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Informace pro občany !!!
Výměna občanských průkazů
Dne 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998. Konec
platnosti se vztahuje i na občanské průkazy
s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.

Zapisování dětí do cestovního
dokladu rodiče
S účinností zákona č. 106/2007 Sb., se od
1. března 2008 umožňuje zapisovat občany
mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče!
Na základě zápisu budou moci tyto děti
překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním
dokladu jsou zapsány.
Marcela Pultrová, matrikářka
MěÚ Suchdol nad Lužnicí

UPOZORNĚNÍ !
Městský úřad znovu upozorňuje občany a
firmy, že nádoby na komunální odpad jsou
obsluhovány ve směnném provozu , tedy
v den vývozu v době od 6:00 do 24:00 hodin. V případě technické či jiné nepředvídatelné závady budou nádoby obslouženy
následující den v době od 00:00 do 24:00
hodin. Dále městský úřad upozorňuje, že
dle vyhlášky města č.1/2007 musí být nádoby na odpad označeny platnou evidenční
známkou, jinak nebudou obsluhovány.
Odbor poplatků městského úřadu upozorňuje, že poplatky za odpad pro II. pololetí
měly být uhrazeny do 30.7.2007.
Neuhrazené poplatky mohou být zvýšeny
až na trojnásobek.

Informace
V pondělí 22. října 2007 bude
v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový
kurz k získání řidičského oprávnění.
Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299.
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Cena 3,00 Kč

UPOZORNĚNÍ
Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole nad
Lužnicí provede v pátek 12. října a v sobotu
13. října 2007 sběr železného šrotu v Suchdole nad Lužnicí a v místních částech.
Hasiči upozorňují, že nebudou odváženy
bojlery a lednice, karosérie aut budou odváženy pouze po předchozí dohodě s hasiči.
Město Suchdol n. Lužnicí nabízí
2 volné stavební parcely
v ul. U Náhonu v Suchdole n. Luž.
Upozorňujeme, že v ulici U Náhonu
v Suchdole n. Luž. jsou ještě volné 2 stavební
parcely k výstavbě rodinného domku. Jedná se
o p.č. l267/l05 o výměře 773 m2 a p.č.
l268/l08 o výměře 668 m2. Město je prodá za
těchto podmínek: cena 350,- Kč/m2 + 83 000,za vybudování inž. sítí. Do doby vydání stav.
povolení má město předkupní právo. Výstavba rodinného domku musí být zahájena do
l roku od uzavření kupní smlouvy. ZM dřívějším zájemcům schválilo slevu z 83 000,- Kč
na 20 000,- Kč /delší trasa inž. síti k hranici pozemku/. Bližší informace podá MěÚ Suchdol
n. Luž. – odbor SMRM, č. tel. 384 382 138.
Město Suchdol n. Lužnicí nabízí
pronájem volných prostor
v domě s pečovatelskou službou
Město Suchdol n. Luž. nabízí k pronájmu
4 volné místnosti v I.NP v domě s pečovatelskou službou, které je možno využít jako kanceláře, případně k provozování služeb. Jedná
se o 2 místnosti, které jsou propojeny dveřmi a
je možnost pronajmout je společně i jednotlivě: místnost č. 1.07 o velikosti 12,3 m2 a místnost č. 1.18 o velikosti 11,7 m2. Dále se jedná
o 2 místnosti rovněž propojené dveřmi, které
lze pronajmout společně i jednotlivě: místnost
č. l.06 o velikosti 14, 2 m2 a místnost č. 1.l9 o
velikosti 13 m2.
Zájemci mohou podat písemnou žádost
MěÚ Suchdol n. Luž. do 30. 11. 07. V žádosti
bude uveden účel, pro který bude pronajatá
místnost využívána. Bližší informace podají
pracovníci MěÚ Suchdol n. Luž. – odbor správy majetku a rozvoje města v budově radnice,
l. patro, dveře č. 24, tel. 384 382 038, kteří po
dohodě zajistí prohlídku nabízených prostor.

INFORMAČNÍ WORKSHOP
– DOTACE, GRANTY A
PODPORY ZE
STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeským krajem si Vás dovoluje pozvat ve čtvrtek 25.10. 2007 od 16.00 hodin do
zasedací místnosti městského úřadu na informační workshop zaměřený na možnosti získání finančních prostředků ze strukturálních
fondů EU. Setkání je určené pro podnikatele,
kteří mohou workshop využít jako podnět
k předkládání svých projektových námětů, ale
také pro zástupce samosprávy a další organizace a instituce působící v regionu Suchdol
nad Lužnicí.
Účast na setkání je bezplatná. Na semináři
bude k dispozici občerstvení.
Přihlásit se můžete telefonicky přímo
v oblastní kanceláři Třeboň: tel. 608 572 259,
384 751 129 nebo e-mailem: kocova@jhk.cz
Jana Kočová, JHK

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Otakar Chaloupka - Barevný svět
Jiří Cukr - Netradiční turistické cíle
Českobudějovicka
Jan Bauer - Tajnosti českých hradů a
zámků 1. až 3. díl
William Faulkner - Hluk a vřava
Milan Valenta - Pastýřka ohně

Hospoda u "Hejmona"
Hranice u Nových Hradů

zve příznivce lidové písničky
na setkání dne 20.10.2007
od 15.00 hodin v sále KD.
K poslechu i tanci hrají
"Přátelé dechovky" - bratři
Kozlové od Dynína.
Vstupné 40,- Kč.
Další informace na mobilu:
724314280, 602190165.
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ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Program kina na měsíc říjen
t

3. středa

19.30 hod

102 min.

t

19. pátek

19.30 hod.

t

95 min.

VDÁŠ SE A BASTA

BOŽSKÝ EVAN

Romantická komedie. Daphne Wilderová je
matkou, jejíž láska nezná hranic. Jako matka
samoživitelka vychovala tři fantastické dcery.
Jenže ony toho mají dost.
Hrají : Diane Keton, Mandy Moore a další.
České titulky.
Mládeži přístupno.
Vstupné 60,- Kč

Sci-fi komedie. Bůh dostal bláznivý nápad.
Rozhodl se otestovat čerstvého kongresmana.
Po vzoru biblického Noema má postavit velikou archu a čekat na potopu. Hrají : Steve Carell, Lauren Graham a další. České titulky.
Mládeži přístupno.
Vstupné 60,- Kč

t

10. středa

19.30 hod.

100 min.

CESTA BOJOVNÍKA
Dobrodružný film. Vikingský chlapec je po
střetu svých bojovníků s Indiány ponechán napospas původním obyvatelům severoamerického kontinentu. Hrají : Karl Urban, Russel
Means a další. České titulky.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60,- Kč
t

13. sobota

19.30 hod.

92 min.

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
A SILVER SURFER
Sci-fi komiks. Zdá se, že Země padne co nevidět za oběť vesmírnému požírači světů. Jeho
posel Silver Surfer mu zde silně připravuje
půdu. Hrají : Jessica Alba, Chris Evans a další.
Česká verze.
Mládeži přístupno.
Vstupné 60,- Kč
t

17. středa

19.30 hod.

112 min.

OKAMŽIK ZLOMU
Thriller. Na světě není nic horšího než naštvaný důchodce. Když je jím ještě Anthony Hopkins mstící se za své uvěznění, o napětí není
nouze. Dále hrají : Ryan Gosling, Rosamund
Pike. České titulky.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60,- Kč

t

24. středa

19.30 hod.

140 min.

EDITH PIAF
Životopisné drama. Narodila se na chodníku,
vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem… Přesto se z ní stala světoznámá
hvězda první velikosti. Hrají : Marion Cotillard a další. České titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 60,- Kč
t

27. sobota

19.30 hod.

144 min.

TRANSFORMERS
Akční sci-fi film. Obří mluvící roboti, z nichž
každý se proměňuje v nějaký konkrétní „lidský“ dopravní prostředek, a středoškolák Sam
Witwicky pomáhají zachránit svět.
Hrají : Shia LaBeouf, Megan Fox a další.
České titulky.
Mládeži přístupno.
Vstupné 60,- Kč
t

31. středa

19.30 hod.

říjen 2007

6. sobota

18.00 hod.

138 min.

HARRY POTTER A
FÉNIXŮV ŘÁD
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku školy čar a kouzel.
Česká verze.
Mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

Oznámení
Vydavatel Suchdolského zpravodaje obdržel od suchdolského rodáka pana PhDr. Jaroslava Nováka příspěvek nazvaný Horní
Suchdol nad Lužnicí mezi dvěma světovými
válkami ve vzpomínkách pamětníků.
Tento příspěvek, na kterém se svými vzpomínkami podíleli MUDr. Zdeněk Koudelka a
Alexander Korb, bude v Suchdolském zpravodaji vycházet na pokračování.
Pokud by některý z našich čtenářů chtěl
"vzpomínání" poopravit či doplnit, může kontaktovat redakci zpravodaje.
Redakce SZ

120 min.

MR. BROOKS
Kriminální thriller. Bohatý a oblíbený byznysmen má milující manželku a dceru. Nikdo by
neřekl, že je také obávaným Otiskovým vrahem. Jeho dcera zřejmě zdědila lásku k vraždění po otci. Hrají: Kevin Costner, Demi
Moore a další. České titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

zleva PhDr. Jaroslav Novák , MUDr. Zdeněk
Koudelka, Alexander Korb

Vodáci informují ….
Tradiční Zamykání Lužnice se uskuteční
v sobotu 6. října 2007 v 10.00 hodin
u mostu na Klikov.

Pozvánky za kulturou
Občanské sdružení Zajíc

u V pátek 12. října 2007 od 19.30 hodin vystoupí v Kině v Suchdole nad Lužnicí se svým progOsada Zajíc patří bezesporu k nejmalebramem skupina Smokie – revival Praha. Jako hosté vystoupí (T)ina Turner revival a Suzi
nějším částem města Suchdol nad Lužnicí. Za
Quatro revival. Prodej vstupenek v Městské knihovně. Vstupné 120,- Kč.
účelem zachování přírodních hodnot a tradiční
u Informační centrum Města Suchdol nad Lužnicí pořádá v sobotu 20. října 2007 zájezd do di- podoby osady a přilehlého okolí bylo založeno
vadla Pod palmovkou v Praze na komedii Antonína Procházky Ještě jednou, profesore. Občanské sdružení Zajíc. V současné době má
Hrají: Antonín Procházka / Pavel Kikinčuk, Kateřina Macháčková, Eva Kodešová/ Jitka sdružení 30 členů.
Čvančarová, Jitka Sedláčková / Zuzana Slavíková, Jan Révai a další. Cena zájezdu je
Hlavními programovými cíli sdružení jsou
440,- Kč /vstupenka 230,- Kč + 210,- Kč doprava/. Závazné přihlášky v městské knihovně.
vytvoření soudržného společenství členů,
u Informační centrum Města Suchdol nad Lužnicí pořádá v sobotu 3. listopadu 2007 zájezd zlepšování životního prostředí v osadě, rozvído německých termálních lázní Bad Füssing. Cena zájezdu je 300,- Kč. Závazné přihláš- jení společenského života a místních tradic a
ky v městské knihovně.
ochrana před expanzními lobbistickými zájmy
a jinými nežádoucími aktivitami.
u Spolek třeboňského loutkového divadla vás zve do nové sezony těmito hrami:
Za tímto účelem by sdružení chtělo být
- Čtvrtek 4.10.2007 v 19.30 hod. Krčín a třicet hastrmanů – představení pro dospělé
dobrým partnerem při spolupráci s Městským
- Neděle 7.10. 2007 v 15.30 hod. O silném Honzovi – dětské představení
úřadem v Suchdole nad Lužnicí a s dalšími in- Neděle 28.10 2007 v 15.30 hod. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – dětské představení stitucemi majícími vliv na život v osadě.
Další info na loutkovedivadlo.tr-ops-nno.cz
Ing. Jan Špulák
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Říjen 2007 v Českých Velenicích
Pozor děti - začněte sbírat kaštany, žaludy
a suché pečivo na 3. ročník akce Pomozte zvířátkům !!!

Pravidelné aktivity při KD Beseda:
• Senior klub při KD Beseda se schází každé pondělí od 13.00 hod. do 16.00 hod. v jídelně KD
Beseda

• 15. 22. a 29. 10. se bude MK Piškůtek scházet v KD Beseda v zasedací místnosti a to: dopoledne od 9.30 do 11.30 hod. na pravidelných schůzkách věnovaných hře dětí a odpoledne od
15.00 do 17.00 hod. na schůzkách věnovaných výtvarnému tvoření dětiček s rodiči.

• Výtvarná dílna se sejde 3. a 10. 10. od 16.00 hod. v KD Beseda v jídelně, kde budeme malovat medaile a dohodneme termíny schůzek a program na 2 pol. r.2007.

• Kurzy orientálních tanců – probíhají ve cvičebním sále ZŠ České Velenice, od 17.30 hod.
pro žáky základní školy, od 18.30 hod. pro začátečníky a od 19.30 hod pro pokročilé, dále je
možnost se těchto kurzů zúčastnit i na jednotlivou vyučovací hodinu v ceně 150,- Kč.

• 4.10. Taneční kurzy v KD Beseda od 18.00 hod. pro děti a od 19.00 hod. pro mládež, přihlášky u kult. ref. V.Přibylové tel. 384 794 480 mob. 739 943 336

• 6.10. Kurz návrhu a výroby orientálního oděvu 9.00 – 13.00 hod.v KD Beseda, kurzovné
200,- Kč + materiál, pořádá výtvarná dílna při KD Beseda

• 6.10. Kurz „AFRICKÝCH TANCŮ“ od 15.00 hod. do 18.30 hod. ve cvičebním sále Základní školy České Velenice, kurzovné 395,- Kč, lektorka kurzu Monika Lovčí, přihlášky
u kult. ref. V. Přibylové

• 10., 11. a 12. 10. Sběr starého šatstva a obuvi - pořádá Senior klub na dvoře MěÚ České Velenice, vždy od 9.00 hod. do 17.00 hod.

• 13.10. se v KD Beseda uskuteční velká Taneční soutěž o cenu města České Velenice v latinskoamerických a standardních tancích (jedná se o celorepublikovou postupovou taneční
soutěž pro páry kategorie HOBBY až po amatérské taneční páry třídy C, věkové kategorie
děti, junioři, mládež a dospělí), zahájení soutěže pro veřejnost od 9.30 hod. do cca 13.00 hod.,
vstup pro veřejnost: 60,- Kč

• 19.10. Kurzy „Hudební hrátky s batolátky“ v KD Beseda, pořádané MK Piškůtek, budou
zahájeny v 15.45 hod. v zasedací místnosti, malé dětičky se budou učit rytmus, zpívat a větší
děti flétničky s sebou, kurzovné 20 ,- Kč na hod. za jedno dítě, přihlášky u kult. ref. v. Přibylové

• 20.10. – MK Piškůtek pořádá - 2. veřejnou BURZU dětského a těhotenského oblečení a
potřeb – podzim/zima od 9.00 do 16.00 hod. na RYCHTĚ, příjem zboží 18. a 19.10 - 16.00 –
18.00 hod., výdej neprodaného zboží 21.10. – 13.00 – 16.00 hod. Seznam tiskopisů k vyzvednutí v KD Beseda, v mateřských školách a městské knihovně. Dotazy na tel. 776 095 294
pí Hanková a 739 943 336 pí Přibylová.
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Lidé nad padesát let
v Suchdole nad Lužnicí
mohou být v počítačích
„O krok dál“
Začátkem ledna bude v Suchdole nad Lužnicí zahájen rekvalifikační počítačový kurz
určený lidem nad 50 let v produktivním věku.
Zahrnuje 40 vyučovacích hodin rozdělených
do osmi lekcí po šesti hodinách a přihlásit se
mohou začátečníci i mírně pokročilí. Obsahem kurzu jsou základy práce na počítači, MS
Word a MS Excel, Internet a Email.
Kurz bude probíhat pomocí mobilní počítačové učebně, díky které má každý účastník
k dispozici svůj počítač. Výukou provede
účastníky lektor a pomáhat mu bude také asistent. Na hodinách je kladen důraz na opakování učiva a praktické zvládnutí probírané látky.
Samozřejmostí jsou učební texty pro každého
účastníka, které jsou cennou pomůckou i při
pozdějším opakování. Úspěšní absolventi na
závěr získají Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností (kurz má akreditaci MŠMT).
Účast v kurzu je bezplatná.
Před zahájením počítačového kurzu, ve
středu 12. prosince v 15:00 hod., proběhne
v zasedací místnosti Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí informační schůzka, na které
se dozvíte bližší informace. Trvat bude asi jednu hodinu a je nezávazná. Zároveň se bude
moci zájemce přihlásit do kurzu.
Kurz realizuje Attavena, o.p.s. ve spolupráci s městem Suchdol nad Lužnicí. Výuka se
uskuteční pod hlavičkou projektu „O krok
dál“, financovaného z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.
Tento projekt je zaměřen na vzdělávání nových lektorů výpočetní techniky a jeho součástí jsou kurzy pro zaměstnance státní správy
a pro občany nad 50 let.
Více informací o kurzu vám rádi sdělíme
také na telefonním čísle 385 340 579 či
777 166 019 (Lenka Hořejší) nebo na stránkách http://www.attavena.cz/.

• 20.10. Havelská zábava - pořádá Senior klub v KD Beseda od 14.00 hod., hrají Flamendři,
vstup 60,- Kč

• 21.10. „Pomáháme zvířátkům“ – 3.ročník od 14.30 hod. v areálu Mysliveckého sdružení
Háječek v Českých Velenicích – odpoledne zaměřené na poznávání myslivosti a různé disciplíny ze světa myslivosti, pro děti i dospěláky zajištěno občerstvení. Nezapomeňte přinést s sebou nasbírané kaštany, žaludy a pečivo – pomůžete zvířátkům přečkat zimní období.

• 27. 10. OLDIES DISCO – hraje Roman Šollar od 20.30 hod. v KD Beseda, vstup: 60,- Kč
• 31.10. Lampiónový průvod a soutěž o nejkrásnější dýňové či melounové strašidýlko od
17.00 hod., připraveno jedinečné vystoupení žongléra, komedianta, klauna a kejklíře Vojty
Vrtka před Safírem

Upozornění: předprodej lístků na
• 10.11. od 16.00 hod. zábavný pořad - představení „Žabičky“ (písničky a drby z hereckého zákulisí) s Květou Fialovou, Naďou Konvalinkovou, hudba Pavel Půta v KD Beseda

• 8.12. Les Miseráles – Bídníci zájezd Praha spojený s vánočními nákupy, vstupenka včetně
dopravy 840,-Kč nebo 570,- Kč

• 13.12. Prázdniny snů div. představení - Trhové Sviny vstupenka včetně dopravy - 215,- Kč

Novinky z naší školy
Prázdniny jsou nenávratně pryč a děti
usedly po slunečném létu zpátky do lavic.
První den ve škole je slavnostní hlavně pro
prvňáčky , kteří v doprovodu svých rodičů a
s taškami na zádech již od časného rána netrpělivě přešlapovali před školou. Na ty se těšila
a ve škole srdečně přivítala jejich třídní učitelka Mgr. Václava Wipplingerová . Přišli je
pozdravit i starosta obce pan Jan Kronika a ředitel školy Mgr. Ladislav Ondřich. Popřáli
jim, aby se naučili hodně nových věcí, poznali
nové kamarády a zažili ve škole co nejvíc dobrodružství.
Ve školním roce 2007 / 2008 bude zdejší
školu navštěvovat 246 žáků. V porovnání
s minulým školním rokem ubylo na naší škole
pokračování na str. 4
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Novinky z naší školy
pokračování ze str. 3
25 žáků a 2 třídy na 2.stupni. Do prvního ročníku nastoupilo 25 dětí a vytvořily tak jednu
třídu. Na prvním stupni je v současnosti 6 tříd
se 142 žáky, na 2. stupni je v každém ročníku
pouze po jedné třídě. Průměrná naplněnost
tříd je 25 žáků na třídu.
Z médií se rodiče dozvídají o reformě ve
školství. V tomto školním roce se tato změna
týká žáků 1. a 6. ročníků. Žáci těchto ročníků
se budou učit podle Školního vzdělávacího
programu ZŠ Suchdol nad Lužnicí.
Výuka v ostatních ročnících bude probíhat
i v tomto školním roce podle učebního plánu
Základní škola. Na našem ŠVP společně pracovali všechny učitelky a učitelé celý předcházející školní rok, učivo je rozděleno do jednotlivých předmětů , v 1. ročníku je nově zařazena Dramatická výchova a žáci se špatnou
výslovností mohou na přání rodičů navštěvovat
Logopedii. V 6. ročníku je nově zařazena Informatika a předmět Dramatická výchova. Žáci by
měli být vedeni k větší samostatnosti a spoluzodpovědnosti za své vzdělávání a já pevně věřím, že nám v tomto úsilí pomohou i rodiče.
S naším školním vzdělávacím programem se
mohou rodiče seznámit na webových stránkách školy: http://www.zs.suchdol.cz. Se svý-
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mi dotazy k ŠVP se obracejte na koordinátorku pro tvorbu ŠVP Mgr. Hanu Budíkovou
nebo na vedení školy.
Novinkou v naší škole bude činnost speciálního pedagoga. Tuto funkci bude zastávat
Mgr. Václava Wipplingerová. Bude zajišťovat
péči o žáky se speciálními poruchami učení a
metodicky pomáhat ostatním pedagogickým
pracovníkům při práci s těmito žáky. Pro rodiče nabízí konzultace každé první pondělí
v měsíci od 18. hodiny nebo kdykoli po telefonické domluvě. Doufáme, že tuto změnu rodiče uvítají a budou ji plně využívat.
Při volbě povolání Vašeho dítěte Vám určitě poradí a pomůže výchovná poradkyně
Mgr.Stanislava Tomášková, která zároveň na
škole zastává funkci preventistky sociálněpatologických jevů . Bližší informace o činnosti
speciálního pedagoga a výchovného poradce
najdete na webových stránkách školy.
Koordinátorkou environmentální výchovy
ve škole je Mgr. Petra Šimková. Určitě ráda
uvítá podněty a spolupráci i z řad veřejnosti.
Změny nastaly také ve složení učitelského
sboru. Protože došlo ke snížení počtu tříd na
2.stupni, muselo dojít i ke snížení počtu pracovníků. Mgr. Renáta Fuchsová a Mgr. Jitka
Počtová ukončily pracovní poměr a odešly na
jiné pracoviště. Děkujeme jim za práci, kterou

Předválečné opevnění severně od Suchdola
Fakt, že se v lednu 1933 dostal v sousedním Německu k moci Adolf Hitler, znamenal
silné ohrožení Československé republiky, ve
které žily 3 miliony sudetských Němců, kteří
se právě od této doby začali chovat vůči ČSR
velmi nepřátelsky a požadovali připojení Sudet k Německu. Hrozilo velmi reálné nebezpečí, že nás dříve nebo později Hitler vojensky
napadne. Muselo proto být učiněno co nejvíce
k obraně státu. Spojenecké smlouvy již byly
zajištěny a my jsme se museli rozhodnout, zda
vybudovat silnou moderní armádu s mohutnými tankovými divizemi, nebo postavit opevnění. Podle francouzských odborníků bychom
tehdy potřebovali jednu divizi vojáků na 10km
státní hranice. My jsme však mohli mít pouze

pětinu. Také pohonné hmoty se téměř všechny
jen dovážely. To byly hlavní důvody, proč
bylo rozhodnuto o opevnění, které se budovalo na hranicích s Polskem, Německem, Rakouskem, Maďarskem, ale i ve vnitrozemí.
Opevnění se stavělo těžké a lehké. Rozpočet
na opevnění byl 11 miliard korun, z čehož se
stihly proinvestovat 4 miliardy a dokončení
prací se plánovalo až do 50. let. Vysokou bojovou hodnotu mělo mít již v roce 1939. Tu už
ale mělo i v roce 1938. Německá armáda byla
proti nám nedostatečně vyzbrojena. Němci
měli sice 3200 tanků, z nich ale jen 400 se
mohlo rovnat našim, většinu jich prostřílely
průbojným střelivem i naše lehké kulomety a
většina německých tanků byla vyzbrojena
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na naší škole odvedly a přejeme hodně úspěchů a spokojenosti v další práci i životě.
Třídy a ostatní prostory 1. stupně o prázdninách ožily novými barvami. Nové vybavení
si určitě zasloužily děti ve školní družině, na
druhém stupni byla vybavena novým nábytkem učebna výtvarné výchovy a dějepisu.
Žáci 1.stupně se v minulém školním roce opět
činili a pilně sbírali starý papír, a tak se mohou
těšit z nového venkovního stolu na stolní tenis.
Závěrem mi dovolte popřát všem našim
žákům a pracovníkům hodně štěstí a úspěchů
v novém školním roce. S rodiči se těšíme na
vzájemnou spolupráci.
Mgr. Alena Fialová, zástupce ředitele školy

pouze kulomety. Také německé dělostřelectvo, které by nějak ohrozilo naše opevnění,
prakticky neexistovalo. Naše zpravodajské
služby dále věděly o všech plánech Německa
na napadení ČSR.
Těžké opevnění, které se podařilo realizovat především na severní Moravě, 6 objektů na
jižní Moravě a několik na jižním Slovensku,
se stavělo nejdříve podle francouzské Maginotovy linie. Ta ale již byla poměrně zastaralá,
a tak se po prvních sedmi objektech všechny
další stavěly již podle naší vlastní čs. konstrukce. Každý bunkr byl originál pro dané
místo a úkoly. Těžké opevnění se stavělo v několika stupních odolnosti, z nichž u nejvyšší
IV. byla síla stěn a stropu 3,5m železobetonu.
Bunkry byly dvoupatrové – horní patro bojopokračování na str. 5
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Poválečné opevnění ...
pokračování ze str. 4
vé, spodní týlové. Hlavními zbraněmi byly:
protitankový kanon 47mm vz.36, dvojčata
těžkých kulometů vz.37 a lehké kulomety
vz.26. Každý těžký bunkr (tzv. pěchotní srub)
měl také nejčastěji dva pancéřové zvony (jeden vážil až 70t) pro pozorování, řízení paleb
hlavních zbraní a obranu bezprostředního
okolí bunkru. Dále byl každý srub naprosto
soběstačný – měl vlastní agregát i studnu. Páteří celé pevnostní linie měly být dělostřelecké
tvrze. Tvrz tvořilo několik samostatných objektů v nejvyšším stupni odolnosti navzájem
propojených podzemními chodbami, přičemž
v podzemí byla vlastně celá kasárna – ubikace,
nemocnice, sklady, agregáty atd. Speciálními
objekty tvrzí měly být dělostřelecká otočná
výsuvná věž a dělostřelecký srub. Tvrzí mělo
být celkem 15, ale podařilo se stavebně dokončit jen 5, další byly rozestavěné. Celkem se
objektů těžkého opevnění postavilo 268.
Pak se stavělo opevnění lehké, a to především, těchto objektů se postavilo více než
10 000. Nejdříve se stavělo opět podle francouzské Maginotovy linie jako vzor 36. Měl
však řadu nevýhod, a tak se opět brzy přešlo
k vlastní konstrukci, jako vzoru 37 o 5 základních typech. U lehkého opevnění stejně jako u
těžkého byla dodržována koncepce boční palby, ta zajišťovala dokonalou palebnou přehradu, bunkry se mohly navzájem chránit a
mohly střílet i do týlu. Rozestupy jednotlivých
bunkrů – tzv. řopíků (podle ŘOP – ředitelství
opevňovacích prací) byly 100 až 200m, přičemž za první linií – tzv. sledem, mohl po asi
200m následovat další, i několik.
23.9.1938 přišla všeobecná mobilizace,
kdy chtěl demokratickou ČSR bránit celý národ. Pár dnů nato však přišel osudný mnichovský diktát – Anglie a Francie nás prodaly
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Hitlerovi a my jsme museli bez boje vyklidit
pohraničí. Opevňovací práce byly zastaveny a
opevnění již bylo zbytečné. Stalo se nejdražším pomníkem naší historie, vzpomínkou na
dobu, kdy jsme se nebáli nikoho na světě…
Aby byla pevnostní linie souvislá, musela
být často vedena i vesnicemi. Lehké opevnění
na Třeboňsku bylo jak staršího vzoru 36, tak i
(a to hlavně) 37. U vz. 36 byly 3 typy – A, B a
C. Všechny tvořila jedna střelecká místnost se
střílnami pro čelní palbu přímo k nepříteli, což
vedle absence ventilace, obrany okolí, optiky
a kulometných lafet tvořilo hlavní nevýhody.
Čelní palba byla nevýhodná – bunkr by byl
snadno zničen přímou dělostřeleckou palbou,
objekty v linii nevytvářely palebnou přehradu,
nemohly se navzájem chránit a střílet i do týlu;
proto byla u vz.37 zavedena jako u těžkého
opevnění boční palba. Typ A byl dvoustřílnový, B stejný, jen ve větší odolnosti a C třístřílnový v odolnosti typu B. Modernější opevnění vz.37 bylo tvořeno těmito základními
typy: A – dvoustřílnový pro boční palbu, posádka 7 mužů; B – dvoustřílnový s jednou
střílnou pro čelní a druhou pro boční palbu,
posádka 7 mužů; C – jen zesílené kulometné
hnízdo s jednou střílnou pro čelní palbu a stropem pouze z plechu, posádka 2 muži; D –
jdnostřílnový pro boční palbu, posádka 4 muži;
E – jednostřílnový pro čelní palbu, posádka
4 muži. Jednotlivé typy se pak ještě dále dělily
podle dalších parametrů.
Co na takovém typickém řopíku typu A,
s kterým bychom se v linii nejčastěji setkali,
uvidíme: Například typ A-180 zesílený, který
je dochován u drážního domku 2km severně
od Suchdola: Typ A je dvoustřílnový pro boční palbu, 180 je úhel, který svírají osy střílen,
zesílený – zesílené provedení – čelní stěna je
silná 120, strop 100 a ostatní stěny 80cm a objekt měl být odolný nejméně proti dělostřeleckým granátům do ráže 15cm. Na boku vidíme
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jednu ze dvou střílen, která je ocelolitinová a
zabetonovaná v boční stěně. Protože je pro
boční palbu, je chráněna prodlouženou čelní
stěnou, tzv. uchem. Na čelní stěně je pak navršena 1,5m silná kamenná rovnanina pro ještě
větší zesílení bunkru a na ní pak zemní zához
pro maskování a snížení účinků nepřátelské
palby. Pokud půjdeme od střílny k vchodu, na
rohu uvidíme ve stěně čtvercový otvor
10x10cm s mřížkou, což je výdech ventilace,
kudy byly zevnitř ven přetlakem vytlačovány
jedovaté plyny z vystřílených nábojnic. Vlevo
vedle vchodu u země je kruhový otvor – granátový skluz – pokud by se nepřítel dostal až
sem, byl zevnitř vyhozen granát a nepřítel byl
zlikvidován. Na zakulaceném rohu stěny a
stropu jsou háky na uchycení maskovací sítě.
Vchod je lomený s vchodovou střílnou pro
pušku a nádechem ventilace. Jsou zde také
malé otvory pro telefonní kabel. První uzávěra
je z mřížových dveří, další za rohem vpravo
z pancéřových s malou pistolovou střílnou.
Pak se ocitneme v pravé střelecké místnosti.
Do střílen se uchycovaly speciální lafety pro
instalaci kulometů. Na lafetě byla také panoramatická mapka, díky které střelec vždy i za
tmy či mlhy věděl přesně kam míří. U každé
hlavní střílny byl také stropní periskop a nad
zbraní plechový lapač zplodin. Ve spojovací
chodbičce je vchodová střílna a byl zde také
ruční ventilátor. Levá střelecká místnost je
konstruována stejně jako pravá, navíc je zde
ve stěně granátový skluz s rychlouzávěrem.
Kolem bunkru byla zřízená obvodová překážka z ostnatého drátu, hlavní protipěchotní a protitanková překážka měla vést podél
celé linie tak, aby byla na každém metru postřelována.
12.3.1938 došlo k anšlusu Rakouska, kdy
bylo Rakousko připojeno k hitlerovskému Německu. Vyvstal tak problém ohrožení hranice
s Rakouskem. Na této hranici již sice v některých úsecích existovalo lehké opevnění
staršího vzoru 36, ale to bylo naprosto nedostačující. Proto bylo okamžitě v jižních Čechách a na jižní Moravě budováno lehké
opevnění vz.37 a na jižní Moravě dokonce i
opevnění těžké.
Na Třeboňsku probíhala starší linie LO
vz.36 jako úsek X.a od Borovan k Branné a
Majdaleně. Pak vedla linie (úsek IV.b) od rybníka Rožmberk podél rybníků východně od
Lužnice až do Chlumu. Na Třeboňsku bohužel
byly všechny tyto bunkry zničeny a nejbližší
dochovaný je v Borovanech (typ C).
13.6.1938 zadala vojenská správa civilní
stavební firmě Hrůza a Rosenberg z Prahy II
stavbu úseku LO vz.37 184 Staňkovský rybník. Na stavbu dohlíželo vojsko pod velením
ppor. žen. Bohumila Varhauta. Tento úsek začínal u rybníka Ruda jižně od Branné, kde zároveň končil úsek 183 Borovany. Dál vedl
k hájovně Barbora, od ní jihovýchodně k drážnímu domku č.15 severně Suchdola, překročil
Lužnici a dál vedl po hrázi Purkrabského rybpokračování na str. 6
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Poválečné opevnění ...
pokračování ze str. 5
níka u Hamru přes Chlum a končil na západním břehu Staňkovského rybníku, kde navazoval úsek 185 Číměř. Úsek 184 tvořila linie
bunkrů o dvou sledech, na důležitých místech
dokonce třech. Bylo v rámci něho zadáno 117
pevnůstek, ze kterých stihla firma do osudné
mnichovské kapitulace vybetonovat 77, přičemž první linie (sled) byl kompletní a nepostavené pevnůstky patřily všechny do druhého
sledu, který byl hotov jen z části. Linie tak
byla kompletně uzavřena.
Teď si povězme, jak se takový řopík stavěl:
Nejprve proběhla rekognoskace terénu, kdy
vojenští specialisté přímo na místě zaznamenali do podrobných map stanoviště jednotlivých bunkrů. Po zadání stavby stavební firmě
byly budoucí bunkry vykolíkovány a na staveniště nastoupila první stavební četa. Jednalo se
o kopáče, kteří vykopali výkop pro bunkr hluboký dle odolnosti 105-125cm. Byla to nejhůře placená práce. Další četa pak vybetonovala
10cm silnou základovou desku – tzv.skořápku. Pak přišlo na řadu armování. To prováděly
dvě party. První na nádraží vykládala ocelové
pruty a ohýbala je do potřebných tvarů a druhá
provedla samotné zaarmování objektu. Pak
nastoupili tesaři a provedli bednění objektu
z fošen silných 3,5cm. Nakonec přišli ti nejdůležitější – betonáři. Ti byli také nejlépe placeni
– kolem 5Kč na hodinu. Betonovalo se nepřetržitě. Beton se míchal v míchačce dle předepsané receptury a do bednění se lil po 10cm
vrstvách, které se ručně dusaly. Prodlevy mezi
dvěma vrstvami nesměly být delší než 2 hodiny, pak začal beton tvrdnout a vznikla by dilatační spára. Z každého bunkru se odlily tři
zkušební kostky, které se posílaly k pevnostním zkouškám na ČVUT v Praze a musely vydržet minimální tlak 450kg/cm2. Pokud by
byla pevnost nižší, byla firma finančně potrestána. Poslední četa prováděla dokončovací
práce. Dva týdny po vybetonování strhli venkovní bednění. Vnitřní bylo ponecháno jako
tepelná a zvuková izolace a také mělo chránit
posádku před úlomky betonu při případném
zásahu. Dále provedli izolaci, omítku, kamennou rovnaninu, zához, zadrnování střechy a
záhozu a osadili vnitřní vybavení. Vojáci pak
ještě bunkr zamaskovali – kamuflážním nátěrem a pak větvemi, travou a dalšími přírodními materiály.
Stavba probíhala poměrně plynule, i když
firma měla méně dělníků než by bylo potřeba a
armáda nestačila dodávat pancéřové prvky a
periskopové příruby. Kulometné lafety se dokonce nedostaly ani do jednoho bunkru (posádka by použila závěs pro lehký kulomet).
Naštěstí v této oblasti byla drtivá většina obyvatel české národnosti a nedocházelo proto
k incidentům jako jinde od sudetských Němců. I tak ale bylo zaznamenáno několik pokusů
o špionáž. Zajímavá je také událost od Chlumu. Protože stavba musela být nepřetržitá a

pracovalo se tak za každého počasí, jeden dělník z Kosek u Majdaleny nastydl na ledviny,
na následky čehož zemřel. To pak mělo za důsledek roztržku mezi dělníky a podnikatelem,
kterého dokonce vyšetřovalo četnictvo.
V pevnostním pásmu a nejbližším okolí
bylo zakázáno fotografovat a byl omezen pohyb civilních osob. To mělo za následek silný
úbytek turistů a výletníků, což pocítili majitelé
hostinců a ubytoven hlavně okolo Chlumu,
kde se opevnění opíralo o oblíbený rybník
Hejtman a Staňkovský. Vedle výstavby opevnění bylo budováno i polní opevnění (zákopy,
okopy, úkryty) a protitankové a protipěchotní
překážky, které byly vedeny podél hlavní linie
vždy tak, aby na každém metru byly postřelovány. Pro tuto práci byl již silný nedostatek
dělníků, a to hlavně po všeobecné mobilizaci,
kdy muži narukovali. Proto byly zřizovány
pracovní útvary, do kterých byli povinně zařazováni muži od 16 do 60 let a někdy i ženy. I
když vedla všeobecná vlastenecká nálada a
lidé byli hrdí na naše opevnění, povinná účast
v těchto pracovních útvarech již byla brána
spíše s nelibostí, protože se obyvatelé nemohli
starat o svůj majetek, a když museli dále pracovat v započatých pracích i po mnichovské

kapitulaci, dávali odpor jasně najevo a svévolně odcházeli.
22.9.1938 byla vyhlášena pohotovost a
obranou linii obsadili vojáci 29. pěšího pluku
z Jindřichova Hradce. Po mobilizaci 23.9. se
stavba opevnění ještě více zpomalila odchodem dělníků do armády. V prostoru mezi pevnostní linií a státní hranicí operovaly jednotky
Stráže obrany státu složené z armády, četnictva, policie a finančníků. Zajišťovali hranici a
měli vést ústupové boje s nepřítelem, aby zatím byla připravena obrana na hlavní linii.
V Suchdole sídlilo velitelství roty SOS, v Halámkách velitelství čety. Jednotlivá družstva
pak byla přímo na hranicích. SOS střežila také
zvláštní zařízení na komunikacích zřízených
v roce 1937 na cestách a silnicích vedoucích
k hranicím, které omezovaly nebo úplně znemožňovaly provoz. V pevnostní linii se zatím
dodělávaly překážky, zákopy a kulometné
okopy a další zdokonalování obrany. Na trati
Třeboň – Velenice měl být dokonce nasazen
obrněný vlak. 29.9. došlo k přepadení celnice
ve Staňkově 60 sudetoněmeckými povstalci.
29.9. došlo k podepsání Mnichovské dohody, kdy nás naši spojenci prodali Hitlerovi.
Druhého dne pak byla dohoda přijata čs. vlápokračování na str. 7
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Poválečné opevnění ...
pokračování ze str. 6
dou. Kapitulaci nesli čs. vojáci, ale i ostatní
obyvatelé velmi těžce. Byla to největší národní katastrofa v historii, která pak měla za následek okupaci zbytku Čech a Moravy v roce
1939 a poválečnou komunistickou orientaci.

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

Stavba opevnění byla zastavena, neboť
pokračování nemělo cenu. Mezi 1. a 10. říjnem došlo k záboru pohraničí německou armádou. Do té doby se urychleně evakuovalo
zařízení a vojenský materiál, jak jen to šlo.
Nová hranice šla v bezprostřední blízkosti
Suchdola, takže byly zabrány Hrdlořezy, Tušť
a Rapšach s přilehlými osadami a hranice se
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u bývalé Nové Vsi dotkla původní čs. Hranice,
po které šla až ke Staňkovskému rybníku. Původně zde chtěli Němci zabrat území až do
hloubky 9ti km bez ohledu na to, že zde žilo
převážně české obyvatelstvo. Jen díky statečnému zasáhnutí členů SOS ze Staňkova
k tomu nedošlo, a tak zde na jediném místě
z celé bývalé republiky byla zachována původní hranice.
15.3.1939 obsadila německá armáda i zbytek Čech a Moravy. Na opevnění Němci nezapomněli. Báli se jeho využití v případném
povstání, a tak všechny bunkry na území protektorátu odstřelovali. Z úseku 184 se dochovaly jen pevnůstky 65 u drážního domku
u Suchdola, 91 v zahradě hájovny v Hamru a
112 v kempu U Kosů ve Staňkově (v prostoru
severní části Staňkovského rybníka byl za války výcvikový prostor německého námořnictva). Ze zbylých pak byla ještě těžena železná
armatura a dnes z nich zbyly jen jámy s betonovou drtí. V úseku mezi Borovany a rybníkem Ruda však můžeme vidět bunkry po
prvním odstřelu. Pevnůstky mají od sebe rozvalené stěny.
V květnu 1945 probíhaly na Třeboňsku a
Suchdolsku tvrdé boje. U Majdaleny například došlo k bitvě, která začala tím, že 9.5. zatarasil spuštěnými závorami železničář Karel
Jordák silnici na Cep nákladnímu automobilu
s německými vojáky z kolony prchající před
Rudou armádou. Němci ho za to zastřelili, ale
následně je rozstříleli ruští vojáci. Začala tak
bitva, která trvala až do večera. Němci se nakonec za pomoci tanků (včetně kořistního
T-34 řízeného ženou v německé uniformě)
probili z obklíčení. Část pokračovala na Cep,
část na Třeboň, kde však byla zle napadena
Rusy a zdecimované zbytky se 10.5. vracely
zpět přes Majdalenu, kde z pomsty stříleli po
všem, co se hýbalo, a zabili ještě několik lidí –
a to již den po kapitulaci.
Nemáme žádné zprávy o tom, že by Němci
k obraně využili některého ze tří dochovaných
bunkrů jako v jiných oblastech.
Násilí osvobozením ale nepřestalo. Začalo
perzekuování Němců. V Tušti 24.5. bylo svépokračování na str. 8
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Poválečné opevnění ...
pokračování ze str. 7
volně popraveno 14 místních Němců, přičemž
před tím byli krutě mučeni. Ve skutečnosti se
nejednalo o Němce, ale Čechy, kteří, aby nemuseli v roce 1938 opustit své domovy, se přihlásili k německé národnosti. K popravě
vybraní byli ti s největšími pozemky a majetkem, aby si je jejich soudci v čele s komunistou
(bývalým konfidentem gestapa a pozdějším spolupracovníkem StB) Václavem Maxou mohli
rozdělit. Veškeré německé obyvatelstvo bylo
vyhnáno, ale ještě ten rok se smělo vrátit, protože se „přišlo na to, že jde o Čechy“. Docházelo i k dalším vraždám – např. 25.5. poprava
4 obyvatel v Suchdole. Často byly fingovány
jako sebevraždy (například oběšení dvou žen
v Rapšachu). Ze strachu docházelo mezi Němci k velmi četným sebevraždám. V samotném
Suchdole došlo k sebevraždě pětičlenné rodiny
(včetně dětí) ručním granátem – otec rodiny se
bál pomsty za krátké působení v řadách SS.
Obyvatelé pohraničních vesnic, kteří byli
vyhnáni a následně se znovu vrátili, byli za pár
let vyhnáni již na dobro. Došlo k tomu při budování železné opony a zřízení hraničního
pásma. Lidé se museli vystěhovat během několika hodin do vnitrozemí. V této době došlo
k reaktivaci předválečného opevnění. Bunkry
na hranicích se západem byly opraveny, dodělány, vybaveny. Včetně našich tří řopíků
z úseku 184. Ty sloužily převážně pro pohraniční stráž. U Nové Bystřice, kde byla dochována celá linie, využívala bunkry armáda,
která řadu z nich opatřila dokonce protiatomovou úpravou. Bunkry pak byly udržovány až
do roku 1990.
S železnou oponou došlo opět k omezení
pohybu v pohraničí. V samotném Suchdole
vznikla pohraniční rota a k hranici se nesměl
nikdo ani přiblížit. V působnosti roty z Velenic například došlo v 60. letech k postřílení
celé rodiny při pokusu o útěk na západ. Ale i
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FOTBALOVÁ SEZONA
sobota 06.10.

10:00

Dorost I.A

Suchdol / So.S.Ústí

neděle 07.10.

10.00

St. Žáci I.A

Suchdol / Bernartice

neděle 07.10

16.00

Muži B OP

Suchdol / Halámky

středa 10.10..

16:00

Mini st. OP

Suchdol / Chlum u Třeb.

středa 10.10.

16.00

Mini ml. OP

Suchdol / Třeboň A

neděle 14.10.

16.00

Muži A I.A

Suchdol A / J.Hradec

sobota 20.10.

10.00

Dorost I.A

Suchdol / Chýnov

neděle 21.10.

10.00

St. Žáci I.A

Suchdol / Dol. Bukovsko

neděle 21.10.

11.30

Ml. Žáci I.A

Suchdol / Dol. Bukovsko

neděle 21.10.

15.30

Muži B OP

Suchdol / H. Pěna

neděle 28.10.

14.30

Muži A I.A

Suchdol A / Soběslav

středa 31.10.

14.30

Mini st. OP

Suchdol / Č. Velenice

středa 31.10.

14.30

Mini ml. OP

Suchdol / Třeboň B

přes všechny zákeřné nástrahy totalitního režimu se některým utéci podařilo. Zakončeme
tento článek trochu humorným příběhem
muže, který utíkal za svobodou celých 14 dní.
Jednou se objevil na silnici z Třeboně do
Suchdola, oblečen do pracovních šatů a začal
natírat tehdy ještě betonové patníky u silnice.
Lidé si na něj za krátko zvykli včetně pohraničníků, pro které byl vzorně pracujícím soudruhem. A tak se pomalu patník po patníku
přibližoval přes Halámky až k hraničnímu přechodu, až se najednou ocitl v Rakousku…
V současné době slouží řopík 184/65/A-180z
u drážního domku 2km severně od Suchdola
jako muzeum opevnění s nepravidelnou otevírací dobou. O každém otevření se dozvíte na
http://www.ropiky.net - fórum – muzea opevnění – Muzeum Majdalena; nebo nám napiště
– ciglbauer@seznam.cz. Objekt je z jedné poloviny vybaven do stavu z roku 1938 a z druhé
do období studené války. Kromě dobové vý-

stroje, výzbroje a vybavení je k vidění množství fotografií, map, plánů i malá výstavka o
květnu 1945 na Třeboňsku. Návštěvník dostane odborný výklad od průvodců v dobových
uniformách a může si zakoupit i odbornou literaturu. Vstupné je dobrovolné.
Hledáme pamětníky, majitele dobových fotografií a dokumentů týkajících se československého předválečného opevnění. Prosím, pomozte
nám blíže poznat souvislosti a historii této
méně známé kapitoly našich dějin. I pokud
máte doma například po prarodičích jen jednu
dobovou fotografii, na které je zachycen
bunkr, zátarasy, armáda a podobně, prosím,
ozvěte se nám, velmi nám tím pomůžete.
Dále také hledáme majitele dobových fotografií zachycujících různé události z války a
hlavně konce války.
Za „Klub vojenské historie Veselka“ Jan
Ciglbauer. Mobil: 721 606 427; email: ciglbauer@seznam.cz
Předem děkujeme.

říjen 2007

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

9

10

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

říjen 2007

• Prodám parcelu v zahrádkářské kolonii (u Dryjů). Tel. 721645497.
• Výklad karet – 602 152 983.

LINASA CZ s.r.o.
Firma LINASA CZ s.r.o. v Českých Velenicích

hledá zaměstnance
do kanceláře a do provozu.
Podmínkou pro práci v kanceláři je
aktivní znalost německého jazyka.
Kontakt : Jitka Blafková, tel.: 384 70 12 19,
e-mail : jitka@linasa.cz

KDO INZERUJE - TEN PROSPERUJE!

Antény, satelity
Zařízení pro digitální příjem.
Měření signálu zdarma

Libor Vondrášek
602 314 046
Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu P. Hrbek. Vychází měsíčně č. 10, 27.9.2007. Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den
pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 700 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

