.
V rámci modernizace ve stanici Soběslav byla odstraněna stavba nádražní restaurace. Na jejím místě bude část protihlukové stěny, výstup
z podchodu od nástupišť, výtah a upravené zpevněné plochy – viz obrázek. Ve stanici Soběslav je navrhována úplná peronizace se zřízením ostrovního nástupiště délky 300 metrů mezi hlavními kolejemi č. 1, 2 a
dalším nástupištěm délky 300 metrů u koleje č. 3 před výpravní budovou.
Přístup cestujících na ostrovní nástupiště bude podchodem s výstupem na
nástupiště schodištěm, rampou a výtahem. Přístup k vnějšímu nástupišti
bude po schodech a chodníkem od výpravní budovy. Všechna nástupiště
budou nová, zastřešená, s výškou 550 mm nad úrovní temene kolejnice,
s bezbariérovým přístupem. Celkem bude mít stanice čtyři dopravní koleje s užitečnými délkami přes 650 metrů. Ve stanici bude postavena vedle
staniční budovy nová technologická budova směrem na Veselí n/L.
Z důvodu bezpečnosti při požadované návrhové rychlosti je nutné zrušení úrovňových přejezdů. V našem městě se jedná o přejezd v Květnové
ulici u jižní vrátnice Impregnace Soběslav. Přístup k Nadýmači je možný
ze silnice na Chlebov souběžnou obslužnou komunikací podél dálnice,
případně z ulice Na Pískách.
Stavba pokračuje podle harmonogramu a dokončena by měla být v termínu 08/2015.

Při výstavbě budou realizovány přeložky inženýrských sítí včetně vybudování nové dešťové kanalizace odvádějící povrchové vody z oblasti
Na Pískách a zároveň z kolejiště včetně nástupiště. Tato dešťová kanalizace povede dále ulicí Petra Bezruče se zaústěním do Černovického potoka,
které bylo vybudováno při realizaci protipovodňových opatřeních.
Etapa Soběslav – Doubí u Tábora nebude zatím realizována a v současné době probíhá změna územního rozhodnutí na odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav. Realizace této etapy, při které bude
zrušen i přejezd na Chlebov a vybudován bezbariérový podchod pro pěší
a kolaře, je předpokládána v horizontu cca 5 až 7 let. Místo zrušeného přejezdu na Chlebov bude silniční doprava vedena po nově vybudovaných
komunikacích s napojením na sjezd z dálnice.
Kontrolních dnů výstavby železničního koridoru v úseku Veselí nad
Lužnicí – Soběslav se pravidelně účastní pracovník odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Jiří Kubeš, e-mail: kubes@musobeslav.cz, tel. č.
381 508 156, na kterého je možné směřovat připomínky ke stavbě. O průběhu výstavby budeme informovat v dalších číslech Hlásky.
Ing. Dana Hořická a Jiřina Kocourková

Sbírejme elektrozařízení
Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu využít neboli recyklovat. O obaly nebo staré spotřebiče se na konci jejich životního cyklu mohou postarat jejich výrobci. Moderní výrobky obsahují množství vzácných prvků, které se využívají při výrobě
elektrospotřebičů a jsou zhruba 200 krát dražší než zlato a jejich zdroje jsou velmi omezené, co do
množství i lokalit výskytu. Jejich naleziště jsou například v Číně, která stále výrazněji omezuje jejich export. Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se neobejde bez vzácných kovů,
jsou telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím jsou – lehké přístroje s věrným zobrazováním a
kvalitním zvukem – patří yttrium, cer, lanthan, neodym, europium… Proto si nemůžeme dovolit nechat všechny cenné a opakovatelně použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve
sklepech a garážích nebo je nevytřídit z domovního odpadu. Tyto suroviny je třeba vrátit zpět do
výroby, kde pomocí moderních technologií se efektivně separují jednotlivé materiály, z nichž jsou
elektrospotřebiče vyrobeny. Základem všeho je ukázněnost a aktivita občanů, kteří elektrospotřebiče vytřídí a odevzdají. Drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, baterie, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky mohou občané ukládat buď do
3 červených kontejnerů na území města Soběslav – ul. Lužnická, tř. Dr. E. Beneše a sídliště Svákov.
Ostatní spotřebiče jako jsou televizory, počítačové monitory, zářivky, ledničky, pračky, chladničky
se odevzdávají na sběrném dvoře v Tyršově ulici, a to v úterý a ve čtvrtek mezi 14.30 – 17.30 hodin
a v sobotu 9.00 – 12.00 hodin. Proto s odevzdáním nepotřebných elektrospotřebičů neváhejme –
chráníme tím životní prostředí!
Ing. Jan Mošnička, OŽP

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

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 7. 5. a 21. 5.
od 13 do 17 hodin

Tel. 602 496 375
JUDr. Ing. Miroslav Nosek

ADVOKÁT
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.

tel. 777 794 871
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu patří k největším volbám na světě. Právo volit má téměř
400 milionů občanů všech 28 členských států
Evropské unie. Jedná se o již osmé přímé volby
do Evropského parlamentu a volbou nových 751
poslanců mají voliči možnost ovlivnit budoucí
směr Evropské unie pro příštích pět let. Česká republika se voleb účastní již potřetí a zvolí si svých
21 poslanců. U nás se volby uskuteční v tradičních
volebních dnech tj. v pátek 23. května od 14 do 22
hodin a v sobotu 24. května od 8 do 14 hodin. Výsledky se však budou zveřejňovat až v neděli
25. května večer, jakmile se uzavřou volební místnosti v ostatních členských státech.

Volič, který hodlá volit v České republice, ale
ne ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém
seznamu, může písemně požádat obecní úřad o
vydání voličského průkazu, a to až do čtvrtka
8. května. Voličský průkaz pak opravňuje volit
v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství platným
občanským průkazem nebo pasem, po záznamu
do výpisu ze seznamu voličů obdrží úřední
obálku, do které vloží 1 hlasovací lístek strany,
kterou si vybral. Na něm může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Rovněž

DOŠLO NA NAŠI ADRESU
Milí nezaměstnaní Soběslavska a Veselska
S některými z vás jsem se setkávala v pozici
referentky zaměstnanosti na Úřadu práce v Soběslavi nebo ve Veselí od 1. 1. 2014.
Dne 20. 3., po vyřčení mé první věty, že
bych nadále ráda pracovala na ÚP, jsem bohužel dostala připravenou výpověď ve zkušební
době. S ukončením pracovního poměru 31. 3.
Poté, co jsem nechtěla tuto výpověď podepsat a
domáhala se ukončení ihned, mi bylo vedoucí
ÚP Soběslav Janou Dvořákovou řečeno, jestli si
umím představit, v jaké situaci budete vy s nevyplacenou podporou.
Odvětila jsem, že když mi dává výpověď, tak
si musí s takovou situací umět poradit ona.
Věřte, že vím, jaké to bez podpory je. A jak
bych tedy měla důvěru dál zpracovávat data
k podporám, když mě vyhazují, to tedy nechápu.
Hrozné pracovní podmínky hlavně ve Veselí
mě nutily u vedoucí situaci opakovaně řešit, ale
ona neslyšela, neřešila.
Pomalý program, nedostatečná možnost zaučení, nelidské podmínky. A to jsem od prvního
dne evidovala nové uchazeče o zaměstnání.
Snažila jsem se poprat s nastalou situací,
pracovat i přesčas, omezit svůj volný čas, čas na
rodinu jako by nebyl. Asi to bylo málo, nedržela
jsem totiž pusu a krok. Jen vám tímto chci sdělit, že není mojí vinou, že tam již nepracuji, a tudíž nemohu ovlivnit výplaty.
Práce referentek, těch ochotných, není vůbec vážená, pracují nad rámec svých sil, zdravotního stavu, svého času pro rodinu, protože
požadovaná administrativní agenda okolo evidence na ÚP je neskutečná a až to poslední je to,
že vám ÚP nějakou “rozumnou” práci zprostředkuje. Na to vlastně nezbývá skoro čas. Bohužel, takhle jsme dopadli.
Nesmiřme se se vším tak, jak se na nás tlačí!
Braňme se!
Dana Malíková

nnn

O vyjádření k článku jsme požádali
Ing. Dvořákovou:
Zkušební doba je běžným institutem, který
umožňuje zaměstnanci i zaměstnavateli si ověřit, zda sjednaný pracovní poměr naplňuje jejich představy. V jejím průběhu se na jedné

straně může zaměstnanec ujistit, zda mu vyhovuje druh práce, místo výkonu práce, mzdové a
jiné pracovní podmínky. A zároveň, na druhé
straně, si zaměstnavatel může ověřit, zda mu vyhovují schopnosti a výkonnost pracovníka a zda
zaměstnanec splňuje zaměstnavatelovo očekávání v přístupu k plnění pracovních povinností.
Během zkušební doby mohou obě strany - jak
zaměstnavatel, tak zaměstnanec, kdykoli zrušit
pracovní poměr, jakmile zjistí, že neodpovídá
jejich očekávání.
Představa nově nastupujícího zaměstnance o
práci, kterou má vykonávat, ne vždy odpovídá
realitě. Většina z nás, v okamžiku, kdy se uchází
o novou práci, netuší, co všechno tato práce obnáší. A pokud ještě ke všemu při nástupu do zaměstnání nastane u zaměstnavatele mimořádná
situace, která je náročná i pro zaměstnance s několikaletou praxí, pak rozdíl mezi představou o
práci a realitou je obrovský. Začátek roku 2014
nebyl pro žádného ze zaměstnanců úřadu práce
nijak jednoduchý. Všichni zaměstnanci ÚP ČR
se museli během několika málo dní přeškolit na
úplně jiný informační systém. Zároveň museli
věnovat více času administrativě, aby se přechod na nový systém a zejména převod dat podařil tak, aby klienti dostali všechny nepojistné
sociální dávky i dávky z oblasti zaměstnanosti
vyplacené v řádném termínu. Jen díky obrovskému úsilí a pracovnímu nasazení zaměstnanců
úřadu práce se podařilo komplikovanou situaci
zvládnout. Každopádně i nároky, které jsou kladeny na zaměstnance úřadu práce, co se týká
rozsahu znalostí a objemu práce, který musí
zvládnout při běžném provozu, si jen málokdo
dokáže představit.
Závěrem musím upozornit, že hlavní výplaty
všech dávek tj. i dávek v nezaměstnanosti se
zpracovávají vždy cca okolo 10. dne každého
měsíce a zodpovědnost za jejich přípravu v žádném případě nespočívá na nově nastoupivších
zaměstnancích. Zpracování výplat není ani nijak
ovlivněno nepřítomností jakéhokoli pracovníka,
natož pak odchodem zaměstnance ve zkušební
době.
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí Kontaktního pracoviště Soběslav
ÚP ČR – KrP v Českých Budějovicích
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tak je možno hlasovat mimo volební místnost
do přenosné schránky.
Soběslav spolu s částmi Nedvědice a Chlebov je rozdělena do 9 volebních okrsků. Při
těchto volbách dochází ke změně v umístění volebního okrsku číslo 4 z Moštárny do areálu
Správy města Soběslav pro lepší zázemí a přístupnost voličů. Dotčení voliči budou ještě
s touto změnou seznámeni na roznáškové obálce, kterou obdrží spolu s hlasovacími lístky a
poučením o způsobu hlasování, nejpozději
3 dny před volbami. Umístění ostatních
volebních okrsků je stejné jako při posledních
volbách.
Pavlína Chalupská
odbor organizační a správy majetku

Svatební obřady od května
opět v galerii
v kostele sv. Marka
Uvažujete o uzavření manželství a zatím nemáte představu, kde by se ten den „D“ měl odehrát? Možností mají dnešní snoubenci nespočet...
Nejdříve se musí rozhodnout, zda uzavřít
sňatek civilní nebo církevní. Církevní obřad zajišťuje orgán církve nebo náboženské společnosti, které jsou registrovány k uzavření
manželství. Civilní sňatek se uzavírá před orgánem veřejné moci – matričním úřadem.
Dnes není důležité, kde mají snoubenci trvalý pobyt. Proto si mohou vybírat ze spousty obřadních i neobřadních míst v České republice,
ale i v zahraničí.
Trendem je vyslovit své „ano“ na místech,
ke kterým mají snoubenci citový nebo jiný
vztah (např. motorkářká svatba v kempu, vodácká u řeky, apod.) nebo v místě, kde bude probíhat hostina, např. na zahradě statku nebo u
domu, v restauraci. Uzavřít manželství mimo
obřadní místnost povoluje matriční úřad na žádost snoubenců, za což uhradí správní poplatek
ve výši 1000 Kč.
V Soběslavi jsou radou města určeny pro konání slavnostních obřadů dva prostory, které nepodléhají správnímu poplatku. V období od
října do dubna je obřadní místnost v budově
městského úřadu na adrese náměstí Republiky
59. Od května do září se oddává v galerii
v kostele sv. Marka v parku u kina.
Dříve dodržované pověry „v máji na máry“ již
nejsou překážkou a snoubenci mají zájem i v měsíci květnu „vejít do stavu manželského“. Letošní
květen bude pro soběslavskou matriku skutečně
„časem lásky“, protože je na každý květnový týden
naplánována alespoň jedna svatba.
I letošní rok zkrášlí prostory obřadní místnosti v galerii v kostele sv. Marka žáci a učitelé
Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav ve Wilsonově ulici, pod vedením Jitky
Tůmové. Na obřadním stole nebude chybět pětiramenný svícen, který pro prostory kostela sv.
Marka vyrobil umělecký kovář Martin Mikula.
Od června ožije galerie uměleckými předměty
vystavovaných umělců.
Bližší informace ohledně Vaší svatby získáte na soběslavském matričním úřadě, náměstí
Republiky 59, 2. poschodí, dveře č. 202.
Kateřina Křiklánová, DiS., matrikářka
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Vítání nových občánků
Další slavnostní vítání nových soběslavských
občánků v roce 2014 se konalo v obřadní síni
městského úřadu ve čtvrtek 10. dubna. Do života bylo uvítáno jedenáct dětí, z toho čtyři holčičky a sedm chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Vladimír Cibulka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Eliška Šandová
Jakub Roško
Josef Starý
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Danuše Havlíková
Jaroslav Knot
Vladislav Líkař
Milan Návrat
Jiří Huml
Jaroslav Svorad
Libuše Štruplová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

V Soběslavi vloni přibylo
84 dětí, nejvíce je
Honzíků a Tadeášů
Celkem 84 dětí přibylo v loňském roce 2013
v Soběslavi, 31 děvčat a 53 chlapců tj. celkem o
19 dětí více než v předchozím roce 2012. Chlapců bylo o 13 a děvčat o 6 více. A jaká jména dávají rodiče svým dětem?
Jména, stejně jako cokoli jiného, podléhá
módě, i když naštěstí ne tak často. Existuje navíc celá řada dalších faktorů, které rodiče ovlivňují při výběru jména. Jsou to například rodinné
zvyklosti, ale i to, jak jméno souzní společně
s příjmením. V Soběslavi v roce 2013 dali rodiče svým dcerám 24 různých křestních jmen.
Nejčastější jména pro děvčata byla Tereza,
Adéla, Lucie, Natálie, ale i Sofie, Stela, Iva
nebo Eliška. Svým chlapcům dali 33 různých
křestních jmen. Nejoblíbenějším chlapeckým
jménem byl Jan a Tadeáš, dále pak Martin, ale
také Stanislav, Václav, Samuel, Lukáš.
Pavla Brunerová, OOSM

Dne 8.5. uplynou
3 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

Krásné 85. narozeniny
oslaví 8. května paní
Marie Kotrbová.
„Když se Ti život
nejsmutnější bude zdát,
když moře slz Tě
každý úsměv bude stát,
když Tě nikdo nepochopí,
co je bolest v srdci mít,
útěchou Ti musí být, že můžeš žít a milovat“.
K Tvým narozeninám Ti chceme štěstí,
zdraví a lásku přát, neboť to jediné Ti může
život darovat.
Rodiny Hemerova, Fialova, Uhlíkova,
Křížova a Kotrbova

Dne 6.5. by se dožil 78 let pan František
Hartl, rodák z Kvasejovic.
Stále vzpomínají manželka Helena, děti Helena, František a Světlana a vnoučata Nina,
Ondra, Mario, Honza, Eva a František.

Nikdy nezapomeneme na
toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na
toho, který nám moc schází.

Dne 5. 5. 2014
uplynou 4 roky, co
nás navždy opustil
Víťa Hoffmann.
Vzpomínají bratr
s rodinou, matka
a kamarádi.

Dne 21. května 2014 tomu
budou 2 roky, co nás beze
slova rozloučení náhle opustila manželka,
maminka, babička a prababička paní
JANA KOPAČKOVÁ ze Soběslavi.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina

Děkujeme ze srdce všem, kteří nám
pomohli v péči o mou ženu,
paní Marii Krákorovou.
Děkujeme sestřičkám pod vedením paní
Megisové, pečovatelkám i panu Kováčíkovi a zejména pak všem z Hospicu Dobrého
Pastýře v Čerčanech. Všichni vynikají nesmírnou profesionalitou, pečlivostí a laskavostí. Děkujeme i všem, kteří mou milovanou ženu doprovodili na její poslední
cestě a za laskavá slova útěchy.
František Krákora s rodinou

V životě se loučíme mnohokrát,
s maminkou jenom jednou.
Kdybychom si oči vyplakali,
její se už neohlédnou.
Dne 13. 5. 2014 uplyne 15 let, co nás
navždy opustila naše drahá maminka a babička paní Marie KOVÁŘOVÁ. S láskou
stále vzpomíná dcera Jiřina s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto srdečně poděkovat
všem, kteří nám pomohli v péči o mého
manžela pana Františka Košnera v době
jeho nemoci. Velký dík patří hlavně paní
Marušce Megisové a všem ostatním sestřičkám z Domácí zdravotní péče Soběslav
s.r.o., které pro nás měly vždy pochopení,
laskavé slovo, profesionální radu a ošetření. Velmi si jejich práce vážíme.
Dík patří i panu Zdeňku Kováčíkovi za
jeho ochotu a vstřícnost.
Zároveň velice děkujeme všem, kteří se
s manželem přišli rozloučit, za projevenou
soustrast a květinové dary.
Věra Košnerová s rodinou
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„Slza v oku,
v srdci žal,
co drahého bylo,
osud nám vzal“.
Dne 21.5.2014 uplyne
30 let od úmrtí našeho
manžela a tatínka p. Miroslava Menglera
ze Soběslavi. S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami
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Čas ubíhá a nevrací, co
vzal, jen láska, úcta a
vzpomínky v srdci zůstávají.
Dne 5.5.2014 vzpomeneme
7. výročí úmrtí naší milé tetičky paní Andělky Veselé
ze Soběslavi.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina
Pincova a Veselých z Klenovic

Dne 24.5.2014
vzpomeneme nedožité
70. narozeniny pana
Františka Peška
ze Soběslavi. Vy, co
jste ho znali, věnujte
mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
Za celou rodinu manželka Marie

“Moderní
víceúčelové hřiště
Zvěrotice”

Nový zametací stroj na dotaci

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu,
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/23.02675
Termín fyzické realizace: 04/2014 – 08/2014
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu:
5.418.669,00 Kč
Způsobilé výdaje:
4.965.443,07 Kč
Nezpůsobilé výdaje:
453.225,93 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP:
4.213.521,24 Kč
(84,86% ze způsobilých výdajů)
Vlastní podíl příjemce:
751.921,83 Kč
(15,14% ze způsobilých výdajů)
Hlavním cílem projektu je vybudování moderního víceúčelového hřiště se sportovním zázemím v obci Zvěrotice. Realizací projektu dojde k naplnění dlouhodobého záměru obce - doplnění infrastruktury cestovního ruchu a s pozitivním dopadem na příliv
nových návštěvníků obce Zvěrotice. Náplní realizace projektu je vybudování víceúčelového hřiště včetně oplocení, vybudování herních prvků včetně dopadových ploch, rekonstrukce objektu zázemí hřiště, v objektu zázemí - vybudování solárního zařízení pro
ohřev TUV, zřízení půjčovny kol a prostor pro indoor aktivity včetně potřebného vybavení a připojení na internet. Dále budou dopracovány obecní webové stránky pro
potřeby propagace výstupů projektu v cestovním ruchu.
Partneři projektu: Město Soběslav, Obec Tučapy
Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad:
http://www.rr-jihozapad.cz
Miroslav Škoda, místostarosta obce Zvěrotice

V měsíci dubnu
jsme poprvé vyjeli
s novým zametacím vozem do ulic
Soběslavi.
Stroj byl pořízen z Operačního
programu Životní
prostředí, v rámci
Prioritní osy 2 - za účelem snížení imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů. Z celkové pořizovací ceny
stroje 2 608 580 Kč hradil 90 % Státní fond životního prostředí ČR a 10 % byly vlastní výdaje Správy města Soběslav.
Traktor HOLDER C 350 je multifunkční nosič nářadí,
využitelný v široké řadě aplikací/nástavby pro zimní i letní
období/ a splňuje normu na prašnost PM 10. To znamená,
že je schopen na filtrech pochytat i pevné částice do 10µm.
Co je vlastně zdrojem pevných částic? Může jím být přírodní proces, např. výbuch sopky, větrná bouře nebo lesní požár, ale také lidská činnost, např. spalování uhlí, ropy, dřeva
nebo odpadů. Významným zdrojem prachových částic jsou
automobily s dieselovými motory, které nemají katalyzátor,
dále vznikají obrusem pneumatik a povrchového materiálu
vozovky.
Správa města Soběslavi, s.r.o.

Prodej chodníkových dlaždic
Správa města Soběslavi, s.r.o. prodává starší chodníkové dlaždice o rozměru 30x30 cm za cenu 3,60 Kč/ks s DPH.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 602 316 697 p. Falada,
nebo 775 736 788 ing. Smetana.
SMS, s.r.o.

Seriál k novému občanskému zákoníku
Nájem bytu a domu
Přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo
dům k zajištění bytových potřeb nájemce nebo
členů jeho domácnosti, použijí se zvláštní ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu a nájmu domu. K případným ujednáním, která
zkracují nájemcova práva podle těchto ustanovení, se nepřihlíží. Bytem se rozumí místnost
nebo soubor místností, které tvoří obytný prostor užívaný k bydlení. I kdyby správní rozhodnutí takový obytný prostor za byt neoznačovalo,
půjde přesto o chráněný nájem bytu. Naopak,
je-li zkolaudovaný byt pronajat k jinému účelu
než k bydlení, zvláštní ustanovení o nájmu bytu
se nepoužijí. Tato ustanovení se nepoužijí ani
tehdy, je-li byt nebo dům pronajat k rekreaci
nebo jinému krátkodobému účelu.
Nájemní smlouva vyžaduje písemnou formu, pronajímatel však nemá právo namítnout
vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy. Užívá-li nájemce byt po dobu 3 let
v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se
nájemní smlouva za řádně uzavřenou. Je-li ve

smlouvě ujednáno, že pronajímatel je oprávněn
ukládat nájemci smluvní pokuty, nepřihlíží se
k tomu.

· chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov obyva-

Nájemné se sjednává pevnou částkou. Nájemné se platí měsíčně předem, nejpozději do 5.
dne příslušného měsíce. Neujednají-li si strany
zvyšování nájemného, může pronajímatel navrhnout nájemci jeho zvýšení až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném
místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž došlo v posledních 3 letech, nebude vyšší
než 20%. Nesdělí-li nájemce písemně do 2 měsíců od dojití návrhu pronajímateli, že s návrhem souhlasí, má pronajímatel právo se ve lhůtě
dalších 3 měsíců obrátit na soud s návrhem, aby
výši nájemného určil soud. Kauci k zajištění
placení nájemného a plnění dalších povinností
nájemce si smluvní strany mohou dohodnout
v maximální výši šestinásobku měsíčního nájemného.
Nájemce je oprávněn mj.:
· v bytě pracovat nebo podnikat, nezpůsobí-li
to zvýšené zatížení pro byt nebo dům

povinen oznámit zvýšení počtu osob v bytě
bez odkladu pronajímateli, přičemž pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy
domácnosti, nejedná-li se o osobu blízkou
· může dát 3. osobě do podnájmu část bytu, a to
i bez souhlasu pronajímatele, pokud nájemce
v bytě sám trvale bydlí
Nájemce je povinen:
· dodržovat pravidla obvyklá pro chování
v domě
· provádět a hradit běžnou údržbu a drobné
opravy související s užívání bytu
· oznamovat pronajímateli poškození
nebo vady bytu, které je třeba bez prodlení
odstranit
· oznámit pronajímateli svoji nepřítomnost
v bytě, pokud o ní nájemce předem ví a která
má být delší než 2 měsíce

telům domu nepřiměřené obtíže

· přijímat kohokoli do své domácnosti, je však

(pokračování příště)

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

Program KD Soběslav – květen 2014
Pravidelné akce:
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!).............................................................16.00
· Úterý
Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685)......................................................18.00
Loutkářský soubor Kašpárek ..............................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“.....................................................20.00
· Středa Senior klub ..........................................................................................................13.30
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců.............................................................15.30
· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Kloss (kontakt 602 143 866)...............................................18.00
The Fingers .........................................................................................................20.00
Soběslavská chasa...............................................................................................18.00
· Pátek
Další program:
· Pondělí 5. 5.
Zadáno MŠ Duha, malý sál .....................................................................12.30
VÝROČNÍ SCHŮZE Svazu tělesně postižených v ČR, malý sál ..........13.30
· Úterý 6. 5.
Zadáno SŠŘ a ZŠ Soběslav, Společenské centrum Soběslav - KINO....15.00
· Středa 7. 5.
· Neděle 11. 5. DS Tábor, NEOHROŽENÝ MIKEŠ, pohádka, velký sál.......................10.30
· Pondělí 12. 5. Cimbálová muzika Réva, koncert pro ZŠ, velký sál.................................8.15
· Neděle 18. 5. FestŽák - ZUŠ Soběslav, Společenské centrum Soběslav - KINO.........10.00
· Čtvrtek 22. 5. ASTRÁL .................................................................................................17.00
· Pátek 30. 5.
Zadáno – Gymnázium Soběslav, velký sál .............................................14.00
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

Předplatné Podzim 2014 v KD Soběslav
ZÁŘÍ (29.9.)
Divadlo Kalich
· Zločin v Posázavském Pacifiku
Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení a dálek z první republiky!!!
Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá
slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde.
Hrají a zpívají:
Luiza - Petra Nakládalová, Willy - Vojtěch Havelka, Tim - Petr Halíček, Ema, Mary, Dita,
Lory - Jaroslava Kretschmerová/Anna Polívková, Klepač - Bohumil Klepl/Ota Jirák, Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček, Old Banjo,
Číšník - Miroslav Babuský, Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin Brožek, Muzikant,
Ingriš - Jakub Šafr, Pouliční zpěvačka - Rozalie Havelková/Denisa Barešová

ŘÍJEN (20.10.)
Divadlo Artur
· Můžu k tobě?
Vtipná konverzační komedie z lékařského prostředí !!!
Děj této komedie, která je napsána pro soubor
Divadla Artur, se odehrává v psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním bistru před ordinací, které vede paní Kubíčková a které slouží
jako čekárna pro pacienty…
Hrají:
Kubíčková: Michaela Kuklová/Pavlína Mourková, Vnadná: Kristýna Podzimková/Vanda
Karolyi, Panenská: Bára Mottlová/Dominika
Býmová, Lenka/Jana: Kristýna Janáčková/Věra Vodičková, Flojd: Jindra Kriegel,
Troufalý: Jaroslav Šmíd/Marcel Rošetzký,
Rychlý: Aleš Říha/Petr Semerád, Volný: Miroslav Šimůnek/Braňo Polák

LISTOPAD (termín bude upřesněn)
APP Art
· Bůh masakru
Jak „civilizovaně“ řešit bitky našich dětí …
Komedie složená z eskapád všem důvěrně známých situací a zároveň tragédie o naší neschopnosti tolerance… Dva manželské páry v nejlepších letech se tu „v dobré vůli“ sejdou, aby
urovnaly konflikt, který vznikl tím, že jejich
chlapecké ratolesti (11 let) se při klukovských
hrách střetly a jeden druhému vyrazil dva zuby...
Hrají: Jana Stryková, Dana Verzichová, Martin Hruška, Ondřej Veselý
Změna programu vyhrazena!
V prodeji od srpna 2014!
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa: e-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 724 378 898
Cena 780 Kč

NATUR APATYKA

Dům služeb – 2. poschodí, Senovážné
náměstí 9, České Budějovice
Vás srdečně zve na přednášku
Jitky Hanzalové - Jak a čím posílit
imunitní systém u dětí i dospělých
IRISDIAGNOSTIKA - přesná diagnóza
HLAVNÍCH PŘÍČIN zdravotních potíží
z oční duhovky u dětí i dospělých,
psychický rozměr zdravotních potíží.

úterý 13. 5. 2014 od 17.00 hodin
Kulturní dům, klubovna - 1. poschodí,
vstup zadním vchodem, Soběslav
Kontakt: HANZALOVÁ JITKA, irisdiagnostik, tel. 732 867 571, vstupné: 50,- Kč,
doba trvání: 45-60 minut

květen 2014
Kulturní dům města Soběslavi
Galerie v kostele sv. Marka
zvou na výstavy
· 4. června – 29. června 2014

„Radost sobě slav“
T. Buzu – obrazy
V. Slabý, M. Mezera – fotografie
Vernisáž výstavy ve středu 4. června v 18 h
· 4. července – 27. července 2014
Pavel Kostrhun – obrazy, sochy, plastiky
Vernisáž výstavy v pátek 4. července v 18 h
· 1. srpna – 31. srpna 2014
„Křížem“
P. Brožek, R. Chodura, J. Lorenc, R. Kubička, D. Sládková, P. Sládek, L. Vilhelmová, A. Pospíšil, V. Vejsová (Jihočeská
univerzita), J. Němcová (Univerzita Pardubice)
Vernisáž výstavy v pátek 1. srpna v 18 h
Otevřeno:
úterý - neděle 10 - 12, 13 - 17 hod.
Adresa:
kostel sv. Marka, ul. P. Bezruče (u pošty)

Taneční kurzy 2014
Taneční kurzy povedou opět
manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 6. září od
18 hodin – končíme Věnečkem 6. prosince 2014.
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!

Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ
Po roční odmlce, na které jsme se v loňském
roce domluvili společně s manželi Bolkovými,
letos opět otevíráme Taneční kurzy pro
DOSPĚLÉ – vždy po klasických tanečních kurzech tj. od 21.00 hodin – začínáme v sobotu
4. října 2014 (6 lekcí)! Cena 1.200 Kč za pár.

květen 2014

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Noc v knihovně

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

PŘEDNÁŠKA
Mudry, neboli jóga prstů - zdraví máte ve
svých rukou.
Naučte se, jak jednoduše, pomocí starobylého systému muder harmonizovat tělo, ducha a

V dubnu byli našimi hosty v knihovně
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý.
Děkujeme za příjemné setkání.

jak zlepšit své zdraví. Přednáší Ing. Karel Chocholoušek v úterý13. května od 17 hodin.

VÝSTAVY
Také v květnu si můžete prohlédnout výstavu
prací žáků ZUŠ Soběslav „ZÁŘÍCÍ MĚSTO“.
Malým výtvarníkům bude knihovna patřit až do
20. května.
Poté se představí Sdružená obec baráčníků s
výstavou „85 let trvání Obce baráčníků Soběslav“. Vernisáž proběhne v úterý 27. května
v 16.30 hodin.

IRISDIAGNOSTIKA
Pravidelně naši knihovnu navštěvuje irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová. Provádí přesnou
diagnózu hlavních příčin zdravotních potíží
z oční duhovky u dětí i dospělých a následně navrhuje jejich řešení. Individuální konzultace budou v květnu v úterý 13. a 27. května. Na
vyšetření je třeba se předem objednat na tel.
732 867 571.

SOBOTNÍ PROVOZ
V květnu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 3. května od 9 do 12 hodin.
Alena Fremrová

SOB Soběslav u příležitosti 85. výročí založení obce zve na vernisáž výstavy, která se
koná dne 27. 5. 2014 v 16.30 hodin v městské knihovně v Soběslavi za přítomnosti ministra
Ing. J. Mládka a starosty Ing. J. Bláhy.

aaa bbb

SOB Soběslav u příležitosti 85. výročí založení obce Vás zve na oslavu, která se koná
7. 6. 2014 od 10.00 hod. v Kulturním domě města Soběslavi.
Program slavnosti: průvod, slavnostní zasedání, rozmarné tanečky, společný oběd, vystoupení
folklorních souborů. K poslechu a k tanci bude hrát dechová hudba “Libkovanka“.
Přihlášení do 26. 5. 2014 na tel. rychtáře souseda Kastnera 724917482 nebo syndika 725881119,
e-mail: vaclavkastner@seznam.cz
Zve rychtář soused Kastner

Vynášení Morany se soběslavským Ráčkem
V neděli 13. dubna jsme se sešly my - dívky z Ráčku na náměstí v Soběslavi, abychom oprášily jeden ze
starých zvyků – vynášení Morany. Připravily jsme si
krátké vystoupení s názvem Vítání jara. Zprvu to vypadalo, že nám počasí nebude přát, ale nakonec se to podařilo. Po vystoupení jsme se vydaly průvodem, kde
šla v čele Morana a nakonec žebřiňáček s „novým lítem“, k jezu u Hvížďalky. Moranu, symbol zimy, jsme
zapálily a hodily do řeky. Každý, kdo šel s námi průvodem, dostal proutek s mašlí jako symbol jara. Nakonec
jsme se vydaly k panu starostovi, abychom mu předaly
„nové líto“, což je zelená větvička, ozdobená mašlemi.
Zimu jsme z města vyhnaly a nové léto přinesly. Odtud
jsme se rozešly do svých domovů. Děkujeme
přítomným na náměstí za přízeň a panu starostovi za
vřelé přijetí.
Za soběslavský Ráček - Dana Moravcová
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NOC V KNIHOVNĚ
Z pátku 4. dubna na sobotu 5. dubna se
v městské knihovně konala Noc s Andersenem.
Sešlo se zde kolem 30 dětí. V programu večera
byla procházka městem, při které jsme si prohlédli některé památky a poslechli si pověsti,
které se k nim vztahují. V prostorách knihovny jsme potom hráli zábavné hry. V pozdních
večerních hodinách čekalo na ty, kteří se nebáli,
strašení ve sklepení hradu. Všichni statečně prošli až do konce, kde je čekala sladká odměna.
Vyčerpáni a vystrašeni jsme přespali v knihovně. Akce se vydařila a doufáme, že příští rok
bude stejná zábava a že se k nám připojí další
mladí čtenáři.
Tereza Rathouská a Kateřina Přibylová

Kalendář akcí r. 2014
Informační středisko města Soběslavi
vydalo v dubnu kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2014
v Soběslavi a okolí.
K dispozici je bezplatně na Městském
úřadu Soběslav, v kulturním domě, kině,
muzeu, knihovně a také ke stažení na
www.musobeslav.cz .
Děkujeme všem, kteří s námi na zveřejnění svých akcí spolupracovali.
-jk-

Držitel Thálie
je z Dráchova
Blahopřejeme dráchovskému rodáku Jiřímu
Přibylovi k získání Thálie za rok 2013 v kategorii operní zpěv. Přejeme mnoho dalších
pěveckých i osobních úspěchů. Spoluobčané
Dráchova.
Kulturní komise obecního úřadu v Dráchově
vás srdečně zve na koncert sólisty Moravského divadla Olomouc Jiřího Přibyla, držitele ceny Thálie 2013, a jeho hostů. Koná se
24. 05. 2014 v Dráchově v restauraci Ve
Mlejně od 18.00 hod. Vstupné 100 Kč.
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květen 2014

květen 2014

KOČKY – VÝROČNÍ VÝSTAVA
KERAMIKY
Letošní výstavní sezonu v Rožmberském
domě jsme zahájili už vernisáží výstavy keramiky 25. 4. Od stejného data je otevřena i naše stálá expozice Příroda Táborska. Vzhledem
k redakční uzávěrce květnového čísla se k vernisáži slovem i obrazem vrátíme ještě příští měsíc. K prohlídce jubilejní 10. výstavy tvorby dětí
i dospělých z keramických kroužků a kurzů
místního DDM vedených Janou Povondrovou
Vás zveme téměř po celý květen (potrvá do soboty 24. 5.). Jak napovídá už název, pro výroční
výstavu bylo zvoleno téma pravidelně ztvárňované po celá léta – kočky. Výstavu pořádáme ve
spolupráci se soběslavskou pobočkou Domu
dětí a mládeže Tábor.

SVĚTLO VE VÝTVARNÉ
TVORBĚ
Veselský Weisův dům zahajuje letní sezonu
1. 5. otevřením stálých expozic Z pokladů muzea (uměleckohistorické sbírky z 16. – 19. století) a Pamětní síň Karla Weise a současně i první
letošní výstavy, kterou je již tradičně prezentace
prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Veselí n. L. Tentokrát nese název
Světlo, zaměřila se totiž na téma, s nímž si lze
lehce pohrávat a které nabízí mnoho možností k
výtvarnému vyjádření. Děti pracovaly při denním i umělém osvětlení a pomocí různých výtvarných technik se jej snažily přenést do jejich
výtvorů. Slavnostní zahájení s hudebním vystoupením žáků veselské ZUŠ, která je spolupořadatelem výstavy, proběhne v úterý 6. 5. od
16:00, výstava potrvá do 1. 6.

3. NOC V BLATSKÉM MUZEU –
„ROŽMBERSKÁ“
Již potřetí Vás v Soběslavi zveme k návštěvě
muzea i během tzv. muzejní noci, která se stala
fenoménem českých muzeí a galerií začátku 21.
století. Po první „loutkové“ noci (během výstavy Rodinná loutková divadla) a druhé noci
„blatské“ (zaměřené na národopis a živou lidovou kulturu) se po třech letech od velkolepého
Rožmberského roku vracíme k tématu bytostně
spojenému se soběslavskými dějinami a památkami – k době zdejšího více než 400 let trvajícího panování Rožmberků.
Máme k tomu výjimečnou příležitost – během muzejní noci konané v úterý 27. 5. otevřeme stálou expozici Soběslav – město pětilisté
růže, která bude rožmberské období natrvalo
připomínat místním i návštěvníkům města. Název jsme převzali z výstavy připravené ve zmiňovaném Rožmberském roce, neboť nová
expozice vznikla na jejím základě. Nejde však o
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výstavu identickou, těšit se můžete na nové
exponáty, mezi nimiž nebude chybět ani restaurovaná gotická skříň z městské věže. Nový je
také expoziční mobiliář. Expozice bude umístěna ve dvou sálech 1. patra Rožmberského domu
a v přilehlém prostoru schodiště, které bude vyzdobeno souborem obrazů ze soběslavských dějin od malíře Josefa Šimáka vytvořených pro
Výstavu jižních Čech konanou v Soběslavi
v roce 1950. První patro je ovšem nově přístupno nejen po schodišti, ale také výtahem, který
v objektu koncem roku nechalo na naši žádost
vybudovat město Soběslav (vlastník Rožmberského domu). Hlavním bodem programu proto
bude společné otevření stálé rožmberské expozice a bezbariérového přístupu do muzea. Symbolickou pásku společně přestřihnou starosta
města Ing. Jindřich Bláha a vedoucí Blatského
muzea RNDr. Daniel Abazid.
Připraven je i další kulturní program. Zážitkem jistě bude koncert světské hudby rožmberského dvora v podání souboru Dyškanti, který
se v rámci Rožmberského roku 2011 představil
s programem duchovní renesanční hudby v kostele sv. Víta. Císařský regiment představí dobové zbraně, vojenskou výzbroj a výstroj, dětem je
určen hravý program s rekvizitami vyrobenými
v dílnách soběslavské Rolničky.
Poprvé se k muzejní noci připojuje také Virtuální muzeum hodin provozující expozici ve
Věžním muzejíčku věže kostela sv. Petra a Pavla. Ing. Petr Král zde po 21:00 představí letošní
výstavní kolekci. Díky pochopení vedení města
bude přístupný i ochoz věže.

Program muzejní noci 27. 5.:
· Rožmberský dům 17:00 – 21:00

·
·

·
·
·
·

a Věžní muzejíčko (21:00 – 22:00)
volná prohlídka Rožmberského domu a jeho
expozic
17:00 hravý program pro děti na téma Rožmberkové a renesance
18:00 slavnostní otevření stálé expozice Soběslav – město pětilisté růže a bezbariérového vstupu do muzea
19:00 Hudba na dvoře posledních Rožmberků (koncert souboru Dyškanti)
19:00, 20:00 seznámení se zbraněmi doby
posledních Rožmberků (Císařský regiment)
21:00 komentovaná prohlídka Věžního muzejíčka s novou instalací hodin
21:00 možnost výstupu na věž – výhled na
město

PŘÍRODOU
KROK ZA KROKEM
Již podvanácté Vás zveme také na výpravy
do přírody, které pořádá Blatské muzeum ve
spolupráci s dalšími partnery v 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:

neděle 4. 5.
· Vítání ptačího zpěvu v Plané nad Lužnicí

vycházka do okolí spojená s pozorováním,
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poslechem a kroužkováním ptáků
vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František
Vališ a Ing. Stanislav Vyhnal
sraz: Planá n. L., ulice V Hlinách (u železničního přejezdu směrem na Strkov), 8:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

čtvrtek 8. 5.
· Za obojživelníky na evropsky významnou

lokalitu Tábor - Zahrádka
exkurze do bývalého vojenského prostoru,
zaměřená na pozorování pestré fauny obojživelníků, za příznivých okolností i plazů a kriticky ohrožených korýšů – listonohů
vedoucí: Mgr. David Fischer
sraz: Tábor – Klokoty, zahrádkářská kolonie
na konci garáží, 9:00
délka trasy: cca 3 km, doporučujeme vzít si
s sebou holínky

sobota 31. 5.
· 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, 9:00
délka trasy: cca 3 km, doporučujeme vzít si
s sebou holínky
Na všechny muzejní akce Vás i za své kolegy
srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid, vedoucí BM

OHLÉDNUTÍ ZA FOLKLORNÍM
VEČEREM
V sobotu 12. 4. proběhl v Rožmberském
domě program lidové hudby a tance s názvem
„Zadudej, dudáčku, zadudej“. U příležitosti 30.
výročí založení soběslavského dudáckého tanečního souboru Jitra zde kromě jubilanta vystoupily další soubory ze Soběslavi, Táborska i
vzdálenějšího okolí. Samozřejmě nemohli chybět místní - Soběslavská chasa mladá a folklorní
soubor vedený M. Moravcovou, veselá vystoupení si připravily děti ze souborů Lužničánek
z Plané n. L. a Dubínek ze Sezimova Ústí. Vyvrcholením tříhodinového programu pak byla vystoupení souboru Stražišťan z Pacova a dudáků
z Budějovického dudáckého sdružení. Mezi dudáky tohoto sdružení patří i umělecký vedoucí
souboru Jitra, Vojtěch Trubač, který byl iniciátorem i dramaturgem celého večera. Kromě velkého množství účinkujících program přilákal i
mnoho návštěvníků, takže sál muzea naplněný
zhruba stovkou lidí doslova „praskal ve švech“.
Nestává se často, aby přišlo tolik zájemců, že
někteří museli program sledovat skrz otevřená
okna z muzejní zahrady. Přesto věřím, že si
všichni milovníci lidových písní a tanců odnášeli především příjemný zážitek. Za to patří
velké díky všem účinkujícím!
D. Abazid
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Duhové okénko
Míša Růžičková v MŠ Duha
„Hurá, přijede k nám Míša“...takové byly reakce dětí a
hlavně holčiček, když se dozvěděly, že k nám přijede
Míša Růžičková se svým programem „Cestujeme za zvířátky“. Míša
v kostýmu zebry pozvala děti na safari a společně všichni poznávali exotická zvířata a zatancovali si se sloníkem, žirafou a dalšími zvířátky. Děti
se na tancování náležitě připravily, vyrobily si papírové masky zvířátek,
nebo jim alespoň paní učitelky namalovaly zvířecí čumáčky.

Krasobruslařské vystoupení
Ve středu 26. března sice už bylo jaro, ale my jsme se do školky všichni teple oblékli. Proč? Protože nás Krasobruslařský klub Spartak Soběslav
pozval na svoje vystoupení s názvem Kočkování na ledě. Krasobruslařky
a krasobruslaři si pro nás připravili pohádku o kocourkovi Modroočkovi.
Písničky, povídání a hlavně krasobruslařské umění malých i velkých koček a kocourů se dětem moc líbilo. Písničku „To se mi to príma ťape“ si
cestou do školky broukal nejeden „duhásek“. Děkujeme KK Soběslav za
pozvání a už teď se těšíme na další vystoupení, které si pro nás připraví.

Hnědásci soutěžili
Cukrářství u Veselých z Tábora vyhlásilo soutěž pro mateřské školy
,,Sladký pohádkový svět“, a protože hnědáskové a jejich paní učitelky
rádi soutěží, přihlásili se do ní. Jejich úkolem bylo vymodelovat z mléčné
modelovací hmoty pohádku. Hnědásci vytvořili výjev z pohádky O Třech
medvědech. Společně s paními učitelkami modelovali chaloupku, medvědy, stůl s talířky, stromy, kytky,…zkrátka všechno, co v pohádce
,,O třech medvědech“ má být. Dílo se jim moc povedlo. Prozradíme Vám,
že jejich snaha byla náležitě oceněna a získali druhé místo v hlasování odborné poroty, a dokonce první místo v hlasování veřejnosti. Dětem a paním učitelkám patří velká gratulace a velká sladká odměna – dort, který
jim daruje Ambrozia - Cukrářství u Veselých.

Velikonoční dílny s rodiči
Velikonoce, svátky jara, se u nás ve školce vždy slaví společně s rodiči. ,,Hody, hody, doprovody, panímámo zlatičká“ a další koledy byly slyšet ze všech tříd naší duhové školky. Po krátkém koledování bylo pro děti
a jejich rodiče připraveno „velikonoční tvoření“. Z připravených i přinesených pomůcek a materiálů si společně vyrobili slepičky z krepového
papíru, kuřátka ze sena, vajíčka z papírových ruliček,…zkrátka
velikonoční dekorace, kterými si vyzdobili svůj domov.

Barevný pohádkový týden a „Barevná noc“ ve školce
První dubnový týden byl u nás ve školce pohádkový. Tentokrát nás
však celým týdnem neprovázely postavy z klasických a známých pohádek. Průvodcem byly barvy, a proto pondělí bylo bílé, úterý zelené, středa
žlutá, čtvrtek červený a pátek duhový. Mladší děti z červené, oranžové a
modré třídy zhlédly hned v pondělí pohádku „O Bílé princezně“, která
byla pyšná a na cestě za bílým ženichem opovrhovala princeznami z barevných království, nakonec se však málem dostala do spárů černého černokněžníka, naštěstí ji zachránil Duhový princ a princezna si uvědomila,
že všechny barvy jsou důležité a stala se také duhovou. Děti každý den
stavěly barevná království, nosily oblečení v dané barvě, jedly barevné
pokrmy, zkrátka si užívaly barevný pohádkový týden.
Pro předškoláky z hnědé, žluté a zelené třídy byla vrcholem celého
týdne „Barevná noc“, noc ze čtvrtka na pátek, kdy mohly přespat ve školce. Všichni měli za úkol přijít oblečeni do jedné barvy a zhlédli „Barevnou pohádku“, kde se všechny barvy hádaly, která je lepší, ale nakonec
zjistily, že nejlepší je, když je svět barevný. Po pohádce se děti navečeřely
a ulehly ke spánku. Bylo pro ně velké dobrodružství strávit noc ve školce.

MŠ Nerudova
Březen – měsíc nových zpráv
Máme rádi zvířata, zvířata...
Naši milí přátelé nás opět navštívili ze ZOO
Dvorec u Borovan. Manželé Ambrožovi vždy
dovedou překvapit. Tentokrát přivezli do naší
školičky dvě zvířátka – želvu kajmanku dravou
a ovíječe filipínského, které chovají ve své zoologické zahradě. Naši malí posluchači pozorně
naslouchali a také se dobře dívali. Dozvěděli
jsme se, že želva žije v Jižní Americe ve sladkovodní vodě až padesát let. Děti zjistily, že má
želva malý krunýř a velké tělo. Je také výborný
potápěč, na jedno nadechnutí dokáže pod vodou

KLUCI A HOLKY, PŘIJĎTE DO ŠKOLKY
Při zápisu, ve dnech 5. – 7. května 2014 v době od 8.00 do 11.00
hod. nebo odpoledne od 14.30 do 17.00 hod. si můžete prohlédnout
prostory naší školy a se svými dětmi si ve třídě pohrát.
Kolektiv MŠ DUHA

vydržet až deset hodin. Informací bylo mnoho a
zážitků ještě více.
Pro nás i děti druhé neznámé velmi vzácné
zvíře byl ovíječ filipínský. Z velké klece na nás
vykukovaly velké kulaté oči. Manželé Ambrožovi měli pro něj i jméno – Georgina. Děti si tak
mohly na vlastní oči prohlédnout vzácné zvíře/ovíječ je v ČR k vidění pouze v ZOO Dvorec
a v Plzni/. Dozvěděly se mnoho zajímavých informací z jeho života. Poutavé vyprávění nebralo konce. Zvířátka se však musela vrátit do
svého domova – do ZOO.

Návštěva u hasičů
V měsíci březnu jsme pro děti připravili další
akci, která byla naplánována na 25. 3. 2014.
Ráno jsme se s dětmi vypravili na pěší výlet.

Cesta nebyla dlouhá, ale cíl trasy byl pro kluky a
holky jasný. Jdeme navštívit soběslavské hasiče
a sanitku rychlé záchranné služby. Jako vždy
hasiči byli vzorně připraveni uvítat všechny děti
z mateřské školy. Prohlédli jsme si hasičská
auta a jejich vybavení. Největším zážitkem pro
děti bylo zahrát si na „malé hasiče“. Co to znamenalo? Každý odvážlivec si mohl vzít do ruky
hadici a stříkat vodu na určené místo. Druhým
překvapením pro naše děti byla prohlídka vozu
rychlé záchranné služby. Zvědavců bylo hodně,
ale některé děti vstupovaly do auta sanitky
s obavami. Zajímavé vyprávění zdravotní
sestřičky zaujalo všechny malé diváky, opravdu
se nebylo čeho bát.
pokračování na str. 13
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MŠ Nerudova

Poznáváme okolí Soběslavi

dokončení ze str. 12
Vedení MŠ Nerudova děkuje všem soběslavským hasičům, kteří se naplno věnovali našim dětem a připravili pro ně bohatý program –
veliteli stanice L. Šmahlíkovi, dále pánům Novákovi, Vošahlíkovi, Fišerovi, Marešovi, Čaňkovi, Mrázkovi a zdravotní sestřičce Hance
Jelínkové.

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

To je úryvek básničky, kterou děti vyháněly
zimu a vítaly jaro. Děti ze třídy kytičkové za pomoci paní učitelek vyrobily Morenu, figuru
zhotovenou ze slámy a hadrů. Tento zvyk symbolizuje vyhánění zimy. Morenu jsme připevnili na dřevěnou tyč a na krk děti vyrobily korále z
vyfouknutých nebarvených vajíček. Všichni
jsme se vypravili k řece Lužnici, kde jsme

z mostu Morenu „poslali po vodě“. Teď už jenom můžeme čekat s dětmi na jarní sluníčko.

Poznáváme okolí Soběslavi
Děti ze třídy sluníčkové a měsíčkové se vypravily na pěší výlet. Cílem trasy byla „Muchomůrka“ u Nového rybníka. /viz foto/
Kolektiv MŠ Nerudova

Zápisy do mateřských
škol na školní rok
2014 – 2015
Přijímání žádostí k předškolnímu
vzdělávání se uskuteční ve dnech

5. – 7. května 2014 (pondělí – středa)
do

MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
ve všech dnech
8.00 - 11.00 h 14.30 - 17.00 h
a
MŠ Soběslav, Nerudova 278
ve všech dnech
8.00 h - 16.00 h
Zápis se týká všech dětí, které by měly
začít navštěvovat mateřské školy v době
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

ZŠ KOMENSKÉHO
Exkurze 7. tříd do Hopsária
Dne 9. 4. navštívili žáci 7. A a 7. B Hopsárium v Českých Budějovicích. Vyrazili jsme v 8 hodin autobusem od školy a v Hopsáriu
jsme strávili téměř celé dopoledne. Všichni se nahrnuli dovnitř a běželi na dopravní hřiště s malými autíčky, na 8 metrů vysokou prolézací věž se skluzavkou a na maxitrampolíny. Potom jsme vyrazili na
hřiště s bránou pro míčové hry, kde si někteří zahráli fotbal nebo stříleli na koš. Legrace byla i na kopečku, ze kterého se sjíždělo na velkých kolech, a na skluzavce ve tvaru žraloka. Skoro všichni si zkusili
zdolat horolezeckou stěnu. Relaxovali jsme v bazénu s kuličkami.
V areálu byla možnost koupit si různé občerstvení.
Na závěr jsme navštívili i centrum Českých Budějovic.
Exkurzi jsme si všichni užili!
Eliška Jordáková,VII. A

Matematická olympiáda
Dne 9. 4. 2014 se úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády naší školy zúčastnili okresního kola této soutěže. Zástupce jsme měli ve
třech kategoriích: Z6 – žáci šestých ročníků; Z7 – žáci sedmých ročníků a Z8 –
žáci osmých ročníků. V konkurenci celého táborského okresu se naši žáci rozhodně neztratili. Zástupce sedmých tříd se umístil v polovině startovního pole.
Ještě lépe potom dopadly ostatní kategorie. Ve skvělém světle se ukázala Veronika Moravcová z 8.A, která zůstala těsně pod stupni vítězů na děleném čtvrtém místě.
Vynikajícího úspěchu pak dosáhla Michaela Pejšová z 6.B, která obsadila
v silné konkurenci převážně žáků Gymnázia P. de C. Tábor vynikající 3. místo,
když na první místo ztratila pouhopouhý bod.
Všem našim reprezentantům děkujeme a blahopřejeme k výborným úspěchům.
Mgr. Hana Krátká, Mgr. Václav Michalec, Mgr. Štěpán Ježek
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EXKURZE NA SLAVNOSTNÍ
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Dne 2. 4. se 46 žáků kreativní výchovy
2. stupně Základní školy Komenského ulice
v Soběslavi a Základní umělecké školy v Soběslavi již tradičně zúčastnilo jako spoluautoři slavnostní vernisáže v Alšově jihočeské galerii
v Hluboké nad Vltavou.
Letošní projekt výtvarný, hudební, taneční,
literární a dramatický nesl název „Když se hudba vybarví“ aneb „Barvy jsou struny, umělec je
rukou, která hraje.“
V prestižním Velkém sále AJG v Hluboké
nad Vltavou proběhla zajímavá hudební, literární a dramatická vystoupení žáků jihočeských
škol. Mohli jsme si prohlédnout nejen naše práce, ale i ostatních vystavujících autorů. Každá
skupina měla jednu společnou barvu a ozvučení.
Zvolili jsme modrou a klíče. Během vernisáže
jsme se úspěšně pokusili zrealizovat společný
barevný orchestr. Také jsme se učili zajímavé
tance.
Odměnou nám byly i další doprovodné akce.
Mohli jsme vystoupat na zámeckou věž, nahlédnout do zámecké kaple, zaposlouchat se do hudby žáků ZUŠ a obdrželi jsme certifikát pro
skupinu.
Odvezli jsme si milou vzpomínku – pamětní
placku účastníka letošního 6. ročníku projektu a
připravuje se katalog k výstavě.
Exkurze i skvělé jarní počasí se vydařily a
společně se těšíme na nový projekt roku 2015.
Děkuji všem žákům 2. stupně, kteří se letošního
projektu v hodinách výtvarné a kreativní
výchovy zúčastnili.
Mgr. Jaroslava Pflanzerová

Florbalová radost v ZŠ Komenského
Den 19. 3. 2014 zůstane už navždy pro florbalistky naší školy a jejich fanoušky zapsán stříbrným písmem do paměti.
Po vydařeném krajském kole Školského poháru České pojišťovny ve florbale naše dívky
postoupily do dalšího kola turnaje - Top 8 Západ, kde si vedly úžasně. Postupně porazily ZŠ
Rudná, Dračice Dubí, Tygřice z Chebu a účast
v semifinále si tak vybojovaly skvělým prvním
místem ve skupině, kde na ně čekaly Chlumčanské dračice. Výhrou 1:0 si děvčata zajistila postup do finále turnaje!!! Florbalistky ze Šestky
Mladá Boleslav zaslouženě vyhrály, ale my
jsme se radovali z historického druhého místa a
z postupu do finálového turnaje mezi šest nej-

lepších týmů z celé České republiky! Navíc
Markétka Svobodová byla vyhlášena nejlepší
brankařkou celého turnaje. Děvčatům patří velké poděkování za bojovnost, píli, snahu a přístup k přípravě na tento velký florbalový turnaj.
Obrovskou oporu našly naše mladé florbalistky
u Martina Krejči, Táni Bínové a Jany Pavlíkové,
kteří jim věnovali svůj volný čas. To vše
potvrzuje fakt, že se sportem ještě pořád
dokážeme bavit. A to je dobře.
Komety Soběslav: Lenka Novotná, Denisa
Tupá, Markéta Svobodová, Alena Ondřejová,
Sára T. Montoto, Pavlína Antochová, Kateřina
Řezníčková, Adéla Geierová, Kristýna Hybšová, Šárka Drunecká, Zuzana Cihlářová a Lucka
Nejedlá.
Mgr. I. Klimešová

Střípky ze ZŠ E. Beneše
Jihočeský zvonek
Dne 17. března se čtyři žákyně naší školy zúčastnily
okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 2014. V
Divadle Oskara Nedbala v Táboře se sešlo více než 100 soutěžících rozdělených do čtyř kategorií. V první kategorii určené 4. a 5. třídám se ve
stříbrném pásmu umístila Rebeka Červenková ze 4. B a Karolína Musílková z 5. A. Ve druhé kategorii pro žáky 7. a 8. tříd se ve stříbrném pásmu
umístily Kateřina Kravarová ze 6. A a Veronika Musílková ze 7. A.
Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme
hodně úspěchů při dalších soutěžích.
Mgr. Klára Pölderlová

Okresní a krajské kolo v basketbalu

Ò

V úterý 18. března se družstvo chlapců z 6. a 7. tříd zúčastnilo okresního kola v basketbalu na ZŠ Tábor, Helsinská. Ze šesti družstev, kdy se
utkal každý s každým, naši chlapci obsadili krásné 2. místo. O tento krásný výsledek se zasloužili jmenovitě:
z 6.B Martin Staněk a Daniel Chlaň, z 7.A Martin Gondek, Daniel
Pehe a Viktor Kukla, a konečně ze 7.B Jakub Baloun, Jiří Čipera, Erik
Himpan, Jan Soukup a Jakub Novák.
V krajském kole v Písku naši chlapci obsadili pěkné 3. místo.
Gratulujeme.
Mgr. Jan Podlaha

Okresní kolo ve florbalu
V úterý 1. dubna se chlapci z pátých tříd zúčastnili okresního kola ve
florbalu v Chotovinách. Obsadili 3. místo, když prohráli pouze jedno
utkání, a to se ZŠ Komenského Soběslav 4:3 a porazili vítěze z Chotovin
3:2.

Nejlepším hráčem byl Vojta Slabý z 5. A. Další jeho spoluhráči: Václav Novák, Kryštof Gargula, Václav Ježek, Marek Doucha, Matyáš Líkař,
Vojta Tuček, Radek Košťák a Daniel Kujal.
Všem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaroslav Procházka
pokračování na str. 15
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Coca – cola školský pohár
ve fotbalu – dívky
Začátkem dubna se dívky II. stupně zúčastnily dalšího ročníku celorepublikové soutěže ve
fotbalu, s názvem Coca – cola školský pohár.
Tento turnaj, na který se již od října minulého
roku připravujeme v rámci kroužku fotbalu pro
dívky, se letos uskutečnil v Ševětíně. Za účasti
čtyř mužstev z našeho kraje sehrála děvčata tři
zápasy, ve kterých 2x prohrála a jednou zvítězila, a to nad domácím týmem. Tyto výsledky
rozhodly o konečném 3. místu.
Děvčata zaslouží pochvalu za bojovnost,
s jakou se v tomto turnaji prezentovala.
Mgr. Jan Podlaha

Duben v základní škole praktické
Nejlepší byli soběslavští kováři
Ve dnech 9. a 10. 4. 2014 se konala v nejsevernějším výběžku Moravy,
v Horních Heřmanicích, celostátní soutěž uměleckých kovářů. Soutěž
probíhala ve třech disciplínách: výrobek podle vlastního návrhu, kresba
vystaveného předmětu a povinný výrobek pro všechny soutěžící (komplet
– klika a štítek zámku u dveří). Soutěže se zúčastnilo šestnáct žáků z osmi
škol celé republiky. Pod vedením učitelů odborného výcviku Václava Řehoře a Jana Komína se za naši školu zúčastnili žáci 3. ročníku Tomáš Kozel a Jakub Müller. V závěrečném hodnocení získali 91 bodů a to jim
vyneslo 1. místo.
Na výsledku je vidět, že pokud mají žáci o obor zájem a k přípravě na
povolání přistupují zodpovědně – pak ve škole získají kvalitní základy pro
vykonávání řemesla.
Mgr. Alena Háková, SŠŘ a ZŠ, Soběslav

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ
ŠKOLIČKY
V Českých Budějovicích se koncem března konalo krajské kolo
Národní soutěže základních
uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje.
Jak jsme již psali v minulém čísle Hlásky,
z okresního kola postoupila naše děvčata a vedla si v silné konkurenci velmi dobře: v 1. kategorii si Barborka Vaňková přivezla 3. místo a ve
3. kategorii získala Terezka Štěpánová čestné
uznání.
Na začátku dubna České Budějovice hostily
také krajské kolo Národní soutěže základních

Naše škola dostala propagační materiál od společnosti Dm drogeria
markt s.r.o. pro výuku prevence zubního kazu.
Žáci 1. stupně se aktivně zúčastnili preventivního programu „Veselé
zoubky“. Hravou formou u interaktivní tabule se dozvěděli vše o dětském
chrupu i o významu preventivních prohlídek u zubního lékaře. Procvičili
si správnou techniku čištění zoubků a odnesli si dárkové taštičky.
Dne 16. 4. 2014 se pro celou ZŠ konal projektový den Velikonoce.
Jako každý rok si žáci připomněli naše velikonoční tradice a zvyky. Pletli
jsme pomlázky, vyráběli zápichy do květináčů a další dekorace na sváteční stůl. Nechybělo ani zdobení kraslic a perníčků.
Na květen připravujeme tradiční okresní kolo lehkoatletického čtyřboje pro žáky z celého táborského okresu a z grantu podpory sportu Jihočeského kraje ještě lehkoatletické závody na stadionu v Soběslavi,
kterých se zúčastní všichni žáci školy ze Soběslavi a z Veselí nad Lužnicí.
Mgr. Jana Drsová

uměleckých škol ve hře na kytaru. Naše škola
zde měla dvojí zastoupení v komorní hře. Duo
ve složení Adéla Dvořáková a Michaela Široká
a trio ve složení Adéla Dvořáková, Erika Strychová a Michaela Široká. Obě soutěžní vystoupení byla velmi úspěšná, děvčata získala dvě
1. místa.
Děvčatům i paní učitelce Jindřišce Hrochové
(kytary) a paní učitelce Iloně Vaňkové (housle)
gratuluji a děkuji za skvělé výkony.
Další úspěšnou žákyní naší školy je Karolína
Čechtická ze třídy Bohdany Fördösové, která
složila přijímací zkoušku ve hře na violoncello a
od září se stane studentkou Konzervatoře
v Českých Budějovicích.

Zleva: Adéla Dvořáková, Erika Strychová, Michaela Široká
pokračování na str. 16
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Výbornou práci také odvádí výtvarný obor
pod vedením Mgr. Pavla Vaňka. Vybrané práce
žáků se v pátek 4. dubna zúčastnily krajského
kola soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ
ČR pod názvem „OČI DOKOŘÁN“ v Českém
Krumlově.
Do ústředního kola postoupila kniha „Kdepak
je má kravička“ - soubor dvoubarevných linorytů
na motivy knihy spisovatele T. Pratchetta.
Tento projekt s mezinárodním přesahem je
v současné době realizován se snahou o navázání komunikace se zahraniční osobností T. Pratchettem a doručením mu našeho originálu
knihy, který je tvořen více jak 25 linoryty, s přáním zdraví a další energie v tvůrčí práci a boji
s vážnou nemocí.
S knihou postoupil do ústředního kola rovněž čtyřminutový animovaný film „Děvčátko se
zápalkami“. Film vznikl na motivy pohádky
Hanse Christiana Andersena.
Oběma dílům přejeme hodně štěstí v dalších
bojích.
Za ZUŠ Mgr. Irena Molíková

Již podruhé pro Vás ZUŠ Soběslav a Kino
Soběslav připravují festival studentských a žákovských filmů a animací. Na festivalu se představí krátké filmy z více jak dvaceti škol a
organizací, od předškoláčků až po studenty odborných škol. V několika blocích budete moci
zhlédnout 5 hodin krátkých filmů a animací.
V podvečer proběhne předávání diplomů všem
mladým tvůrcům, kteří se festivalu se svými filmy zúčastnili. Přijďte se podívat na filmy žáků
výtvarného oboru ZUŠ Soběslav a všech ostatních přihlášených účastníků festivalu. Harmonogram programu bude vyvěšen začátkem
května na: www.festzak.ic.cz.
Festival proběhne v neděli 18. května od
10.00 hodin v Kině Soběslav.
Mgr. Pavel Vaněk

Informace z DDM
 Srdečně zveme veřej-

nost k zhlédnutí keramické výstavy pod
názvem „Kočky“, která
je k vidění v muzeu Rožmberský dům do
24. 5. 2014. Jedná se o výstavu prací dětí i dospělých z keramických kroužků DDM.
Otevřeno je každý den (mimo pondělí) od
9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 17.00 hod.

 V neděli 31. 3. se v DDM konal 4. kvalifikač-

ní šachový turnaj v rapidu. Turnaje se celkem
zúčastnilo 38 hráčů a hráček. Ze soběslavských účastníků se umístil nejlépe Vlastimil
Jonáš na 19. místě. (viz foto)

 V sobotu17. 5. pořádáme zájezd pro děti do

Prahy – Muzea Karla Zemana s plavbou loďkou po Vltavě. Zájemci se mohou hlásit
v DDM nejpozději do 12. 5.
Cena zájezdu: 400,- Kč, pro členy zájmových
kroužků DDM 370,- Kč. V ceně zájezdu je
zahrnuta doprava vlakem, vstupné do muzea
a plavba lodí po Vltavě. Bližší informace na
tel. 381 522 013.

 Na čtvrtek 22. 5. zveme širokou veřejnost na

Bambiriádu 2014 – přehlídku dětských hu-

debních i tanečních skupin jihočeského regionu. Přehlídka se uskuteční od 13.30 hodin
v prostorách parku u DDM. Mimo jiné zde
vystoupí zájmové kroužky DDM - Mažoretky, Roztleskávačky, Orientální tance dětí i
dospělých.
Součástí programu bude i ukázka požárního
útoku mladých požárníků ze Želče, děti se
budou moci blíže seznámit s požární technikou, kterou jim předvede soběslavský HZS.
Ostatní program včetně vystupujících bude
plakátován.

 Ve čtvrtek 29. 5. v 16.00 zveme děti do DDM

na divadelní představení „O pirátech“, které
zahrají děti ze zájmového divadelního kroužku z DDM Veselí nad Lužnicí. Součástí
programu bude i vystoupení dětí hudebního
kroužku „Kytara“.

 V sobotu 31. 5. v DDM pořádáme od 9.30

tvořivou dílnu pro děti – „Malování voskem“.
Cena za materiál: 40,- Kč, pro děti ze zájmových kroužků DDM 20,- Kč.
Jaroslava Kohoutová

NOVITA v Sezimově Ústí
Jarní festival pěveckých sborů v Sezimově Ústí se pořádá již 12 let a
náš sbor byl pozván již podruhé. Z pozvání jsme měli velkou radost a
po předchozí zkušenosti jsme se těšili na setkání s ostatními sbory, společné prozpěvování a poslouchání krásného zpěvu.
Za bezchybnou organizací a především vytvořením srdečné atmosféry se skrývá jedno jméno – Mgr. Jarmila Hlubinková, dlouholetá
sbormistryně pěveckých sborů Nokturno, Nokturnáček a sborového
dorostu Koťata. DĚKUJEME.
Na festivalu, kromě tří jmenovaných sborů a NOVITY, dále vystoupili: Novohradský smíšený sbor pod vedením Hany Kudrnové a výborný Pěvecký kvartet Calypso, složený ze čtyř mladých studentů, který
založila učitelka ZUŠ v Nových Hradech, výše jmenovaná paní
Kudrnová.
Celým večerem zněly písně lidové, umělé, písně z pohádek, spirituály, písně s českými i cizojazyčnými texty. Program byl velmi pestrý.
Měli jsme radost, že jsme k pohodě večera přispěli i my a z plného srdce si ho užili. A o nápadu, který se zrodil právě tohoto večera, Vás budeme
včas informovat. Těšíme se na opětovné setkání s Vámi všemi v sobotu 14. června 2014 v 19 hodin v Českobratrském evangelickém kostele.
Eva Králová, sbormistryně pěveckého sboru NOVITA
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Je ty nám dudáčku zadudej
Celým večerem se v soběslavském
Rožmberském domě v sobotu 12. dubna
před zcela zaplněným sálem nesl zpěv za doprovodu českých dud. Dudáckému tanečnímu souboru Jitra ze Soběslavi přijelo
popřát k 30. výročí jeho založení šest folklorních souborů. Přivítal je krátkým výkladem historie Rožmberského domu vedoucí
Blatskému muzea RNDr. Daniel Abazid.
V úvodu programu vystoupil soubor Jitra
s pásmem písní, které hrával blatský dudák
František Kopšík a které u něho v roce 1902 zapsal profesor Čeněk Holas. Prvním gratulantem
byl soubor Soběslavská chasa mladá, který zatančil a zazpíval písně a tance ze sběru na Blatech roku 1958 Věnceslavou Prokešovou a
Milanem Flíčkem. Diváky zaujalo jejich dokonalé taneční provedení.
Další gratulant, folklorní skupina Milušky
Moravcové, potěšil diváky zatančením několika
jihočeských tanců a mne samotného darem panenky Cibuličky s nápisem: „Místo hlavičky cibulička, místo rukou párek, koukni se mi pod
sukničku, mám tam pro tě dárek.“ Tak jsem se
kouknul. Byla tam slivovička.

Jarní Kreativ je minulostí
Do Velikonoc zbýval jenom týden, proto byl
nejvyšší čas koupit dekoraci třeba pro jarní výzdobu bytu. Inspiraci mohli zájemci najít na pátém ročníku Kreativu, který je konal 11. – 12.
dubna v prostorách Kulturního domu města Soběslavi. A výběr byl skutečně široký. Malovaná
vajíčka, pletené pomlázky, prodej živé a sušené
vazby s jarní tematikou - to vše přímo vybízelo
návštěvníky ke koupi. Ale nejen Velikonocemi
žil tento jubilejní ročník. Nechyběla keramická
dílna, workshopy nabízely nejrůznější rukodělné techniky, mohli jste vyzkoušet tvorbu marcipánových pralinek, vyrobit si vlastní šperk,
zkusit malování na hedvábí či sklo. Dětským
dílničkám byl věnován celý balkon.
Ale Kreativ, to nejsou jenom prodejní stánky
a tvořivé dílny. Pořadatelé vždy připravují i zajímavý doprovodný program. V pátek přítomné
jistě zaujalo vystoupení roztleskávaček a mažo-

Velice milé bylo vystoupení dětského souboru Lužničánek z Plané nad Lužnicí. V nádherně
zpracované
choreografii
Vladěnou
Březinovou děti svojí bezprostředností předvedly řemesla z konce 19. století. Stejně milé a
bezprostřední bylo vystoupení nově vzniklého
souboru Dubínek ze Sezimova Ústí. Jednou ze
zvláštností tohoto souboru je muzika a dudy
hrající ve stupnici D a G dur, oproti ostatním
souborům s dudami v Es dur.
Předposledním gratulantem večera byl soubor písní a tanců Stražišťan z Pacova. Hned
v úvodu svého vystoupení si získal diváky písní
„Vám všem přátelé“. Jak se tancovalo na Horácku, předvedl Stražišťan v pásmu horáckých
mazurek a horáckých kol. Pobavil přítomné
dvěma žertovnými písničkami, objevenými dudákem souboru Františkem Zajícem, „Na vršíčku u Pacova rostou brambory“ a „Okolo Pacova
roste praskavec“.
Než se v sále se všemi soubor z Pacova rozloučil písničkou „V dobrém sme se sešli“, předal vedoucí souboru Ludvík Toman dárek
k výročí souboru Jitra. Byl jím akvarel s motiretek z DDM Soběslav. Sobotní program obohatila live show Hair & make-up, vystoupení
orientálních tanečnic Wardaorient či módní přehlídka Fashion Fler. Na ní své autorské návrhy
předvedli drobní návrháři. Jejich nápadité
modely jste si mohli zakoupit přímo na místě.
Profesionální vizážistky poradily dámám
s líčením, děti si mohly nechat zajímavě pomalovat obličej.
Nechybělo ani občerstvení. Výborné domácí
zákusky a koláče pro vás napekla čajovna
Rolnička.
Za dva dny navštívilo Kreativ přes 1500 návštěvníků, kteří měli možnost si prohlédnout
stánky 52 vystavovatelů z nejrůznějších míst republiky, nejdále k nám přijeli vystavovatelé
z Ostravy a Frýdlantu.
Jarní Kreativ je minulostí, ale těšit už se můžete na ten podzimní, který bude v Soběslavi
21. – 22. listopadu 2014.
-jk-
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vem kostela sv. Anny v Pacově, od ak. mal.
Jiřího Duffka.
Program setkání gradoval společným vystoupením 12 dudáků Budějovického dudáckého sdružení, dudačky Valentiny Křížové
z Pelhřimova, Františka Zajíce z Pacova, (i já
jsem se přidal). Společný zpěv dudáků a diváků,
i hra tolika dud najednou rozezvučely stěny celého Rožmberského domu. Mezi jednotlivými
písničkami si s přítomnými diváky povídal, jak
vlastně dudy hrají, dudák a výrobce dud i fanfrnochů, Miroslav Stecher z Českých Budějovic.
Jsem přesvědčen, že společné zpívání při hře
tolika dudáků bude dlouho nezapomenutelným
zážitkem všech, kdo na setkání přišli. A tak při
poslední společné písničce „Na rozloučení, mý
potěšení“ jsem měl radost, že se celý program líbil a potěšil společně nás účinkující i diváky, kteří se setkání se souborem Jitra v Rožmberském
domě zúčastnili a s dobrou náladou odcházeli.
Závěrem dodám, že možnost večer k 30. výročí založení uskutečnit v historickém prostředí
Rožmberského domu Blatského muzea v Soběslavi byla pro soubor Jitra hezkým dárkem.
Děkujeme.
umělecký vedoucí a dudák souboru Jitra
Ing. Vojtěch Trubač
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PRAVIDELNÝ PROGRAM RC SOBÍK

RC Sobík pořádá

BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Kdy?
ve středu 21.5.2014
Kde?
RC Sobík, Tyršova 278
V kolik? 9.00 - 12.00 h
Informace pro prodávající:
Zboží si bude každý prodávat sám. Přinést můžete kojenecké, dětské a těhotenské oblečení a
obuv (hračky, sportovní potřeby pro děti, kočárky, autosedačky, aj… po dohodě).
Poplatek za prodejní místo je 50,- Kč.
Sraz pro prodávající je v 8.30 hodin v RC Sobík.
Zájemci, hlaste se na tel. 728 318 857.
RC SOBÍK pořádá

SOBÍKŮV LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
od 8 do 12 hod. pro děti 2-10 let
I. turnus: 21. 7. – 25. 7. 2014
II. turnus: 28. 7. – 1. 8. 2014
Co vaše děti čeká?
Hudební hrátky ‚Písnička‘, hrátky se slovem
‚Říkanka‘, výtvarné hrátky ‚Šikovné
ručičky‘, cvičení, volná hra, návštěva hasičské zbrojnice, výlet do ZOO Větrovy, hry,
soutěže a spousta další zábavy. Při pěkném
počasí využijeme naší předzahrádku s pískovištěm, kterou plánujeme vybudovat v jarních měsících.
Svačinu si děti přinášejí s sebou. V ceně je
pitný režim.
Cena: 750 Kč/týden
500 Kč/týden (pro členy RC Sobík)
· pokud budou volná místa, můžete Vaše
dítě přihlásit na libovolný počet dnů v týdnu (cena 200 Kč/den, 150 Kč/den pro členy RC Sobík)
· sleva pro sourozence při týdenním pobytu
– 100 Kč)
· záloha 50% z ceny je splatná do 31. 5.
2014., doplatek je potom třeba uhradit do
30. 6. 2014
· počet míst je omezen
· rezervace a dotazy na tel. 728 318 857
nebo v RC Sobík
RC Sobík zve děti s tatínky (dědečky,
strýčky) na akci Tati, pojď si hrát!
‚ZNÁME DOBŘE NAŠI MAMKU?‘
u příležitosti svátku všech maminek
v pátek 16. 5. 2014
prezentace účastníků: 16.00 – 16.30 h
na náměstí v Soběslavi u kašny
Akce bude probíhat formou šipkované kolem náměstí se zakončením v RC Sobík, kde
na Vás bude čekat malé občerstvení, a budete
mít možnost mamince vyrobit malé překvapení.
Zápisné: 50 Kč/rodina, 30 Kč/rodina (pro
členy RC Sobík)

PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
18.00 - 19.30
ÚTERÝ
9.00 - 11.30
15.00 - 15.55
16.00 - 16.55
STŘEDA
14.30 - 17.00

SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (rezervace do pátku na tel. 728 318 857)
ANGLIČTINA dospělí (Jeden jazyk nestačí)
HERNA S PROGRAMEM: Cvičení rodiče a děti 1-4 roky + volná herna
TANEČKY 3-6 let Koťátka
TANEČKY 3-6 let Berušky
VOLNÁ HERNA (14. 5.2014)/HERNA S PROGRAMEM:
Písnička/Šikovné ručičky 3 roky a více + volná herna (28. 5.2014)

ČTVRTEK
9.00 - 11.30 HERNA S PROGRAMEM: Písnička/Říkanka 1-4 roky + volná herna
18.30 - 20.00 ANGLIČTINA dospělí (Jeden jazyk nestačí)
PÁTEK
9.00 – 11.30 HERNA S PROGRAMEM: Šikovné ručičky 1-4 roky + volná herna
KVĚTNOVÉ AKCE
ST 7. 5. 17.00 Přednáška CYKLICKÁ ŽENA
ST 14. 5.
9.00 PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM
PÁ 16. 5. 16.00 ZNÁME DOBŘE NAŠI MAMKU? šipkovaná s tatínky
ST 21. 5.
9.00 BURZA V SOBÍKU
PÁ 30. 5. 10.00 Přednáška VÝVOJ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE,
MOŽNOSTI JEHO STIMULACE, LOGOPEDICKÁ PÉČE

ZPRÁVIČKY Z RC SOBÍK
Měsíc březen jsme zakončili v RC Sobík
sobotní dopolední hernou pro děti s tatínky
Tati, pojď si hrát! Děti si zazpívaly písničky,
společně s tatínky si vyrobily masku zajíčka a
domů si odnášely květináč se zasazenou pšenicí ozdobený velikonočním vajíčkem.
V dubnu jsme pro maminky uspořádali
přednášku Síla ženy, vedenou Kristinou Zůbkovou, propagátorkou Moudrého podnikání
žen. Toto téma bylo pro maminky velmi atraktivní a měly možnost se do povídání samy
zapojit. V RC Sobík zavládla příjemná atmosféra a maminky odcházely nadšené, a proto jsme s Kristinou Zůbkovou navázali spolupráci a zájemci se mohou těšit na další povídání s tématem CYKLICKÁ ŽENA, které se bude konat ve středu
7. 5. 2014 od 17.00 hod.
Svátek jara jsme s dětmi v herně oslavili velikonočním tvořením a po Velikonocích jsme se vydali na výlet do Hopsária.
V květnu nabídneme maminkám speciální službu PEDIKÚRU S HLÍDÁNÍM v dopoledních hodinách. Maminky se tak mohou v klidu svěřit do péče pedikérky, zatímco o jejich děti bude postaráno ve vedlejší herně. Dále jsme pro maminky na květen připravili povídání na téma VÝVOJ
KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE, MOŽNOSTI JEHO STIMULACE, LOGOPEDICKÁ
PÉČE. Přednášet přijdou Mgr. Veronika Malechová a Mgr. Barbora Evjaková v pátek 30. 5. 2014
v 10.00 h v rámci páteční herny.
Více informací na: www.sobik.webnode.cz , FACEBOOK “Rodičovské centrum Sobík”

Příměstské tábory – JK DOLLI ZÁLŠÍ
Díky vysoké poptávce nabízíme nově mimo
klasických letních táborů u koní i příměstské tábory pro děti ve věku od 5 do 15 let, které mají
zájem o koně a o kolektiv dětí, ale noc raději
stráví ve své rodině. Děti se začlení do kolektivu
táborníků, kteří si na statku užívají desetidenní
pobyt.
Náplní dne je jízda na koni a péče o něj spojená se zábavou a hrami, to vše pod celodenním
dozorem zkušených táborových vedoucí a cvičitele jezdectví.
Nástup vždy ráno od 7:00 do 7:30
Odjezd od 17:00 do 18:30 nebo dle dohody.

V ceně je jízda na koni, dopolední svačina,
oběd, odpolední svačina, celodenní pitný režim
a celodenní dozor. Cena za den je 450 Kč.
Termíny: 30. 6. - 8. 7. 2014, 10. 7. - 18. 7.
2014, 20. 7. - 28. 7. 2014 (intenzitu návštěvnosti
si každý může zvolit podle svých potřeb)
Více informací na tel. 606 114 004 – pí Líkařová

LETNÍ TÁBOR DÍRNÁ
27. 6. – 6. 7. 2014
cena: 2.100,- (sleva pro sourozence)
kontakt: Kamil Rosa
775 384 473, kamilrosa@seznam.cz

květen 2014

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Charitativní bazar Rolničky
Na začátku dubna se
na několik dní změnil
prostor před Informačním centrem v Soběslavi
v malé vetešnictví, které
přilákalo
pozornost
mnoha kolemjdoucích.
Chodník byl celý týden
plný knih, skleniček, hrnečků, domácích spotřebičů, obrazů a mnoha
dalších věcí z našich domácností, které Rolničce darovali lidé ze
Soběslavi a okolí. Zájem
o věci byl veliký. Lidé
nakupovali za příznivé
ceny věci potřebné nebo
jen pro potěšení a vzpomínku na mládí. Největší zájem byl o knihy různých žánrů, kterých se sešlo nebývalé množství.
Celkový výtěžek z bazárku je neuvěřitelných 54 000 Kč, které budou
použity na podporu sociálně terapeutické dílny a chráněného bydlení
v Soběslavi.
Děkujeme všem lidem, kteří nám darovali nepotřebné věci, ale také
těm, kteří neváhali a přišli si něco vybrat.
Velký dík patří také Městskému úřadu v Soběslavi, který nám zapůjčil
prostory Infocentra.
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Dobročinný bazar budeme znovu otevírat příští rok. Pokud byste chtěli
věci darovat již v průběhu tohoto roku, je možné je kdykoliv přinést do některé z našich poboček v Soběslavi nebo na odloučené pracoviště
v Táboře.
Bližší informace získáte na telefonním čísle 739 633 993.
Mgr. Kamila Viktorová

V sobotu 12. dubna se konal na soběslavském náměstí tradiční jarní jarmark Rolničky. Děkujeme srdečně všem za účast a podporu.
Ivan Mrkvica

Rolničkové dny 2014
Ve čtvrtek 10. dubna chodili v ulicích Soběslavi dobrovolníci – studenti
místního gymnázia - a nabízeli v rámci veřejné sbírky Rolničkové dny barevné rolničky za příspěvek do kasičky. Podařilo se jim vybrat částku
18 356 korun. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste
Diakonii Rolnička přispěli nebo nám s organizací pomáhali. Celkový výsledek sbírky je 169 079 korun a v září tohoto roku budeme moci s jeho pomocí otevřít Centrum denních služeb pro dospělé lidi s těžkým mentálním postižením na pobočce Diakonie Rolničky
v Táboře. Děkujeme!
Pokud jste Rolničkové dny minuli, a přesto byste chtěli Diakonii Rolnička přispět, přidejte se
k našemu projektu Skutečný domov. Zašlete textovou zprávu ve tvaru: DMS (mezera) ROLNICKA
nebo DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNICKA pro roční podporu na telefonní číslo: 8 7777. Jedna zpráva stojí 30 Kč, Rolnička z ní obdrží 28,50 Kč. Podpoříte tak dospělé lidi s mentálním postižením, kteří chtějí být ve svém životě maximálně samostatní, a rozhodli se žít v chráněném bytě.
Poskytovatelem služby je Fórum dárců www.darcovskasms.cz. Podrobnosti o projektu i o Diakonii
Rolnička najdete na www.rolnicka.cz
Děkujeme Vaše Rolnička

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly
v dubnu:
 Keleová - Lék na smutek
 J. Nesbo - Červenka
 B. Woodová - Had a hůl
 M. Váňová - Babí léto
 J. Deaver - Tak trochu šílení
 E. Boček - Aristokratka ve varu
 J. Růžek - V labyrintu zpravodajských
služeb

 I. Peroutková - Anička v Austrálii

MICHAL BYSTROV v Rolničce
Na květnový koncert v Rolničce přijede novinář, textař, muzikant Michal Bystrov.
Skládá, překládá, píše poezii. Hraje na kytaru a foukací harmoniku. O jeho básničkách
jde pomluva, že by potřebovaly zhudebnit, a o písničkách, že by se lépe četly jako básně.
Michal Bystrov studoval (marně, zato dvakrát!) bohemistiku na FF UK. Pod vedením
učitele a muzikanta Jiřího Šlupky Svěráka absolvoval VOŠ při Konzervatoři Jaroslava Ježka (hudebně
dramatický obor).
Elévoval v Českém rozhlase, kde také později nakrátko zakotvil. V devatenácti začal psát o hudbě do Lidových novin – spolupráce, která přes různé výkyvy trvala až do roku 2014. Zároveň spisoval básně, skládal písně a
překládal. Už od puberty Michal Bystrov muzicíruje, sám i s bandou jemu podobných. Jeho písničky kolují z ručky do ručky a jsou dostupné na serverech Soundcloud a Bandzone. Z ledna 2014 pochází ještě teplá nahrávka
Noc je mým dnem.
Před lety stál s kamarádem Janem Řepkou u vzniku akce Karlínský Open Mic (později Vinohradský Open
Mic, nyní Open Mic Potrvá). Od roku 2010 pravidelně koncertuje se sdružením Osamělých písničkářů. Kromě vlastní tvorby a zhudebňování českých básníků píše i texty pro jiné interprety.
Z druhé strany, tedy z pozice hudebního publicisty, se muzikou zaobíral jak v řadě českých periodik (LN, HN, Deník, Respekt, Reflex), tak jako
průvodce rozhlasovými pořady a poslechovými večery.
Přijďte si tohoto písničkáře poslechnout v pátek 30. května od 19.30 hodin do čajovny Rolnička. (www.michalbystrov.cz)
Martina Plátová
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Rodiče i děti vyráběli velikonočně
V sobotu 5. dubna 2014 se sešlo 12 rodin s dětmi s
postižením a jejich sourozenci, poradkyně rané péče i
“zázemí” obecně prospěšné společnosti a 7 dobrovolníků. Bylo nás mnoho a bylo to příjemné...
Tatínkové vyráběli pomlázky, zdobili jsme věnce,
děti lepily vajíčka a vyráběly kytičky. Společně jsme si s O. Kutilovou Mišunovou zazpívali, zabubnovali a mohli jsme se i podivovat kouzlům
paní Míškové.
Upřímně děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při hlídání dětí!!!

Sborově NaMoll …
V neděli 6. dubna uspořádalo neformální seskupení nadšenců ze světa
designu a tance NaMoll svůj první koncert, a to ve sklepení soběslavského
hradu Hláska. Svou radost ze zpívání se rozhodli znásobit a výtěžek 3 772
Kč věnovat na podporu služeb naší společnosti I MY.
Upřímně děkujeme, bylo to nádherné odpoledne s krásnou atmosférou, muzikou i lidmi a počin NaMoll nás velmi mile překvapil.

Soběslavská paralympiáda Zkusme to spolu

V sobotu 12. dubna jsme již poosmé pořádali prožitkovou akci Zkusme to spolu, a již podruhé si ji děti i dospělí mohli zažít jako malou
paralympiádu.
Jednotlivá stanoviště Zkusme to spolu přibližují různá omezení, se
kterými žijí svůj život lidé s postižením. Děti si mohly vyzkoušet cestu do
knihkupectví na vozíku, složit sluchové pexeso, zahrát si bocciu, rozeznat
předměty po hmatu, nahlédnout do “práce” canisterapeutických psů ...Téméř 70 dětí si prošlo všechny úkoly a zjistilo, že i jednoduché činnosti,
jako třeba nalití šálku se zavázanýma očima, mohou být náročné.
Děkujeme sdružením Tyfloservis, Hafík, Krapet, Rolničce, městu Soběslav, Technickým službám a panu Vackovi za to, že se s námi na paralympiádě podíleli a nabídli s námi rodinám neobvyklé prožití sobotního
dopoledne. Děkujeme patnácti dobrovolníkům a přátelům, bez kterých by
to nešlo, a děkujeme všem, kteří se s odvahou pustili do plnění všech
úkolů. Těšíme se na příští rok.
PS. Omlouváme se sdružení Krapet z Dynína, které na naše přání přijelo předvádět rehabilitaci dětí i dospělých na koních. Bohužel podmínky
na náměstí byly natolik náročné, že koník nemohl v klidu ukázat svou práci. Více o této výborné formě cvičení pro děti se skoliózami a jinými psychomotorickými poruchami najdete na stránkách sdružení.

Vyhrajte pobyt pro celou rodinu
Když si za 50 Kč koupíte v Městské knihovně Soběslav či na
www.gpkachnicky.cz svou vlastní žlutou plastovou kachní závodnici, vyhrajete v každém případě!
Když dojede vaše kachnička svůj závod na divoké vodě 8. června 2014
mezi prvními, můžete vyhrát jeden z rodinných pobytů v penzionu na Šumavě či jinou cenu.
A i když bude z pomalejších závodnic, vyhrajete! Rozloučíte se sice
s 50 korunami, ale pomůžete spolu s I MY a APLA rodinám dětí s postižením. A to stojí za to!
Klára Csirková, koordinátor

7. duben je Dnem vzdělanosti a
stejně jako každý rok, tak i letos
jsme se zúčastnili vědomostní soutěže „Budislavská perla“, kterou
pořádá Domov pro seniory v Budislavi. Tentokrát se soutěž konala
9. dubna. Celkem soutěžilo sedm družstev z různých domovů a každé
družstvo mělo tři soutěžící. Náš domov zastupovaly paní Mařanová, Malíková a Tíkalová. Některé soutěžní otázky nebyly vůbec jednoduché, ale
naše babičky se je snažily vyplňovat pečlivě a s rozvahou. V soutěži získaly stejný počet bodů jako soutěžící z Tučap. Jelikož je první místo ale
jen jedno, následoval rozstřel. Každý ze soutěžících házel kostkou a hody
v družstvu se sčítaly. Tady už to bylo pouze o štěstí, které družstvo hodí
větší počet, vyhraje. Nám to štěstí bylo ten den nakloněno více a naše babičky nakonec právem získaly zlatou příčku. Všichni soutěžící dostali
sladkou odměnu a pro vítěze nechyběl krásný dort v podobě knihy, na
němž je Budislavská perla zobrazena. Všem soutěžícím moc gratulujeme
a přejeme jim ještě mnoho takových úspěchů.
Duben si na nás připravil opravdu pravé aprílové počasí, ale nám to nevadilo, protože o zábavu jsme měli postaráno. S velikonočním vystoupením k nám zavítaly děti z MŠ Duha a na Velikonoce jsme si obarvili
vajíčka, udělali velikonoční výzdobu a letos jsme si upletli i pomlázky.
Konec dubna jako tradičně patří čarodějnicím. I my jsme zase oprášily
naše košťata a slétly se na velkém čarodějnickém sletu. A jak to dopadlo?
Na to se můžete těšit zase příště…
Za Senior dům Pavlína Marešová

Starokatolická obec v Soběslavi
vás srdečně zve na
přednášku prof. Jana Sokola
Konflikty a co s nimi?
- současná Evropa v globalizovaném světě,
která se bude konat 7. května od 18 hodin
v kostele ČCE v ulici 28. října
vstup zdarma

Výzva
Vyzýváme absolventy Základní
školy v Soběslavi, kteří ukončili povinnou školní docházku v roce
1954. Dostavte se v hojném počtu
dne 17. května ve 14 hodin na náměstí ke kašně. Odtud se půjde do
restaurace „U Černé kočky“, kde
bude probíhat velká oslava. Účast je
povinná.
S pozdravem „Buď připraven“
Vaše pionýrka
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Okénko Soběslavské chasy mladé 10. 4. 2014
Staročeský bál
Pátek dvacátého osmého února byl pro Soběslavskou chasu mladou
zcela zásadním dnem. V ten večer se měl totiž uskutečnit po dlouhou
dobu pečlivě plánovaný a připravovaný Staročeský bál, jenž by navázal
na své předchozí ročníkové jmenovce. Přesto o něm nelze hovořit jinak,
než o bálu průlomovém! Stejně jako celý soubor Soběslavské chasy mladé během minulého roku, prodělal i Staročeský bál několik změn, orientujících se zejména na programový průběh večera. Mezi nejvýznačnější
novinky lze jednoznačně vyzdvihnout změnu kapely, kterou se pro letošní
ročník stala Jihočeská hasičská dechovka Božejáci.
Návštěvníci bálu mohli rovněž spatřit znovunavázanou tradici spočívající v podobě druhého folklorního vystoupení, tentokráte z dílny folklorního souboru Javor z Lomnice nad Lužnicí. Jeho vystoupení neslo
název „Hospoda“.
Avšak ani Chasa nezůstala pozpátku. Na Staročeský bál si přichystala
zbrusu nové pásmo s názvem „Potkal jsem panenku hezkou“, s kterým
hodlá vystupovat i na následujících nejbližších akcích a jímž chce, nejen
ve folklorním světě, prezentovat nový začátek svého folklorního směřování, nastartovaný proběhnuvší obrodou souboru. Dle pozitivních ohlasů
publika lze říci, že tento směr je směrem veskrze správným.
Věřím, že se letošní Staročeský bál vskutku vydařil a nezbývá než doufat ve stejně povedený ročník příští. Závěrem je potřeba poděkovat všem
partnerům Staročeského bálu, rovněž pak všem členům Soběslavské chasy mladé, bez jejichž pomoci a přičinění by nebylo možné celou akci
uskutečnit.

Poražení máje
Třetí březnovou sobotu se vydala mužská část Chasy do místně blízko
položeného lesa, aby strom vyhlédli vhodný, jenž hrdě reprezentovat máj
bude, neb jeho čas stavění blíží se většími než kroky mílovými. Vybaveni
potřebným nástrojovým arzenálem pro odkůrování kmene, vybírali
všichni přítomní pánové okem ostřížím vhodného kandidáta. Vítěz nesměl být ani příliš silný, leč by příliš těžkým byl, však ani útlý jedinec nebyl z bezpečnostních důvodů kusem vyhledávaným. Po chvíli byl ovšem
vhodný strom nalezen a za usilovného vřískání dvoutaktního motoru motorové pily skolen do volné brázdy. Následně byl vytažen na lesní cestu,
kde následovaly další práce. Pánové, nyní již připravení na pozicích a
vyčkávající na startovní pokyn k akci, duševně podporovaní přítomností
dámské části souboru, vyrazili s pořízy pevně sevřenými ve svých dlaních
v cíl kůře nacházející se po obvodu poraženého stromu. Po jejím odstraně-

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 13. 3. – 15. 4. 2014
· 14. 3. Otevření bytu v Soběslavi, sídl. Míru.
· 14. 3. Spolupráce s Policií ČR a ZZS při zása-

hu ve Veselí nad Lužnicí, na Blatském sídlišti.

· 20. 3. Požár osobního automobilu v Soběslavi.
· 24. 3. Požár střešní konstrukce rodinného

·

·
·
·

·

domu v Hlavňově. Na zásahu jednotka PS
Soběslav spolupracovala s jednotkami PS
Tábor a SDHO Tučapy.
28. 3. Odstranění následků dopravní nehody
nákladního a osobního automobilu u obce Horusice. Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
30. 3. Odstranění vosího hnízda v Soběslavi,
Jeronýmova ulice.
1. 4. Asistence ZZS při transportu pacienta do
sanitního vozu ve Veselí n/L.
2. 4. Odstranění následků střetu osobního automobilu a vlaku na železničním přejezdu u
obce Kardašova Řečice. Při nehodě byla
usmrcena jedna osoba.
2. 4. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Řípec. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.

ní došlo k pečlivému uvázání stromu k dopravnímu prostředku, jenž budoucí máj bezpečně do Soběslavi dopravit měl. Pak nezbývalo nic jiného,
než se vydat na cestu. Jelikož hned na začátku putování začalo nepříjemně
pršet, došlo k přesunu ryze kvapnému. Po trase nevyvstal žádný problém,
a proto již vysychá a připravuje se pro svůj největší úkol, kterým bude
jeho dubnová stavba na soběslavském náměstí.
Děkujeme Správě lesů města Soběslavi a Martinu Záhorovi.

Pletení pomlázek
Po poražení máje se muži z Chasy, posilněni výživným obědem, vydali k jednomu ze členů souboru na pletení pomlázek, jelikož Velikonoce
jsou téměř za dveřmi.
Nečekal je vůbec jednoduchý úkol, protože proutky letos dorostly a
hlavně zesílily trochu více, než by bylo potřeba. Práce s nimi se proto nedala označit zrovna za práci snadnou.
I přesto došlo k vytvoření přibližně dvaceti pěti pomlázek. Dvě největší byly spleteny z proutků v konci blížících se tloušťce plnohodnotného
mužského palce. Jejich pletení zaměstnalo hned tři muže naráz, nicméně
je potřeba říct, že výsledek stojí za to.
Po upletení a uskladnění pomlázek se všichni přítomní rozešli zpět ke
svým domovům s očekáváním blížícího se Velikonočního pondělí, kdy si
zcela jistě funkčnost všech zhotovených výrobků náležitě otestují.
Vojtěch Hrůša, www.chasamlada.info

· 3. 4. Otevření bytu v Soběslavi, Bezděkova

· 14. 4. Odstranění padlých stromů na vozovku

· 4. 4. Požár v prostoru garáže rodinného domu

· 14. 4. Požár rodinného domu v Klenovicích.

ulice.

v Myslkovicích. Při požáru byla jedna osoba
zraněna.

· 5. 4. Odstranění následků dopravní nehody

dvou osobních automobilů v obci Myslkovice. Při nehodě byly zraněny dvě osoby.

· 6. 4. Otevření bytu v obci Dráchov.
· 7. 4. Asistence ZZS při transportu pacienta do

sanitního vozu v Soběslavi, Palackého ulici.

· 8. 4. Požár v prostoru kuchyně rodinného

domu v Soběslavi, ulice Na Cihelně.

· 9. 4. Požár sazí v komíně rodinného domu

v Horusicích.

u obce Vesce a na železniční trať u Soběslavi.

Na zásahu jednotka PS Soběslav spolupracovala s jednotkami PS Tábor, SDHO Planá
nad Lužnicí a SDHO Klenovice.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Hudebně literární
seskupení HAMAVE a Obec
Roudná srdečně zvou na pouťový
koncert, který se koná v sobotu
17. 5. 2014 od 18.00 hodin
v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Janově.

· 10. 4. Asistence ZZS při transportu pacienta

do sanitního vozu ve Veselí nad Lužnicí.

· 11. 4. Odstranění následků dopravní nehody

dvou osobních automobilů v Soběslavi. Při
nehodě byla zraněna jedna osoba.

· 13. 4. Odstranění následků dopravní nehody

dvou osobních automobilů u obce Řípec. Při
nehodě byly zraněny čtyři osoby.

Konzultant zdravé výživy
a alternativní medicíny Miroslav Němec
bude v Soběslavi, v ulici Nerudova
- Pekárikovi /naproti pekárně/ v sobotu
3. května 2014 od 9 hodin.
Další konzultace bude 7. června.

22

Představujeme Vám
Jana Smitku, kandidáta hnutí ANO
za Jihočeský kraj
do Evropského parlamentu (EP).
Jan Smitka kandiduje za hnutí ANO do Evropského parlamentu v Jihočeském kraji, je na
10. místě kandidátky a má zcela jasno, čemu se
chce jako europoslanec věnovat. „Je na čase změnit složitou byrokracii za přímočaré rozhodování
pro lidi, snížit administrativní zátěž, zjednodušit
legislativu a usnadnit přístup k evropským penězům,“ řekl našemu měsíčníku…
Co se musí stát, aby úspěšný mladý muž vzal
vážně svůj vstup do politiky?
Důvod, na který se ptáte, je jednoduchý.
Chci prostě zúročit to dobré, co jsem se v životě
naučil. Česká republika si zaslouží jiné zástupce
než vysloužilé politiky. Mám v tom jasno. Jdu
do toho, protože mám pocit odpovědnosti za
zemi, ve které jsem se narodil a kde žiju, věřím
v podporu jihočeského regionu, a vím, že tohle
dělám pro lepší budoucnost našich dětí.
To zní ušlechtile, ale buďte konkrétnější. Čím
byste se chtěl v EP zabývat?

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Určitá řešení existují a jsou poměrně jednoduchá. Tak kupříkladu pokud se prokáže nárůst
administrativy pro podniky, veřejné instituce
nebo občany v případě přijetí nového evropského nařízení nebo zákona z EU, musíme tvrdě
vyžadovat její snížení v jiné oblasti. Tento princip již funguje např. ve Velké Británii.
Hovoříte o kvalitě potravin, to naše občany velmi zajímá, je to aktuální téma. Jak ji chcete
zlepšit?
Lidé se začínají více zajímat o to, co jedí a
odkud to pochází a to je dobře. Velkým nešvarem je, že na dovážené potraviny ze zemí mimo
EU jsou kladeny nižší požadavky na kvalitu.
Ohrožuje to spotřebitele a znevýhodňuje české
výrobce, kteří mnohdy vyrábějí mnohem kvalitnější potraviny. To je špatně a zde je nutno udělat nápravu a sjednotit pravidla. V případě, že
budou porušovány zákony a předpisy, jednoznačně budu prosazovat přísnější postihy.
Evropský parlament má řadu odpůrců a kritiků, kteří si myslí, že produkuje nesmyslné zákony. Řada lidí si myslí, že je zbytečný.
Co byste všem těmto lidem vzkázal?

Z každodenní praxe a kontaktu s lidmi vím,
že je třeba snížit byrokracii a nadbytečnou administrativu, a to nejen pro běžné občany, ale i
pro podnikatele, a zároveň musíme maximálně
využít evropské peníze, které k nám z Bruselu
nepůjdou věčně. To je neopakovatelná příležitost, kterou nesmíme promarnit. Kromě toho se
chci zaměřit na kvalitu potravin a obecně ochranou českých spotřebitelů před nebezpečnými a
nekvalitními výrobky, které se u nás objevují.

Pokud chceme změnit poměry v naší zemi,
musíme mít silné zastoupení nejen doma, ale i
v Evropě. Jsme součástí Evropy a EP významně
ovlivňuje život nás všech. Většina zákonů, které
schvaluje český parlament, pochází právě z Evropského parlamentu. Naším úkolem bude nedopustit přijetí nesmyslných zákonů, a naopak
prosazovat zákony, které jsou pro naši zemi potřebné. Našim občanům bych vzkázal, že pokud
chtějí změnu, ať přijdou k volbám, mají jedinečnou možnost tu změnu ovlivnit.

To jsou jistě důležité věci. Ale víte, co s tím udělat? Jak to změnit?

Pocházíte a žijete v Jihočeském kraji. Co byste
jako europoslanec chtěl udělat pro Jihočechy?

Policejní zápisník

 NP dne 8. 3. 2014 vnikl po překonání zdi na

 Neznámý pachatel dne 3. 3. 2014 rozbil skleněnou výplň pravých předních dveří osobního automobilu Škoda Fabia a poté z tašky
uložené na podlaze odcizil dámskou peněženku s finanční hotovostí 300 Kč, 3 ks platebních karet, občanský a řidičský průkaz na
jméno poškozené Z. N., které způsobil celkovou škodu ve výši 4.500 Kč.
 R. K. odcizil dne 4. 3. 2014 zboží v OD Tesco v obci Soběslav a způsobil škodu ve výši
278 Kč. Tohoto jednání se dopustil, ačkoliv
byl již v minulosti odsouzen za přečin krádeže dle § 205 odst. 1 a), b) trestního zákoníku.
 NP dne 6. 3. 2014 nezjištěným způsobem
vnikl do sklepních prostor domu č. p. 211, ul.
Rašínova, kdy u sklepní kóje překonal kovovou petlici a následně odcizil příklepovou vrtačku, včetně 2 ks sekáčů a 8 ks vrtáků.
Způsobil D. Š. škodu ve výši 3.400 Kč a na poškození kovové petlice škodu ve výši 100 Kč.
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pozemek u domu v ulici Husova, kde poté
vstoupil odemčenými vraty do garáže, kde
zpřeházel různé kabely a poté odcizil motocykl zn. JAWA 50 v hodnotě 50.000 Kč a
dále odcizil klíč FAB od vstupních vrat
v hodnotě 15 Kč poškozenému V. N.
 JP dne 11. 3. 2014 u domu v ul. Na Pískách
nezjištěným způsobem oddělil od rozvodové
skříně uskladněného elektrického kolotoče
volně odložený přívodní měděný kabel na
380 V s gumovou izolací o délce 67,5 m.
Způsobil osobě F. J. předběžnou škodu ve
výši 14.350 Kč.
 NP dne 21. 3. 2014 na společenské budově
kempu Plovárna rozbil skleněnou výplň dvou
oken v celkové hodnotě 1.200 Kč, do této
budovy poté vnikl, a zde odcizil 2 ks mikrovlnné trouby, set-top-box, počítač s příslušenstvím a fritézu, vše v celkové hodnotě 9.000
Kč. V budově dále poškodil 7 ks voštinových
dveří v celkové hodnotě 14.000 Kč, to vše ke
škodě TJ Spartak Soběslav.
OOP Soběslav

Narodil jsem se v jižních Čechách, prožil
jsem tu celý život, mám k tomuto krásnému kraji velmi blízký vztah. Proto chci prosazovat více
evropských peněz pro náš kraj, které by se mohly použít například na rozvoj dálniční sítě, podporu podnikání a podporu zaměstnanosti, a to
zejména u osob nad 50 let. Tato témata jsou aktuální nejen v našem kraji. Chci také pomoci
prosazovat kvalitní regionální výrobky a zlepšení postavení českých zemědělců z hlediska
možnosti čerpání dotací.
Nejen prací živ je člověk. Můžete nám proto
říct něco o sobě a své rodině? Jaké máte koníčky, jak relaxujete?
Ano, to určitě mohu. Je mi 42 let, jsem ženatý, se svou ženou a dcerou žijeme v obci Želeč
nedaleko Tábora. Volného času nemám nazbyt,
ale pokud už nějaký mám, trávím ho většinou
s rodinou. Kromě toho mám rád sport, běhám,
hraju squash. Hodně času se snažím trávit v přírodě. To je taková moje droga. Jako kluk z vesnice si nedovedu představit život bez přírody, lesa.
Naštěstí mám jeden kousek za domem, chodím
tam na procházky nebo tam běhám s naším psem.
https://www.facebook.com/JanSmitkaEP
Otázky kladl Libor Hynek

Výkup kožek
Pondělí 5. 5. 2014 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
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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 2014
Vážení diváci, nový měsíc otevřeme pro velkou úspěšnost reprízou
komedie „10 PRAVIDEL, JAK SBALIT HOLKU“. Jedenáctiletý Tomáš se chce stát ve filmu „POJEDEME K MOŘI“ filmařem, a když
dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film – o
své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci
blbnou a užívají si natáčení, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže
odhalit i věci, které jsou nepříjemné – například pravdu o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje, anebo že mu jeho táta lže! Dvakrát týdně tajně
odjíždí místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš, i když má obavu, že
se dozví něco, co bude bolet, se rozhodne tomu přijít na kloub. Netuší, že
narazil na rodinné tajemství, které má mnohem hlubší kořeny, než se zprvu zdálo... Dlouho očekávané pokračování kultovní „vekslácké balady“
Bony a klid. Co dnes po 25 letech dělá partička někdejších veksláků? Jsou
venku z vězení a přizpůsobili se. Zase jsou všude tam, kde se dají vydělat
„rychlý prachy“: podfuky, úplatky, dotace. A do nich nechtěně spadne
kluk z malého města, který jako tenkrát přijíždí do Prahy sehnat peníze.
„BONY A KLID II“ napsal a režíroval Vít Olmer jako krimi-komedii
s mnoha dějovými zvraty a kšefty. Generační film „HANY" slibuje noc,
kdy se smí úplně všechno. Generační film s podtitulem „dnes v noci je
všechno dovoleno“ popsal jeho režisér a scenárista Michal Samir jako
zběsilou jízdu na horské dráze. „Vypráví o vášni, morálce, o pivu, manželkách a jejich synech,” shrnuje. „JEDNA ZA VŠECHNY“ Carly
Whittenová (Cameron Diaz) je drsná newyorská právnička, která se, pokud jde o vztahy s opačným pohlavím, striktně drží pevných zásad. Například toho, že si nikdy nic nezačne s ženatými muži. V současnosti je
bezhlavě zamilovaná do Marka Kinga (Nikolaj Coster-Waldau). A ten jí
lásku téměř bezvýhradně oplácí. Vždyť kterou ženu by nepotěšilo, že si
partner vzpomene i na zdánlivě bezvýznamné výročí? Nebo na ní čeká
před kanceláří s květinou a pozváním na romantickou večeři? Ale vše jednou končí a často tvrdým dopadem. Carly tento náraz potká, když se spontánně rozhodne Marka překvapit a bez ohlášení navštíví jeho dům
v Connecticutu…Nový film „DIVERGENT“ nás zavede do futuristického Chicaga, kde jsou obyvatelé společnosti rozděleni do 5 frakcí, a to podle lidských ctností. Mírumilovnost, Odevzdanost, Upřímnost,
Neohroženost a Sečtělost. Když člověk dovrší 16 ti let, má právo si vybrat
ze dvou možností. A právě před složitým rozhodnutím stojí naše hlavní
hrdinka Beatrice ‘Tris’ Prior (Shailene Woodley). Ta se musí rozhodnout,
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zda zůstane ve frakci, do které se narodila, nebo ji naopak změní a odejde
ze své rodiny, kterou by už nikdy nespatřila… „RANHOJIČ“ je adaptací
stejnojmenného románu Noaha Gordona, jehož děj se odehrává v 11. století. Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, když má
někdo zemřít. Po smrti obou rodičů se Roba ujímá potulný ranhojič. Během společných cest se z Roba stává ranhojičův učedník. Robova touha
dozvědět se o řemesle co nejvíc, ho nakonec zavede přes Konstantinopol
až do Persie, kde se snaží nastoupit do lékařské školy. Přijetí mu však zajistí až setkání s perským šáhem…Příběh „DOUPĚ“ vypráví o tajném
agentovi, který se snaží najít zbraně hromadného ničení. Zbraně byly
ukradeny z getta Doupěte. Tajný agent se s prosbou o pomoc obrací na
Lina, jediného člověka, co zná tento rajón a nebojí se místních gangsterů.
Když se nepřátelé spojí, největší bitva začíná. Slogan, který provází premiéru druhého dílu film „AMAZING SPIDER-MAN“, zlákal spoustu
fanoušků. Být Spider-Manem (Andrew Garfield) je skvělé. Peter Parker
nezná úžasnější pocit než se prohánět mezi mrakodrapy, být skutečným
hrdinou a trávit čas s Gwen (Emma Stone). Být Spider-Manem ale má
také svou cenu: jedině Spider-Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před pozoruhodnými padouchy, kteří město ohrožují. Ve filmu „X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST“ bojuje kompletní sestava
X-Men ve válce o přežití svého druhu. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a proto v něm můžou spojit síly hrdinové původní trilogie X-Men a jejich mladší Já z filmu X-Men: První třída. Ti všichni
musí za každou cenu změnit minulost, aby zachránili naši budoucnost.
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu „GODZILLA“
postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí. Chtěli byste se podívat do pravěku? S animovaným filmem „HURÁ DO PRAVĚKU!“ máte tu šanci.
Animovaný snímek vypráví o dobrodružství tří dětí, které se náhodou
dostanou k zvláštnímu stroji času, který vypadá jako vejce. Nebyly by to
děti, aby tento stroj nevyzkoušely. A tak se naši hrdinové dostanou o šedesát pět milionů let zpátky do minulosti. A hádejte, na které první zvíře narazí? No ano, na strašlivého Tyranosaura Rexe. Dobrodružný příběh
„SPUTNIK“ o „skutečných“ událostech z 9. listopadu 1989 v Německu
dne, kdy padla Berlínská zeď! Pro desetiletou Frederiku je listopad 1989
katastrofálním startem – její milovaný strýček Mike je vyhoštěn z NDR a
musí do 48 hodin zemi opustit. Inspirováni svým velkým idolem kapitánem Kirkem, Frederike a její přátelé Jonathan a Fabian postaví teleportovací stroj, aby se přenesli do Západního Berlína za strýcem Mikem. Ale
experiment dramaticky selže. Místo toho, aby úspěšně přenesl tři děti,
celá vesnice i s lidmi zmizí…
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ – KVĚTEN 2014
 1. května – 30. června

OD ŽÁBY PO MĚSÍC
Výstava fotografií Vladimíra Pravdy.

 Neděle 4. května

VODNICKÉ VYPRÁVĚNÍ
Pohádka je určená pro děti předškolního věku
a první stupeň ZŠ.
Malý sál KD od 16 hodin. Vstupné 50 Kč.

 Sobota 17. května

BLEŠÍ TRH
Terasa před KD, v případě nepříznivého počasí KD od 8 do 12 hodin.

 Středa 21. května

MICHAL HORÁČEK: MEZI NÁMI

Hudební recitál textaře Michala Horáčka se
zpěváky Ondřejem Rumlem, Lenkou Novou,
Františkem Segradem a Kvartetem Matěje
Benka. Večer je rozdělen do tří částí. V jedné
představí autor textů spolupráci se skladatelem Petrem Hapkou, v druhé úspěšný recitál
Kudykam a ve třetí svůj poslední ucelený autorský projekt Český kalendář.
Velký sál KD od 20 hodin, vstupné 320, 300,
270 Kč.
 Pátek 23. května, sobota 24. května
BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT
TANEČNÍ AKADEMIE TS ŽÁBA 2014
Velký sál KD, 23. 5. od 17 a 19.30 hodin,
24. 5. od 15.30 a 18 hodin.

 Úterý 27. května
ODSTRAŇOVÁNÍ
VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ
Přednášku Mgr. Věry Čapkové ze soběslavské PORADNY NEW AGE, pořádá Městská
knihovna Veselí nad Lužnicí.
Malý sál KD od 17 hodin.

 Čtvrtek 29. května
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Velký sál KD od 18 hodin.
Věra Suchodolová, KD
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Za štikami pod hráz Nového rybníka
Český rybářský svaz, místní organizace Soběslav, již druhým rokem
odchovává malé štičky na strouze
z Nového rybníka. Smyslem této činnosti je zabezpečit dostatek štičí násady v rybářských revírech. Možnost
přirozeného rozmnožování štik je ve
volných vodách omezená. Člověk
svázal koryta řek a potoků do regulovaných koryt, kde štiky jen sporadicky najdou jarním sluníčkem vyhřáté mělčiny vhodné pro přirozený výtěr.
Navíc je štika vyhledávanou sportovní rybou a značná část dospělých ryb,
které by se mohly rozmnožit, končí jako rybářský úlovek.
O dostatek malých štiček se musí postarat rybářský hospodář. V našem
případě jsme využili vhodné situace na strouze z Nového rybníka. Jednoduchým opatřením jsme vybudovali dřevěné nenápadné hráze, čímž
vznikly takzvané příkopové rybníčky. V rybníčcích je možné malým štičkám připravit vhodné podmínky pro jejich odchov. Vhodné podmínky
spočívají především v zajištění hojnosti potravy – planktonu a v zamezení
přístupu predátorů z rybí říše. Dostatek potravy je zásadní požadavek k zajištění úspěšného odchovu. Při nedostatku zooplanktonu se u štiček projeví kanibalismus. Štičky v rybníčku odchováváme asi 1 měsíc do velikosti
4 – 5 cm. Odrostlé štičky se vyloví a přesadí do volných vod. V této
velikosti již mají větší šanci na přežití v jejich přirozeném prostředí.
Potravou je jim nyní potěr ostatních druhů ryb.
MO ČRS Soběslav Vás zve na vycházku do přírody za štikami.
U strouhy pod Novým rybníkem (přístup od gumového jezu na Černovickém potoce) je pro Vás připravená obrazová dokumentace, která Vás seznámí s chovem a se životem štik (viz foto). Štičky můžete pozorovat
v akváriu nebo přímo v rybníčku. Život u vody budete moci pozorovat očima rybářského hospodáře.
Jiří Kubeš, zástupce rybářského hospodáře MO ČRS Soběslav

Výstava kaktusů
Tak jako každý rok pořádá Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů spolu
s městem Tábor výstavu kvetoucích kaktusů v Botanické zahradě
v Táboře ve dnech 30. 5. - 2. 6. 2014.
Otevřeno pátek – neděle 8.00 – 18.00, pondělí 8.00 – 17.00
Propagační prodej rostlin zajištěn.
Všichni jste srdečně zváni.
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ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE
V SOBĚSLAVI
SOBĚSLAVSKÉ OKRUHY LESK NEZTRÁCEJÍ,
OPĚT BYLA K VIDĚNÍ SKVĚLÁ CYKLISTIKA
Soběslav se v sobotu 12. dubna oblékla do slavnostního kabátu. Vrcholem tamního bohatého programu se stal už devětatřicátý ročník cyklistického kritéria Soběslavské okruhy.
Punc jednoho ze závodů Českého poháru mládeže a tradice z předchozích let znovu obstaral soběslavskému klání vynikající obsazení, a tak
byla znovu k vidění špičková tuzemská cyklistika.
,,I když jsme se tohoto trochu obávali, vyšlo nám parádně počasí a tím
jsme měli z půlky vyhráno. Jinak bylo vše standardní a náš závod navázal
na minulé roky,“ říká Robert Skála, sekretář Soběslavských okruhů pořádaných domácím Švec Cyklo Teamem. ,,Snad jen závod mužů slevil
oproti minulým ročníkům co do počtu účastníků, i tak měl ale výbornou
kvalitu,“ dodal. Právě mužský závod se každoročně stává vrcholem
soběslavského podniku a ten letošní nebyl výjimkou.

Vyhrál Rybín z Dukly:
Také letošní ročník se podle očekávání odvíjel pod nadvládou reprezentantů špičkových pražských týmů z Dukly a Sparty. Druhý jmenovaný
tým měl i díky početnému obsazení našlápnuto k nejvyšším metám, nakonec ale odjížděl domů zklamaný. V posledním a bodově dvojnásobně
ohodnoceném spurtu zůstal na vedlejší koleji a slavit mohli soupeři. Do
sparťanské sbírky putoval bronz v podání Jiřího Nesvedy, který skončil třetí
už loni. Druhé místo vybojoval pro svůj německý tým z Regensburgu Martin Boubal a na trůn Soběslavských okruhů usedl mladý jezdec Dukly Praha
Ondřej Rybín. Navázal tak na loňské prvenství svého zkušenějšího týmového kolegy Aloise Kaňkovského. Závod žen opanovala s velkým náskokem Tereza Trefná z týmu Alltraining.cz. před závodnicí Dukly Lucií
Záleskou, úspěšnou reprezentantkou na dráze a medailistkou ze světového
šampionátu.

Soběslavské okruhy - závod žen a juniorek
Bambula ve stínu loňské čtvrté příčky a obsadil 9. místo. Jeho obvyklí
souputníci Jakub Skála, odchovanec Švec cyklo teamu Soběslav, a Michael Boroš na startu chyběli, první vinou nemoci, druhý právě absolvuje
soustředění na Mallorce. Mezi kadety skončil Dominik Drdek z ČEZ
Cyklo Teamu čtvrtý a stejné umístění si ve své kategorii vydobyl i soběslavský starší žák Karel Arlt. Solidní pátou pozici zaujala v závodě kadetek
domácí Denisa Mináriková-Švecová.

NEDĚLE POKRAČOVALA VE STEJNÉM STYLU,
SBÍRÁNÍ POHÁROVÝCH BODŮ:

Na start kritéria se postavili také zástupci pořádajícího týmu a sousedního ČEZ Cyklo Teamu Tábor. V závodě mužů zůstal táborský Ondřej

Druhý den v neděli, jsme vyrazili na další díl Českého poháru na Moravu do Zbraslavi u Brna. Zde čekal závodníky silniční závod, 5,5 kilometrový okruh s kilometrovým kopcem do cíle. Tento závod absolvovali
starší žáci a kadetky šestkrát a vychutnali si pořádné porce stoupání. Soběslavští cyklisté ze Švec Cyklo Teamu Soběslav opět potvrdili, že patří
mezi nejlepší českou špičku v Českém poháru. Obsadili ve starších žácích
Karel Arlt 5. místo a Denisa Mináriková-Švecová 3. místo.
Švec Cyklo Team Soběslav

KUŽELKY

Velikonoční turnaj v kuželkách

Domácí zastoupení:

V minulé sezoně se „A“ družstvo Spartaku Soběslav probojovalo do
nejvyšší krajské soutěže KP1. Ze zdravotních důvodů skončil dlouholetý
člen Karel Zabloudil, kterého nahradil junior Jan Štefan. Nikdo ze znalců
kuželkářského sportu nedával nováčkovi ze Soběslavi šanci na nějaký
úspěch. Ale družstvo ve složení Pavel Němec, Jaroslav Chalaš, Alena Dudová, Jindřich Kopic, Luboš Přibyl a Jan Štefan dalo jasně najevo, že nebudou hrát poslední housle. Ve všech domácích utkáních dokazovalo
hostům, kde zůstanou body. Proto si nikdo ze Soběslavi neodvezl ani bod.
Družstvo projelo soutěží jako nůž máslem a obsadilo krásné druhé místo. V KP1 si zahrálo 116 jednotlivců. Nejlépe si vedl Jarda Chalaš, který
obsadil třetí místo. Družstvo děkuje všem divákům, kteří je přišli povzbudit hlavně v domácím prostředí. Opět nejvíce hlasivek vydal Franta Fric,
který navštívil všechna domácí utkání. Družstvo děkuje i oddílovému
předsedovi Miroslavu Dubskému za vzorné zabezpečení občerstvení při
utkání.
Pořadí jednotlivců:
jméno hráče

družstvo

celkem

maximum

1. KUČERA Vladimír

Lok. Tábor

439,4

(505)

2. PROMMER Jaroslav

Soběnov A

438,6

(484)

3. CHALAŠ Jaroslav

Soběslav A

432,3

(467)

32. KOPIC Jindřich

Soběslav A

416,6

(442)

40. DUDOVÁ Alena

Soběslav A

411,9

(454)

51. PŘIBYL Luboš

Soběslav A

403,5

(437)

54. NĚMEC Pavel

Soběslav A

401,6

(442)

62. ŠTEFAN Jan

Soběslav A

396,2

(452)

Pavel Němec

Dne 5. 4. 2014 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. KUNC Ota
2. PAVLÍČEK František
3. MERTLÍK Jiří

205
205
192

Ženy:
1. CHALAŠOVÁ Olga
185
2. VOTRUBOVÁ Jana
180
3. PETRÁSKOVÁ Zina
164
Děti:
1. NĚMEC Petr
70
2. NĚMEC Pavel
69
3. KAZDA Tomáš
56
Děkuji sponzorům:
Spartak Soběslav, pekárna Peta
Bohemia s.r.o., Víno Diviš Jaroslav, Večerka u gymnázia - Luděk
Menhart, Grena a.s.
Pavel Němec

Sokolové hodnotili svoji činnost
Svoji práci a činnost za rok 2013 hodnotily členky TJ SOKOL Soběslav na valné hromadě konané dne 12. 3. 2014 za přítomnosti hosta, místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského. Kromě pravidelného
pondělního a čtvrtečního cvičení se Sokolky zapojovaly i do kulturního
života města i okolí. Svými vystoupeními (v módních přehlídkách aj.) potěšily seniorské kolektivy i občany města. Proto je Sokol příkladem
lidského sdružování.
Na valné hromadě bylo schváleno usnesení pro rok 2014 a zvolena delegátka na župní valnou hromadu, sestra H. Hovorková. Do další práce a
činnosti TJ Sokol popřál hodně sil a úspěchů také místostarosta města.
Za TJ Sokol Soběslav J. Zemanová
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TURNAJ V KOŠÍKOVÉ

Kočky
na ledě
Ve středu 26. 3. se uskutečnila další krasobruslařská
exhibice na soběslavském
zimním stadionu, respektive
hned dvě. Na tu dopolední
jsme pozvali školy a školky
ze Soběslavi a okolí. Večer
se pak uskutečnila druhá, pro
rodiče, příbuzné a širokou
veřejnost.
Letošní exhibici jsme nazvali Kočkování na ledě a tématem bylo tentokrát povídání o kocourkovi Modroočkovi spojené s krásnými písničkami Marka Ebena. Do exhibice se zapojily všechny
děti, které trénují v krasobruslařském klubu TJ Spartak Soběslav. Ty menší obstaraly
komparz-černé kočičky a kocoury s barevnými mašlemi. Šest nejstarších ztvárnilo hlavní
postavy-Modroočka, Zelenoočku, Natrhouška, Bělovouse Zrzundu, Kiki a myš.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem školám a školkám, které se přišly podívat na naše
vystoupení a dopřály našim dětem zažít pocit, jaké to je bruslit před plnou tribunou. Všem rodičům,
příbuzným a dalším divákům děkujeme za podporu, kterou nám vyjádřili.
Doufáme, že se všem naše vystoupení líbilo a že se opět uvidíme při příštím krasobruslařském
vystoupení. Možná jsme někoho zaujali a začne bruslit s námi, určitě bude vítán.
Bára Nývltová

Foto: Šrůtová Z. Zleva ve vodě: Žatecký Martin, Novotný Michal, Plachý Rostislav, Chlumecký Jakub, Brázda Jakub, Macek David, Plachá Rosalie, Drhovská Bára, Řezníčková Kateřina, Kocábová Ester. Zleva nahoře: Šrůta Michal, Tlustý Martin, Novotný Jan, Trska David a Trsková Adéla,
Multušová Kristýna, Matějčková Zuzana, Vlčanová Rebeka

V sobotu 29. 3. 2014 se díky organizaci Pavla Snášela uskutečnil již několikátý ročník basketbalového turnaje. V hale za gymnáziem se
tentokrát představila družstva místního Spartaku, po dlouhých letech Bechyně a třetí do party,
tradiční účastník z Týna nad Vltavou. Košíkáři
Větřní na poslední chvíli svou účast odřekli.
K prvnímu zápasu nastoupili domácí proti
Bechyňanům a jako před těmi dlouhými roky se
hrál neuvěřitelně vyrovnaný basket, který skončil až po dvouminutovém prodloužení šťastněji
pro domácí těsnou výhrou 52 : 51. Do druhého
utkání nastoupila po pivíčku a řádném odpočinku opět Bechyně a po opět absolutně vyrovnaném průběhu prohrála až těsně v závěru
výsledkem 54 : 64. V tu chvíli bylo jasné, že BK
Bechyně se umístí na třetím místě a o prvenství
bude rozhodovat poslední duel, Soběslav - Týn.
Po první čtvrtině remíza, ještě po třetí čtvrtině
remíza, a tak finále nakonec rozhodl lépe takticky zvládnutý samotný závěr zápasu a proměňování šestek domácího Spartaku. Domácí dosáhli
vítězství 75 : 71 a vyhráli celý turnaj. Velkou měrou se o toto prvenství zasloužil i nejlepší hráč
turnaje Karel Rampír, který byl společně s týnským Jakubem Ambrožem vyhlášen zároveň i
nejlepším střelcem soběslavského zápolení.
Velký dík patří i legendě mezi okresními
rozhodčími Bohumíru Fučíkovi, který obětavě
odpískal všechna tři utkání. Společně s ním a
všemi účastníky jsme na závěr u piva a bezchybného guláše v restauraci Netopýr zavzpomínali na basketbalové doby dávno minulé.
Za oddíl basketbalu Spartaku Soběslav M. Čáp

Záchranářská Jarní cena Neratovic
Slunečnou sobotu - 29. března - se 18 mladých záchranářů z Vodní záchranné služby Soběslav účastnilo víceboje na tradiční Jarní ceně
Neratovic v záchranném sportu. V letošním ročníku se účastnilo dvanáct místních skupin VZS
ČČK z celé České republiky. Pole startujících
bylo od 7 let a starší, celkem 77 mužů a 61 žen.
Soutěž se skládá ze čtyř disciplín pro jednotlivce, které testují jejich všestrannost, a také
čtyřčlenných štafet, které jsou prověřeny ve
dvou disciplínách.
V bojovné atmosféře získali naši zástupci
pro Soběslav 1. místo: Macek David a Trsková
Adéla, 2. místo: Drhovská Bára, Novotný Michal, 3. místo: Plachá Rosalie, štafeta muži A
(Šrůta, Tlustý, Novotný J., Novotný M.), 5. místo: Řezníčková Kateřina, Matějčková Zuzana,
Trska David, Novotný Jan, štafeta ženy
(Multušová, Matějčková, Vlčanová, Drhovská),
7. místo: štafeta muži B (Brázda, Trska, Plachý,
Chlumecký).
Závodníci 16 let a starší si výsledky z tohoto
závodu započítali do tabulky, která určí českou
reprezentaci pro Mistrovství světa ve Francii.
V květnu čeká mladé záchranáře od 7 do 18 let
Mistrovství České republiky mládeže v záchranářském sportu, tradičně konané v Sokolově. Další nominační závody pro starší budou následovat
v červnu. Držíme palce, ať jim výkonost vydrží a
vynaložené úsilí přinese opět kvalitní výsledky.
VZS Soběslav - oddíl mládeže Šrůtová Z.
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Závěr sezony stolních tenistů DDM Soběslav
Družstva DDM Soběslav bojovala v sezoně
2013/2014 se střídavými úspěchy: A-družstvo
mužů v Jihočeské divizi obsadilo těsně 2. místo
(sestava Krahulec Petr, Matějů Václav, Peterka
Ondřej, Soucha Jan), když s vedoucím Sokolem
České Budějovice odešlo dvakrát poraženo a
prohrálo tak postup do 3. národní ligy. Družstva
B v krajském přeboru a D v krajské soutěži obsadila předposlední místa a sestupují o soutěž níž.
Nemilým překvapením je to zejména u
B-družstva (sestava Pražák Arnošt, Janovský
Dušan, Barták Kamil, Peterka Vladimír), zatímco
u mladíků z D-družstva (sestava Hložek Tomáš,
Novotný Petr, Šimota Dominik a Pešek Ondřej,
doplněná staršími hráči Novotný Martin, Hložek
Pavel) se víceméně se sestupem počítalo. Rovněž
mladé družstvo žen v sestavě Vodáková Táňa,
Michálková Jana, Pazderová Klára, Truhlářová
Helena a Novotná Eliška bylo v divizi žen spíše
na zkušené a obsadilo poslední místo. Pouze
družstva mužů C v krajské soutěži (sestava Sechovec Vít, Vondruška Filip, Vondruška
Oldřich, Holub Josef, Klabík Vilém) a E v okresním přeboru (sestava Cvach Jiří, Sedlický Jaroslav, Matějů Petr, Šustr Michal, Šíma Zdeněk)
uhájila nesestupová místa v polovině tabulky a
mohou si zahrát tyto soutěže i v příští sezoně.
Větší radost nám dělají členové oddílu
v mládežnických kategoriích. Na krajských přeborech mladšího žactva 2. 3. v Českých Budějovicích obsadila Holubová Tereza 9. - 12. místo,
Holubová Lucie 13. - 16. místo, chlapci se
umístili ve druhé polovině startovního pole. Na
turnaji staršího žactva 16. 2. ve Vyšším Brodě

obsadil Hložek Tomáš 1. místo, spolu s Petrem
Novotným vyhrál i čtyřhru. Novotný Petr zase
obsadil 2. místo 6. 4. na turnaji v Českých Budějovicích. Tito hráči spolu s Táňou Vodákovou a
Dominikem Šimotou bojují o účast v krajských
TOP 10 v kategorii staršího žactva a dorostu,
kde mají šance umístit se na předních místech
v Jihočeském kraji.
Závěrečného turnaje sezony se dne 29. 3. v
DDM Soběslav zúčastnilo 22 hráčů a hráček.
Ve dvouhře zvítězil Peterka Ondřej před Pražákem Arnoštem, 3. - 4. byli Vondruška Filip a
Novotný Martin. V soutěži útěchy zvítězil Barták Kamil před Lachoutem Jaroslavem z VS Tábor. Čtyřhru vyhráli Peterka Ondřej a Holub
Josef před dvojicí Pražák Arnošt-Barták Kamil,
3. - 4. byli Vondruška Filip-Lachout Jaroslav a
Vondruška Oldřich-Klabík Vilém. Stolní tenisté také vyhodnotili letošní nepříliš úspěšnou sezonu a konstatovali, že v příští sezoně nastanou
v oddíle značné změny. Část hráčů A, B a E
družstva odchází do jiných oddílů, takže snížíme počet družstev v dlouhodobých soutěžích a
spolehneme se zejména na vlastní odchovance.
S podporou nového vedení DDM Soběslav,
měst Soběslav a Veselí nad Lužnicí, sponzorů
Jednota COOP Tábor, Sapservis s.r.o. Soběslav,
EFKO CZ s.r.o. Veselí n. Luž. a dalších se nám
snad podaří uhájit pozice v krajských soutěžích
dospělých a mládeže i v dalších letech.
Pavel Hložek
předseda oddílu stolního tenisu DDM Soběslav

Hokej žáci

8. třídy
· HC Lužnice - HC Škoda Plzeň
5 : 9 (2:2; 2:4; 1:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Štěcha
(Kavka, Pauš), Bernat (Kratochvíl, Himpan), Kratochvíl (Bernat, Himpan), Bernat
(TS), Himpan (Štěcha, Kratochvíl)
Pochvalu dnes zaslouží celý tým, škoda jen,
že jsme s takovým nasazením a chutí neodehráli
i jiné zápasy.
Milan Dančišin (MD)

Berounští Medvědi byli posledním
soupeřem 5. a 7. tříd - 16. 03. 2014
Závěrečné kolo mají za sebou páťáci a
sedmáci, kteří vyrazili na horký led do Berouna.
5. třídy
· HC Beroun - HC Lužnice
10 : 1 (3:1; 2:0; 5:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Máca
Jiří Hanzal (JH)
7. třídy
· HC Beroun - HC Lužnice
10 : 0 (5:0; 2:0; 3:0)
David Čížek (DC)

Indiáni dorazili k Lužnici
19. 03. 2014
Plzeňští Indiáni byli předposledním soupeřem 6. a 8. tříd. Šesťáci svedli s tímto týmem přímý souboj o prvenství v ŽL, osmáci hráli o
přijatelný výsledek.
6. třídy
· HC Lužnice - HC Škoda Plzeň
4 : 1 (1:1; 2:0; 1:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák
(Lang), Hanák (Lang), Lang (Mička), Lang
(Hanák)
Pochvalu a velký dík zaslouží dnes celé
mužstvo za poctivý a téměř bezchybný výkon.
Vladimír Máca (VM)

Šestky a osmičky zakončily sezonu
v Třemošné - 26. 03. 2014
Klání s Meteorem Třemošná uzavřela letošní účinkování našich týmů v ŽL.
· HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
6 : 7 (2:3; 2:2; 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Slabý
(Mička), Hanák (Lang), Lang (Hanák), Hanák (Lang), Máca (Slabý), Slabý (Máca),
Slabý
V průběhu třetí třetiny jsme odskočili na rozdíl tří branek a o mistrovi se zdálo být rozhodnuto. Avšak co si na závěrečné minuty přichystalo
domácí mužstvo za zápletku, to nás všechny
stálo určitě nějaké ty roky života. Díky bohu
v sobě kluci našli poslední zbytky sil. V závěrečné minutě dodrželi veškeré pokyny do puntíku, a tak mohla propuknout nefalšovaná
hokejová oslava mistrů žákovské ligy!!! (VM)
8. třídy
· HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
6 : 4 (1:1; 3:1; 2:2)

27

Halový tenisový titul
mladších žáků
Krátce po ukončení hokejové sezony si hráči
TK Soběslav Vojta Slabý a Mirda Máca naplánovali okresní tenisový halový turnaj v Táboře (12. –
13. 4. 2014). V kategorii jednotlivců prošli oba turnajovým pavoukem až do semifinále, kde se spolu
utkali o postup do finále. Jasné bylo, že jeden
z nich si o titul zahraje. Velice vyrovnané utkání
bylo hodně ovlivněno zdravotními problémy Vojty Slabého, který byl nucen utkání za stavu 6:7
v jeho neprospěch předčasně ukončit. Ve finále se
tak utkal Mirda Máca s Kamilem Králem z domácího oddílu. Bohužel domácí svěřenec byl nad
jeho síly, a tak se Mirda Máca musel spokojit
s druhým místem. Oba dva naši hráči se úspěšně
prokousali i pavoukem čtyřhry až do finále. Zde je
čekala kvalitní dvojice Král – Pražma. Vyrovnaný
zápas dospěl až do super tie-breaku, ve kterém naši
kluci předvedli pevnější nervy a celý turnaj tak
opanovali. Po úspěšné hokejové sezoně tak chlapci
pokračují na vítězné vlně i v tenisových soutěžích.
V. Máca

Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Himpan), Komma (Kratochvíl), Melichar
(Kratochvíl), Bernat
Poslední zápas sezony jsme odehráli důstojně a po celý zápas drželi se soupeřem krok. Za
předvedený výkon zaslouží všichni pochvalu.
(MD)

JARO NA BLATECH
14. ročník cykloturistické jízdy za poznáním
Veselských blat s architekturou selského baroka se bude konat v sobotu 25. května.
Start mezi 8. až 10. hodinou od „Hokejky“ ve
sportovním areálu ve Veselí n/L, dojezd do
18 hodin na místo startu. Trasy od 20 do cca
100 km. Více informací na www.veseli.cz,
tel. 381 548 180.

JK DOLLI ZÁLŠÍ Vás srdečně zve
na Den koní
31. 5. 2014 od 11.00 hodin
Návštěvníci se mohou těšit na:
· Chovatelské přehlídky
· Jezdecké ukázky
· Netradiční spřežení
· Ukázka Blatského folkloru
· Zdarma svezení dětí na koních
· Dětské hry
· Bohatý doprovodný program
· Občerstvení zajištěno
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Úspěšná hokejová sezona
mladších žáků HC Lužnice
Před začátkem hokejové sezony 2013/2014
čekalo na naše mladší žáky 32 kol žákovské ligy
a také dva kvalitně obsazené turnaje. Krom
těchto zápasů museli hráči během sezony absolvovat celou řádku tréninkových jednotek. Vše
se rozjelo 14. září 2013, kdy odstartovalo první
kolo žákovské ligy. V prvním kole jsme hned
dvakrát těsně prohráli s mužstvy Plzně a Jindřichova Hradce. Do konce roku bylo odehráno
ještě druhé kolo, ve kterém jsme již bodovali
stoprocentně, a usadili se tak v čele soutěže.
V období vánočních prázdnin se naši hráči
zúčastnili mezinárodního turnaje v Jihlavě. Zde
jsme odehráli velice vyrovnaná utkání s týmy
Jihlavy, Martina (Slovensko),Warrior Brna a
Uničova. Bohužel ani jedno z utkání neskončilo
naším vítězstvím, a tak nám zbylo nelichotivé
poslední místo. Avšak tento výsledek klukům
ukázal, že mají stále na čem pracovat, a hlavně
je motivoval k poctivé práci v tréninku.
Hned po turnaji v Jihlavě následovala druhá
porce utkání žákovské ligy. V té jsme ztratili
pouze čtyři zápasy a před odjezdem na poslední
utkání do Třemošné nám ke konečnému prvenství stačila i remíza. Ten, kdo si před zápasem
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myslel, že si jedeme do Třemošné pro povinné
závěrečné vítězství, se po zhlédnutí první třetiny šeredně zmýlil. Celá šatna, jindy plná vtipů,
nebyla schopna kloudného slova. V šatně panovala obrovská nervozita. Pozitivní bylo, že ani
jeden z hráčů nic nepodcenil. Do zápasu kluci
vstoupili sice se svázanýma nohama, ale rychle
se ujali vedení 3-0. Soupeř však zapnul vyšší
obrátky a jen díky výborně čapajícímu Tomáši
Koberovi se dočkal pouze vyrovnání stavu. Do
šaten po druhé třetině se tak odcházelo s hubeným jednobrankovým náskokem. V průběhu
třetí třetiny jsme odskočili, díky dvěma trefám
Vojty Slabého, na rozdíl tří branek a o mistrovi
se zdálo být rozhodnuto. Avšak co si na závěrečné minuty přichystalo domácí mužstvo za
zápletku, to nás všechny stálo určitě nějaké ty
roky života. Během jedné minuty se domácí
dvěma rychlými góly přiblížili na rozdíl jediné
branky. V tu chvíli následoval time-out a nervozita na naší střídačce by se dala krájet. Díky
bohu v sobě kluci našli poslední zbytky sil.
V závěrečné minutě dodrželi veškeré pokyny do
puntíku, a tak mohla propuknout nefalšovaná

hokejová oslava mistrů žákovské ligy. Titul
mistrů žákovské ligy lze zařadit mezi největší
úspěchy mládežnického hokeje v oddílu.
Na tento obrovský úspěch jsme chtěli navázat na domácím dvoudenním turnaji, který se
konal pod záštitou Jiřího Lály 28. - 29. 3. 2014.
V tomto turnaji naši bez nervů hrající hráči nestačili pouze na tým bobrů Valašského Meziříčí.
Sezonu tak zakončili stříbrem z domácího turnaje. Nejlepším útočníkem tohoto turnaje byl
vyhlášen domácí hráč Kryštof Lang.
Konečné pořadí týmů turnaje
O pohár Jiřího Lály 2014:
1. HC Bobři Valašské Meziříčí
2. HC Lužnice
3. IHC Písek
4. HC Tachov
5. HC Orli Znojmo
6. HC Skuteč
7. HC Stadion Nový Bydžov
Sezona mladších žáků patřila mezi nejúspěšnější v historii HC Lužnice. Poděkování si tak
zaslouží v první řadě hlavně samotní hráči, ale i
trenérské duo Vladimír Máca a Pavel Slabý. A
tak klobouček dolů.
Vladimír Máca

Ó Memoriál Zlatka Červeného

Pohár starosty města Soběslav
si odvezli Královští lvi - 21. 03. 2014

29. 3. 2014 se náš tým druhých tříd zúčastnil
v Táboře kvalitně obsazeného turnaje o putovní
pohár Zlatka Červeného.
Sobíci předvedli od začátku perfektní výkon
a zaslouženě porazili favorita turnaje domácí
tým Kohoutů. Následující 3 zápasy dovedly náš
tým ke kýženému zlatému kovu.
Vstřelené branky za náš tým v rámci celého
turnaje: Petrásek D. (10), Lang M. (9), Bouška
M. (7), Novák P. (5), Vlna A. (4), Pěček M. (3),
Tuček J. (2), Marešová V.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
brankář OLH Spartaku Soběslav Dominik
Doskočil.
Za zmínku stojí i výborný výkon našeho nejmladšího hráče Daniela Hanzala (roč. nar.
2008), který nastupuje pravidelně celou sezonu
za Spartak v této kategorii.
Zbyněk Vlna

Turnaj ročníků 2001 opanovali Královští lvi,
kteří neokusili hořkost porážky ani v jenom ze
sehraných utkání. Fotografie z turnaje naleznete
na facebooku OLH Spartak Soběslav.
Konečné pořadí týmů:
1. Královští lvi Hradec Králové
2. HC České Budějovice
3. HC ČSOB pojišťovna Pardubice
4. SK Horácká Slavia Třebíč
5. HC Lužnice
6. HC Rytíři Kladno
HC Lužnice odehrála celý turnaj v této sestavě: Baloun, Plecer - Čížek, Pánek, Pekař, Pauš,
Dančišin, Slabý, Staněk, Komma, Bernat, Houdek, Šírek, Novák T., Ludvík, Lang, Máca,
Hanák
Děkujeme všem týmům za účast na turnaji,
městu Soběslav za podporu tohoto turnaje a
společnosti TYMO s.r.o. za sponzorství cen pro
individuálně oceněné hokejisty.
David Čížek

Hokejový turnaj ročníků 2006
a mladších Jindřichův Hradec
V neděli 30. 3. se naše týmy 2. tříd, tj. ročníku narození 2006 a mladší, zúčastnily posledního
turnaje
letošní
sezony
tentokrát
v Jindřichově Hradci. V rámci tohoto turnaje se
náš vítězný tým, který získal předchozí den zlato z turnaje v Táboře, rozdělil na hráče roč. nar.
2006 („A“ tým) a hráče roč. nar. 2007 a mladší
(„B“ tým). V našem „B“ týmu se kromě pravidelně hrajícího Daniela Hanzala představili i
další dva hráči narození v roce 2008 - Pánková
Adélka a Slabý Matěj, kteří svou bojovností
nikterak nezaostávali za ostatními.
Náš „A“ tým po dvou úvodních prohraných
zápasech s Českým Krumlovem a Jindřichovým Hradcem obsadil nakonec třetí místo, kdy
po dramatickém zápase s tradičním rivalem HC
Lokomotiva Veselí nad Lužnicí vyhrál nakonec
11:7.
Vyhlídky našeho „B“ týmu vypadaly o poznání lépe. Po dvou úvodních vyhraných zápasech s „Modrým“ týmem Jindřichova Hradce a
týmem HC Slavoj Český Krumlov, jsme dokonce pomýšleli opět na zlato. Bohužel v posledním zápase s „Žlutým“ týmem Jindřichova
Hradce jsme zbytečně inkasovali a po součtu
skóre obsadili rovněž třetí místo.
Vstřelené branky za náš „A“ tým v rámci celého turnaje: Bouška M. (10), Lang M. (10), Pěček M. (2), Potušňák D. (2).
Vstřelené branky za náš „B“ tým v rámci celého turnaje: Vlna A. (14), Pánek S. (5), Tuček J.
(3), Hanzal D. (2), Máca M, Slabý M., Prokeš L.
Individuální ocenění obdržel hráč OLH
Spartaku Soběslav – Adrian Vlna.
Zbyněk Vlna

Tábor ročníků 2006
Sobící zlatí!
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Sláva Lukeš zvítězil v sobotní podvečer na soběslavském ledě
30. 03. 2014
Sobotní exhibiční hokejové utkání se konalo jako vzpomínka na dlouholetého trenéra soběslavských hokejistů SLÁVU LUKEŠE, který nás navždy opustil v listopadu loňského roku. Všichni známe památnou větu,
kterou trenér Lukeš hecoval kluky „Chlapi, prohrát můžeme s každým, ale
s Veselím nikdy“. A tak jediný možný soupeř pro tento vzpomínkový zápas je právě LOKO Veselí. Borci nastoupili v téměř stejných sestavách,
v jakých odehráli první svoje derby 15. listopadu 2003, a v replikách dresů
z let 1955 a 1975.
Dnešní derby se však nehrálo o body do tabulky, či o radost z vítězství. Šlo pouze o radost z krásných hokejových akcí, pěkných gólů i zásahů brankářů a hlavně, a to si všichni přáli, šlo o oslavu a vzpomínku na
jednoho správného člověka, který měl to lidské i hokejové srdce vždy na
správném místě.

Musím ještě připomenout, že v obou mužstvech nastoupili jak kluci,
kteří v současné době hrají dorosteneckou extraligu, tak kluci, kteří s aktivním hokejem již skončili a hokejovou výstroj oblékli po dlouhé době.
Úvodní buly pak vhodila paní Lukešová a utkání mohlo začít.
· OLH Spartak Soběslav „Sobíci“ – TJ LOKO Veselí nad Lužnicí
4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
Branky domácích: 3 x Martin Novák, Rosťa Štefan, asistence Oliver
Pánek, Filip Jansa a Rosťa Štefan, za hosty Michal Bláha a Jan Marcilis – asistence Jan Tkáčik
Toto vzpomínkové utkání by se nemohlo uskutečnit bez pomoci vedení OLH Spartak Soběslav, ČSSD a bez velké pomoci Vladimíra Drachovského. Byl to hezký večer a snad za rok se uskuteční podobné utkání, ale
tentokráte ve Veselí nad Lužnicí.
Autoři: David Čížek, Pavel Ondřej a Borek Petřík, FOTO: David Čížek

V Addinol Cupu v Soběslavi
se k vítězství probojoval tým
ze Slavie Praha
29. 03. 2014

Ò

Turnaj Addinol Cup určený pro ročníky
2003 přinesl zajímavá utkání a častokrát nečekané zvraty. HC Lužnice se umístila na pátém
místě a nejvyšší umístění si téměř bez zaváhání
odvezl vyspělý tým Slavie Praha.
Konečné pořadí týmů:
1. HC Slavia Praha
2. HC České Budějovice
3. HC Tábor
4. HC Rebel Havlíčkův Brod
5. HC Lužnice
6. KLH Vajgar Jindřichův Hradec
Nejlepším obráncem byl vyhlášen David
Šrubař – HC Lužnice.
Celý turnaj jsme odehráli v sestavě: Šatný,
Havel, Hanzal, Kovaříček, Čančura, Vaněk,
Petrásek A., Fuciman, Křiklánová, Petrásek F.,
Mareš, Šturma, Rada, Vácha, Šrubař, Novák,
Klípa.
Děkujeme všem týmům za účast na turnaji a
firmám ADDINOL Czech Republic s.r.o. a
T.O.D.O.K. spol. s r.o. za podporu tohoto turnaje a za sponzorství cen pro individuálně
oceněné hokejisty.
Jiří Hanzal

Pohár z Memoriálu Slávy Lukeše kořistí IHC Písek
30. 03. 2014
Neděle a pondělí patřily na soběslavském
zimním stadionu turnajovým kláním kategorie
8. tříd, tzn. ročníkům 2000 a mladším, které se
utkaly o pohár v Memoriálu Slávy Lukeše.
Výsledky HC Lužnice
neděle 30. března
HC Lužnice - HC Č. Krumlov 3:2
HC Lužnice - HC Hradec Králové 0:3
HC Lužnice - HC Benešov 0:3
HC Lužnice - IHC Písek 0:10
pondělí 31. března
HC Lužnice - HC Znojmo 2:2

HC Lužnice - HC Polička 0:3
Konečné pořadí:
1. IHC Písek
2. Královští lvi Hradec Králové
3. Spartak Polička
4. HC Znojemští Orli
6. HC Slavoj Český Krumlov
7. HC Vodní lvi Benešov
Děkujeme tímto všem týmům za účast na turnaji, městu Soběslav za podporu tohoto turnaje a
dalším sponzorům za zajištění finanční i materiálové podpory této akce.
Milan Dančišin
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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

·
·
·
·
·

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

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

MONIKA

Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

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

www.pujcovna-monika.cz

Soukromá farma
v Mokré u Soběslavi
vás v měsíci červnu zve na

Samosběr jahod
Informace
na tel.: 724 291 482
www.jahodymokra.cz
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Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím byt v Soběslavi 2+1, v přízemí nebo
v domě s výtahem. Kontakt: 731 890 819
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám sousedící parcely v Roudné-Janov,
2
každá o výměře 1922 m . Přípojky na hranici
pozemku. Cena dohodou. RK nevolat.Více
informací na tel. čísle 775 908 906.
· Prodám řadový rodinný dům v Soběslavi, ul.
Bezděkova. Sklep, dílna, skladové prostory
pro tuhá paliva, zahrádka. Možnost komerčního využití. Tel. 604 186 115
· Prodám chatu se zahradou v katastru Klenovice. Po celkové rekonstrukci.
Tel. 607 180 830
· Prodám zahradu 400 – 600 m dle dohody
v Tříklasovicích. Na pozemku je vlastní studna. Rozvodové sítě – možnost připojení.
Cena dohodou. Tel. 733 285 371
· Prodám byt 3+1, cihla, v Soběslavi Na Ohradě. Byt má nová okna a dům je zateplen.
Volný ihned. Volejte mezi 19. – 22. hod. na
tel. 732 241 574.
· Prodám byt 2+1 v os. vl. ve Veselí n/L. RK
nevolat. Tel. 776 141 159
· Prodám pěkný slunný byt v 1. patře v „Pětidomí“ u nádraží v Soběslavi. Obývák, ložni2
ce, velká kuchyně, chodba – 55 m +
příslušenství. Informace na tel. 723 592 438
· Prodám pálené červené cihly 30 cm x 15 cm,
cena 2 Kč/kus. Tel. 606 591 889
· Soukromý chovatel prodá jehněčí maso vcelku nebo i v půlkách. Cena 110 Kč/kg. Tel.
603 831 750
· Prodám chatu u řeky v obci Senožaty, vhodné pro rybáře. Tel. 777 986 650
· Prodám Škodu Fabia combi na náhradní díly.
Tel. 777 986 650
· Prodám nový nepoužitý fasádní polystyren
2
2
2
4 cm – 350 m , 5 cm – 135 m , 8 cm – 96 m ,
2
10 cm – 380 m . Levně. Tel. 737 335 096

Ostatní

· Pronajmu kancelář na náměstí v Soběslavi.
Tel. 381 522 076
· Pronajmu dlouhodobě zahradu v Soběslavi u
Lužnice. Tel. 728 358 672

· Mladý pár hledá pronájem bytu nejlépe 2 KK
nebo 2+1 v Soběslavi. Tel. 777 725 552
· Pronajmu nový byt 2 KK, zahrada, místo na
parkování, garáž. Tel. 777 907 750
· Pronajmu byt 1+1 na náměstí v Soběslavi.
Tel. 775 506 572

· Wüstenrot – Kocourková Pavla – spoření,
pojištění, hypotéky. Tel. 602 258 450, mail:
pavla.kocourkova@obchod.wuestenrot.cz
· Rizikové kácení stromů. Foto Facebook:Tree
climbing. Tel. 728 970 057
· Opravy a servis mopedů, motocyklů. G. o.
motorů, renovace. Prodej náhradních dílů.
Telefon: 721 445 918,
e-mail: moped-díly@seznam.cz
· Pronajmu 1+1 v Soběslavi u pošty 5500
Kč/m se vším. Tel. 603 442 474
· Pronajmu garáž - ul. Bechyňská.
Tel. 777 800 766
· Od 1.7. pronajmu zařízenou prodejnu v centru Soběslavi. Tel. 381 524 070 večer
· Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 (menší) v Soběslavi u náměstí. Byt je ve 3. patře s výtahem. Tel. 721 411 898
· Výuka jazyků, účetnictví, příprava na přijímačky, doučování. Tel. 722 231 186,
zan.pixova@email.cz
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PŮJČOVNA

Rámové lešení SL 70 Plettac
Střešní výtah GEDA LIFT 250
Montáž, demontáž, výškové práce
Autodoprava sklápěč do 3,5 t

Tel. 774 949 349

TISKÁRNA JAVA
Tøeboò - 384 724 004

TISK
VÝROBA REKLAMY
razítka, trièka, hrneèky, laminace,
potisk pøedmìtù, raba, vazby, vizitky,
oznámení, reklamní desky, výlohy, tašky,
plachty, samolepky, èepice, plakáty, ...
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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.

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

Bezporuchový chod
V provedení ocel i litina

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

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

Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů, dřevoplastových teras a
plotů, povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek

P Ř I J M E:

Mistra do výroby
Požadujeme:
· SŠ vzdělání s maturitou (technický směr výhodou)
· praxe na pozici mistra min. 2 roky
· znalost práce PC
Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky na funkci mistr výroby s profesním
životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí
e-mail: ichova@grena.cz
www.grena.cz
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PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
n
n
n
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Prodám palivové dřevo borovice 95%
3
souše celkem 30 m řezané na metry.
Cena za m je
3

800 Kč
bez dopravy,
10 km
od Soběslavi.
Tel.
724 093 699

Zopakujte reklamu SLEVA

10%
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Uzávěrka příštího čísla - 15. 5.
e-mail: hlaska@musobeslav.cz

Periodický tisk územního samosprávního celku Soběslav. Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206.
Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116. Redaktorka Jiřina Kocourková (jk).
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Vychází k 1. v měsíci. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: hlaska@musobeslav.cz.
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

