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Cena 5,00 Kč

Slovo starosty
Vážení občané,
Město Suchdol nad Lužnicí v současné
době projednává koncept nového územního
plánu pro celé katastrální území včetně místních částí. V tomto dokumentu bude navržena
nová varianta obchvatu Suchdola nad Lužnicí.
Jedná se o odklon silnice 1/24, která naším
městem a místní částí Tušť prochází. Již v minulosti byla v územních plánech zakreslena
malá přeložka, která je doposud v konceptu
územního plánu Jihočeského kraje. Tato malá
přeložka tak, jak je v těchto dokumentech zakreslena, neřeší tíživou dopravní situaci
v Suchdole nad Lužnicí a v Tušti. Pouze narovnává dva oblouky /zatáčky/. Již několik let
se tato trasa drží v plánech, blokuje zde rozvoj
výrobních kapacit. Zastupitelstvo našeho města v roce 2006 podalo připomínku k územnímu
plánu Jihočeského kraje s tím, že nesouhlasí
s tímto návrhem trasy a požadovalo obchvat.
O celé situaci jsme jednali v srpnu tohoto
roku na Ministerstvu dopravy na odboru
územních plánů, kde souhlasili s tím, aby byla
varianta řešení technické studie tohoto obchvatu vypracována. Jihočeský kraj se k této
záležitosti postavil též kladně. Požádali jsme
kraj o finanční dotaci na pořízení odborné studie. O dalším postupu vás budu průběžně
informovat ve zpravodaji.
Jan Kronika, starosta města

INFORMACE TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU…
n

Návštěvnost webových stránek města
– www.suchdol.cz – stav k 31.8. 2008
2007

2008

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

4409
4193
4625
4706
5126
10244
8669
6870
7407
13061
6828
8000

13542
8041
7974
11165
11414
9085
9956
7777
-

Celkem

79729

78954

n

Nový informační infokanál
pomocí SMS

V minulém čísle jste byli informováni o záměru radnice posílit informovanost občanů
dalším způsobem a to formou sms infokanálu.
Tento záměr byl úspěšně zahájen a dnes již
více než stovka občanů dostává bezplatně informace o dění ve městě prostřednictvím sms.
Jak se do infokanálu přihlásit?
zasláním sms ve tvaru IK SUCHDOL REG
na číslo 605 733 680

Informace OSMRM
Rada města na svém zasedání dne 1.9.2008 schválila na základě zákona č. 107/2006 Sb.
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje každoročně do roku 2010 jednostranně zvyšovat regulované nájemné toto zvýšit pro rok 2009 takto:

-

2

2

2

2

2

2

2

2

nájemné, které bylo v r. 2008 - 20.23 Kč/m , o 27,5 % t.j. pro rok 2009 – 25,79 Kč/m
nájemné, které bylo v r. 2008 – 17,21 Kč/m , o 38,2 % tj. pro rok 2009 – 23,78 Kč/m
nájemné, které bylo v r. 2008 – 14,62 Kč/m , o 42,3 % tj. pro rok 2009 – 20,80 Kč/m
nájemné, které bylo v r. 2008 – 12,38 Kč/m , o 54,6 % tj. pro rok 2009 – 19,78 Kč/m

K tomuto zvýšení dojde dnem 1. ledna 2009. Připomínáme, že toto zvýšení se týká
pouze bytů s regulovaným nájemným. U nájemného za byt, kdy nájemní smlouva byla
uzavřena dohodou, se nájemné zvyšuje k 1. červenci běžného roku o míru inflace předcházejícího roku.
Eder Vladimír

Jak se z infokanálu odhlásit?
zasláním sms ve tvaru IK SUCHDOL
ODREG na číslo 605 733 680
Jaké informace infokanál nabízí?
primárně je určen pro informace o živelných pohromách, poruchách a haváriích na
sítích technického vybavení, informacích
o zasedáních městského zastupitelstva, informacích o akcích kulturních, sportovních
a společenských.
Jak jsou informace zpoplatňovány?
uživatel (kterému systém zaručuje naprostou anonymitu, protože nejsou vyžadovány
žádné osobní údaje) zaplatí za tyto úkony:
- přihlášení do systému (sms je zpoplatněna standardní cenou dle tarifu operátora)
- odhlášení ze systému (sms je zpoplatněna standardní cenou dle tarifu operátora)
- ověření (aktualizace) seznamu odběratelů – cca jednou za půl roku je zaslána
všem odběratelům sms a požadováno
znovupřihlášení do systému, což se provádí z důvodu, aby ze strany radnice nebyly zasílány informace na čísla, která
jsou nefunkční (krádež či zrušení sim
karty)
Jaké moduly nabízí systém?
Systém umožňuje pořádat soutěže, ankety,
hlasování nebo „elektronickou podatelnu“.
Tyto moduly budou případně zprovozněny
v budoucnu dle zájmu občanů.
Jaké jsou náklady ze strany radnice?
Měsíční paušál je 620,- Kč bez DPH a cena
za jednu sms je 0,99,- Kč bez DPH. Uživatel za příjem sms neplatí žádnou částku.
Jaké jsou cíle projektu?
Je vcelku jasné: zlepšit informovanost veřejnosti o dění ve městě pro ty občany , kteří umí ovládat mobilní telefon. Ostatní jsou
pořád odkázáni na informace z úřední desky a Suchdolského zpravodaje.
n

Prodej objektu cukrárny

Na základě dotazů občanů sděluji, že Zastupitelstvo Města Suchdol nad Lužnicí doposud nerozhodlo o prodeji objektu cukrárny
(vedle restaurace U Kaprů). Zároveň bych požádal občany o sledování úřední desky či webových stránek města, kde získají odpovědi na
různé dezinformace, kterých v poslední době
přibývá…
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Informace pro občany
Chceme tímto informovat občany v Suchdole nad Lužnicí o iniciativě, která zde vzniká.
Její název bude: „Občané proti bezpráví“.
Proč je nutný vznik této iniciativy:
1. V Suchdole nad Lužnicí je vzácná shoda
všech zastupitelů, kteří jsou zde za své politické strany. Opozice, která by je kontrolovala, tu není a je zde mimořádně nutná.
2. O aroganci a nadřazenosti zastupitelů se
měli možnost občané přesvědčit 8. září
2008 na veřejném zasedání místního zastupitelstva, kde se sešlo asi 200 občanů.
Již dávno není pravdou to, co měli v předvolebních slibech, že jim jde o lidi. O jaké,
je více než zřejmé! Prostě míra trpělivosti
už přetekla.
3. Příklad mají zastupitelé ve svých ústředních orgánech, kde je vydírání , korupce a
nemorální život povýšen na státní politiku. Všichni tito již překonali veškeré zábrany a např. své milenky dosazují do
politických funkcí. Když manželce premiéra platíte ze svých daní nadále ochranku a
další požitky, proč se tedy rozvádět. Sdě-

lovací prostředky jsou plné této špíny bez
toho, že by to musely dementovat, je to
tedy skutečností.
4. Může nám na stránkách tohoto měsíčníku
městský úřad sdělit, s jakým mínusem
nebo plusem vstupoval do tohoto volebního období a jak si stojí dnes? Vyvrátí fámy
nebo skutečnost o současném zadlužení ?
Nebo nás přesvědčí o tom, že je snahou
dostat se k penězům formou nabídky předražených bytů v dezolátním stavu?
5. Členství v této iniciativě zavazuje pouze
k čestnému jednání a chování přípravou
na volby za dva roky pomoci řadovým občanům, řádné informovanosti, vyžadování
skládání účtů zastupitelů apod. Cílem je
též připravit vlastní kandidáty do voleb,
převážně mladší nepostižené bezohledným
hromaděním majetku za cenu předčasného
dostání se k informacím a zneužití jich ve
vlastní prospěch.
6. Není naprosto podstatné politické smýšlení jako např. levé nebo pravé, toto už
začíná občany opouštět, protože je to

7.

8.
9.

10.

zkreslující. Je nám tedy jedno, jaké je jeho
přesvědčení, hlavním cílem je dělat něco
proti současnému bezpráví a nenechat vše
probíhat bez zájmu, protože jak se máme
možno kolem sebe přesvědčit, s jídlem
roste chuť.
Chceme mít kontakt na podobné organizace v jiných obcích a městech, brát v úvahu
jejich zkušenosti a poučit se z nich.
Dále chceme navázat spolupráci se sdělovacími prostředky.
Pro neznalé občany jen k posouzení – je
vyžadováno uhrazení něčeho, co doslova
někdo zmršil. Nabízím ke koupi byt, kde
po špatném zateplení vám poteče do bytu,
což se předtím nestávalo a je to pro vás
přítěž, a přesto dojde k pokusu navýšení
2
o 1 000,- Kč za m za prodej tohoto bytu.
Toto je vyložená provokace a nelze ji jinak řešit, než na něčí náklady vyžadovat
odstranění tohoto paskvilu a provedení
řádného zateplení. Je to jen jeden příklad
z mnoha dalších, kdy má občan uhradit
něco, co zavinil úřad.
Tolik zatím pro vaši informaci. Více vám
podají – pí Bakušová a p. Mrázek

Odpověď na písemný požadavek nově vznikající iniciativy „Občané proti bezpráví“, který se týká současné finanční situace Města
Suchdol nad Lužnicí a zároveň finanční situace města, která byla bezprostředně po podzimních komunálních volbách v roce 2006.
Předem upozorňuji, že hodnocení finanční
situace města je záležitostí poměrně složitou a
vždy záleží na tom, s jakým cílem či zadáním
je k hodnocení přistupováno. Jinak k hodnocení hospodaření města bude přistupovat úředník Krajského úřadu v rámci každoročního
auditu, jinak komise zřízená ministrem posuzující žádost o dotaci pro město, jinak občan,
jehož trápí např. absence inženýrských sítí
v lokalitě, kde bydlí. Ano, ti všichni mohou
mít na stejná výsledná data odlišný názor. Jakýkoliv názor je tedy opravdu pouze názorem
a jen opakovaná důkladná analýza jednotlivých položek a paragrafů rozpočtu může kvalifikovaně odpovědět na otázku, zda je tok
finančních prostředků města transparentní
a hospodárný.
Již několik dlouhých let nás vrcholní politici, kteří právě tvoří vládnoucí koalici, přesvědčují o tom, že oni zdědili zemi ve špatném
stavu……bohužel pro občany jejich nástupci
tvrdí to samé o svých předchůdcích …… Jsem
přesvědčen o tom, že iniciativa občanů nemá za
cíl přenést pozadí těchto praktik na suchdolskou komunální úroveň, a to jak v době dnešní,
tak i v době pozdější např. předvolební.

I proto data, která budou následovat, budou
daty souhrnnými. Budou sděleny se snahou
zamezit spekulacím o nekoordinovaném zadlužování města nejen v právě probíhajícím
volebním období. Na základě mantinelů vymezených dopisem uvedu data, která porovnávají stav finančních prostředků města na účtě
vždy k poslednímu dni v kalendářním roce, a
to od konce roku 2006, tj. od roku komunálních voleb. Opakovaně ale sděluji, že se jedná
o věci neporovnatelné, jelikož každý rozpočet
byl navrhován s jinými parametry, tj. s jiným
důrazem na investiční akce, investice do majetku, příjmy z prodejů majetku apod.
Stav běžného účtu k 31.12. (v mil. Kč):
2006 . . . . . . . . . . . . . . 12,038
2007 . . . . . . . . . . . . . . 19,080
Kromě těchto finančních prostředků má
město na „rezervních“ podílových fondech
uloženo dalších téměř 29,5 mil. Kč.
Letošní a příští rok je ve znamení hlavní investiční akce tohoto volebního období, a to
výstavby nové mateřské školky. Město získalo státní dotaci ve výši 8 mil. Kč a požádalo
z několika dalších zdrojů o dotace další. Za-

UPOZORNĚNÍ!!!
Odbor poplatků městského úřadu upozorňuje pořadatele kulturních, sportovních a dalších
akcí, na které vyvěšují plakáty po území města Suchdol n. L., na to, že podle obecně závazné
vyhlášky č. 1/2006 města Suchdol n. L. lze tyto oznámení vyvěšovat pouze po označení razítkem městského úřadu a na určené plakátovací plochy, jejichž seznam je přílohou této vyhlášky.
Vyhláška je k nahlédnutí na městském úřadu nebo na www.suchdol.cz
Jiný postup je porušením této vyhlášky a je postihován v přestupkovém řízení.
P. Hrbek, pověřen vedením odboru

stupitelstvo města tedy stálo v průběhu roku
před rozhodnutím, zda dotaci vrátit nebo zda
dotaci přijmout a dofinancovat náklady na
stavbu z prostředků města. Rozhodlo prozatím o zapojení částky 10 mil. Kč z vlastních
zdrojů, čímž se tedy původně schválený lehce plusový rozpočet stal deficitním. Celkové náklady stavební části stavby (vč. gastro
zařízení) jsou dle smlouvy o dílo necelých
35 mil. Kč. Určité náklady se budou muset vynaložit i na další dovybavení.
Další dotazy směřovaly k otázce splátek
úvěrů města. Město Suchdol nad Lužnicí neuzavřelo v právě probíhajícím volebním období žádný úvěr. Jediným úvěrem, který město
splácí, je úvěr v původní výši 4 mil. Kč, který
byl uzavřen v roce 2000 za účelem zajištění finančních prostředků na dostavbu poslední
z budov bývalých kasáren na sídl. Na Pražské.
Měsíční splátka tohoto úvěru je cca 26 000 Kč.
Současné vedení radnice se po svém nástupu
zabývalo myšlenkou uhradit předčasně zůstatek úvěru, ale bylo zjištěno, že i v případě
předčasné úhrady by bankovní ústav městu
dopočítal úrok do konce splátkového období
tj. do roku 2020. Proto bylo od tohoto záměru
upuštěno. Zůstatek nesplaceného úvěru činí
k poslednímu srpnovému dni 2.983.509 Kč.
Poslední informací, kterou je nutno zdůraznit, je rozhodnutí zastupitelstva města o zřízení
samostatného podúčtu na příjmy z plánovaného prodeje bytů. Znamená to tedy, že tyto
finanční prostředky budou shromažďovány
odděleně od ostatních a budou kdykoliv lehce
zkontrolovatelné.
Luboš Hešík, tajemník městského úřadu
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Soutěž obcí „My třídit umíme“
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Pozvánky za kulturou

Krajská soutěž obcí „My třídít umíme“ – obce od 2000 do 6999 obyvatel
Bodové výsledky za 4. kvartál 2006, 1. kvartál, 2. kvartál a 3. kvartál 2007
Poř.

Město/Obec

IV.
2006

I.
2007

II.
2007

III.
2007

Body

1.

Blatná

290

239

301

310

1 141

2.

Netolice

198

176

189

195

758

3.

Planá nad Lužnicí

165

165

168

224

722

4.

Velešín

175

152

166

146

639

5.

Protivín

149

99

135

174

557

6.

Chýnov

101

107

165

161

534

7.

Mladá Vožice

79

98

131

172

480

8.

Lišov

90

94

148

139

470

9.

Trhové Sviny

118

117

117

114

466

10.

Větřní

149

122

103

89

464

11.

Volyně

105

110

126

124

464

12.

Kamenný Újezd

95

98

127

123

443

13.

Suchdol nad Lužnicí

77

109

121

129

437

14.

Studená

76

40

143

151

410

15.

Vyšší Brod

101

66

108

124

398

16.

Veselí
nad Lužnicí

53

122

112

106

393

17.

Kardašova Řečice

78

85

91

128

381

18.

Křemže

85

94

113

84

376

19.

Horní Planá

67

78

83

135

364

20.

Jistebnice

113

73

71

99

357

21.

Nová Včelnice

91

73

96

91

351

22.

Hlubokánad Vltavou

83

76

84

81

324

23.

Slavonice

59

80

72

110

320

24.

Bechyně

83

72

78

82

315

25.

Rudolfov

88

76

63

63

289

26.

Dobrá Voda
u Č. Budějovic

79

58

69

74

280

27.

Borovany
(Č. Budějovice)

94

54

66

65

279

28.

Nové Hrady

81

55

58

78

272

29.

Ledenice

74

64

65

62

264

30.

Volary

67

77

74

41

258

31.

Nová Bystřice

12

89

61

83

245

32.

Vodňany

65

48

63

59

236

33.

České Velenice

49

47

41

97

234

34.

Chlum u Třeboně

55

35

30

64

184

35.

Zliv

12

12

12

110

146

Zdroj: www.jihoceske-trideni.cz

V pondělí 20. října 2008
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.

Kulturní tipy – České Velenice
Zahájení činnosti výtvarné dílny při KD Beseda
Přednáška pro veřejnost na téma rodina – pořádá MK Piškůtek
u 2.10. Taneční kurzy pro mládež a pro partnerské páry v KD, kurzy
pro mládež od 18.00 hod. – kurzovné 1.200,- Kč a kurzy pro partnerské páry od 20.00 hod.– kurzovné 1.200,- Kč na osobu, závazné přihlášky viz výše
u 2.10. přednáška: HYPNÓZA – MÝTUS nebo REALITA? Přednáší MUDr. Jaroslav Max Kašparů, Hasičská zbrojnice města od
19.00 hod.
u 6.10. zájezd Trhové Sviny – Divadlo MALÉhRY – „Vepřo, knedlo, zelo aneb Tři sestry a Pepan“ – připraven zájezd – vstupenka
včetně dopravy 215,- Kč, přijímáme předběžné přihlášky
u 7.10. Zahájení kurzů orientálního tance pro dívky a začátečnice
a pro pokročilé ve cvičebním sále ZŠ – lektorka Pavla Myslivcová, kurzy pro dívky a začátečnice od 19.30 hod a pro pokročilé od
20.30 hod., přihlášky u kult. referentky V. Přibylové, kurzovné:
POZOR SLEVA!!! pro ženy 1.000,- Kč včetně poplatku za pronájem cvičebního sálu
u 11.10. Kurz batikování – lektorka Šárka Šindelářová od 9.00 hod.
do 12.00 hod. (max. 10 zájemců) a od 13.00 hod. navazuje malování
a tupování hotových výrobků, žehličku a fen s sebou, kurzovné na
spotřebovaný materiál cca 150,- Kč, přihlášky u kult. referentky V.
Přibylové
u 12.10. Taneční soutěž o cenu města České Velenice v latinskoamerických a standardních tancích v KD Beseda
u 19.10. Havelská zábava – Mladá kapela – Senior klub od 14.00
v KD Beseda, vstup 60,- Kč (POZOR ZMĚNA! Z důvodu voleb
akce přesunuta z 18.10.)
u 22.10. koncert JUDr. Ivo Jahelka – zpívající právník v KD Beseda 19.30 hod., vstup 100,- Kč, důchodci a studenti 60,- Kč – vstupenky v předprodeji od 1.10.08 v KD Beseda a městské knihovně
u 25.10. od 14.00 hod. – „Pomáháme zvířátkům“ – 4. ročník v areálu Mysliveckého sdružení Háječek v Českých Velenicích – odpoledne zaměřené na poznávání myslivosti a různé disciplíny ze světa
myslivosti, pro děti i dospěláky. Začněte sbírat kaštany, žaludy a pečivo – pomůžete zvířátkům přečkat zimní období.
u 25.10. – 4. veřejná BURZA dětského a těhotenského oblečení
a potřeb, pořádá MK Piškůtek na Rychtě od 9.00 do 16.00 hod.,
23.10, 24.10 – příjem zboží 16.00 – 18.00 hod., výdej 26.10. od
13.00 do 14.00 hod., přijďte rozšířit řady těch, kdo za symbolickou
cenu smění dětské zboží, knížky, hračky, obuv, kočárky, postýlky,
sportovní potřeby apod.
u 26.10. workshop – španělské variace, tanec se šavlí a orientální
tance se závojem 14.30 h. (cca 3 hodiny), lektorka pí Zítová KD Beseda, přihlášky u kult. referentky, kurzovné 250,- Kč
u 30.10. Prodloužená tanečních kurzů (ukázka orientálních tanců se
svícnem a závojem pí Zítová)
u 31.10. Lampiónový průvod a soutěž o nejkrásnější dýňové či melounové strašidýlko od 18.00 h. před Safírem

Nabídka nových knih v místní knihovně:
Eva Obůrková
Martina Hájková
Zdena Frýbová
Ed McBain

– Výlety s dětmi
– Inspirace pro rozkvetlou terasu a střechu
– Hrůzy lásky a nenávisti
– Zlo na ostrově

Jóga, Kreslení a skicování, WOK – recepty, Moje první říkadla
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t

Program kina na měsíc říjen
t

1. středa

19.30 hod.

100 min.

t

11. sobota

19.30 hod.

110 min.

MAMMA MIA!

Romantická komedie. Devětatřicetiletá učitelka z New Yorku měla pocit, že konečně dala
svému životu řád. Jenže bezdětné manželství
najednou krachuje a ona neví, co dál.
Hrají: Helen Hunt, Colin Firth, Bette Miller.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

Romantický muzikál. Idylický řecký ostrov,
holka na vdávání, jedna potrhlá matka , tři potencionální otcové a nesmrtelná ABBA.
Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda
Seyfried.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč
15. středa

19.30 hod.

114 min.

MUMIE: HROB
DRAČÍHO CÍSAŘE
Dobrodružný thriller. Třetí příběh Mumie se
odehrává v Himalájích, kde naši známí budou
bojovat tentokrát proti oživlé mrtvole.
Hrají: Brendan Fraser, Luke Ford, Jet Li, John
Hannah.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč
t

3. pátek

19.30 hod.

140 min.

BATHORY
Historický velkofilm Juraje Jakubiska je plný
emocí a zvratů. Přivádí k životu krvavou legendu Čachtické paní, která se podle pověstí
koupala v krvi panen a na svých panstvích
vraždila a mučila své poddané.
Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Jiří Mádl,
Franco Nero a další.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč
t

8. středa

19.30 hod.

152 min.

TEMNÝ RYTÍŘ
Film je pokračováním úspěšného snímku Batman začíná. Batmanův boj se zločinem je čím
dál riskantnější.
Hrají: Heath Ledger, Christian Bale, Aaron
Eckhard.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

t

17. pátek

19.30 hod.

Akční komedie. Zohan, který je vojákem,
předstírá svou smrt, aby mohl odjet do New
Yorku a stát se kadeřníkem.
Hrají: Adam Sandler, Mariah Carey, Rob
Schneider.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč
22. středa

19.30 hod.

120 min.

RUDÝ BARON
Dobrodružný válečný film. Epizoda ze života
populární letecké legendy Barona Manfreda
von Richthofena. Jeho největším vítězstvím
byla láska.
Hrají: Matthias Schweighöfer, Lena Headey a
další.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

u V sobotu 18. října od 19.30 hod. vystoupí se svým koncertním programem v Kině v Suchdole nad Lužnicí dechová kapela KERAMIČKA.
Vstupné 100,- Kč. Prodej vstupenek v městské knihovně.
u Informační centrum města pořádá v sobotu 15. listopadu 2008 zájezd do německých termálních lázní Bad Füssing. Cena zájezdu je
300,- Kč. Závazné přihlášky v městské knihovně.
u Spolek třeboňského loutkového divadla vás zve:
- 2.10. 2008 v 19.30 hod. O krásné Bertě a vodníkovi
představení pro dospělé a děti od 10 let

- 5.10.2008 v 15.30 hod. Šípková Růženka
pro děti všeho věku, představení trvá asi 60 minut

- 12.10.2008 v 15.00 hod. Perníková chaloupka
určeno nejmenším, představení trvá asi 45 minut

- 26.10.2008 v 15.30 hod. Kalif čáp
pro děti všeho věku, představení trvá asi 60 minut

- 2.11.2008 v 15.30 hod. Kalif čáp

112 min.

ZOHAN: KRYCÍ
JMÉNO KADEŘNÍK

t

25. sobota

19.30 hod.

102 min.

TOBRUK

KONEČNĚ SPOLU

t

říjen 2008

Válečné drama. Příběh československých vojáků, kteří bojovali za druhé světové války
v severoafrickémm Tobruku.
Režie: Václav Marhoul.
Hrají: Kryštof Rímský, Michal Novotný, Matěj Hádek, Jan Meduna a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč
t

29. středa

19.30 hod.

83 min.

RENÉ
Po úspěšném dokumentu Marcela přihází Helena Třeštíková s dalším časosběrným dokumentárním filmem René. Dokumentuje 20 let
života mezi kriminálem a svobodou.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč
t

31. pátek

19.30 hod.

86 min.

HANK A MIKE
Komedie. Dva růžoví velikonoční zajíčci žijí a
pracují ve světě s obyčejnými lidmi.
Hrají: Michael Thomas, Paolo Mancini a další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
t

11. sobota

17.00 hod.

90 min.

KUNG – FU PANDA
Připravte se na něco pandastického…
Nový animovaný film a nový hrdina pandí
chlapík Po. Z prodavače nudlových polévek se
stane legendární Dračí bojovník.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč
t

25. sobota

17.00 hod.

103 min.

VALL – I
Vall – I je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil.
České verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

POZVÁNKY
Svaz důchodců – občanské sdružení Suchdol nad Lužnicí zve všechny své členy a příznivce na zábavné odpoledne s harmonikou, které
se koná v sobotu 11. října 2008 od 14.00 hodin v sále Restaurace
U Pávků. Vstupné 60,- Kč.
Přijďte se pobavit! Těšíme se na Vás.

V pondělí 27. října 2008 od 14.30 hodin se bude konat v klubovně
Svazu důchodců cestopisná přednáška s diapozitivy p. Vávry a p.
Tomáše o Střední Americe. Na toto cestopisné odpoledne zveme
všechny zájemce celého města a hlavně své důchodce.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Výbor občanského sdružení SD v Suchdole nad Lužnicí

říjen 2008
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Senioři komunikují
Prostřednictvím nadačního fondu Livie a Václava Klausových se mohlo několik z nás – seniorů – zúčastnit počítačové výuky. Jsme rádi, že jsme se se svými poznatky a dovednostmi, které
jsme během kurzu získali, přiblížili mladší generaci.
Děkujeme za velmi vstřícnou výuku a spoustu trpělivosti ze strany zástupců společnosti Attavena o.p.s.
L. Domanská

Škola začala
1. září se po prázdninách opět otevřely dětem dveře naší školy. Do prvních tříd nastoupilo 31 prvňáčků. První den je a jejich rodiče
tradičně přivítal spolu s ředitelem školy starosta obce pan Jan Kronika.
V současné době navštěvuje naší školu celkem 239 žáků. Žáci 1., 2., 6. a 7. ročníku se
vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Suchdol nad
Lužnicí, ostatní pak podle vzdělávacího programu Základní škola. S naším ŠVP se mohou
rodiče seznámit na www stránkách naší školy
(www.zs.suchdol.cz).
Na škole pracuje pedagogický sbor ve stejném složení jako v minulém školním roce.
Žákům 1. stupně jsou po vyučování k dispozici dvě oddělení školní družiny. Provoz
školní družiny byl prodloužen do 16:30 hodin,
ráno je možno dítě do školní družiny umístit
již v 5:45 hodin.

Škola zajišťuje poradenské služby v oblasti podpory při integraci a vzdělávání žáků
s SPU, prevence sociálně patologických jevů a
kariérového poradenství prostřednictvím speciální pedagožky Mgr. Václavy Wipplingerové a výchovné poradkyně pro 2. stupeň Mgr.
Stanislavy Tomáškové.
Všechny potřebné informace o organizaci
školního roku dostali rodiče od třídních učitelů na úvodních třídních schůzkách, které proběhly v měsíci září.
Pro rodiče žáků 2. stupně se budou konat
každé první pondělí v měsíci konzultační odpoledne od 16:00 do 18:00 hodin.
Informace o prospěchu žáků 1. stupně budou předávány rodičům formou triád ( přítomen učitel, rodič a žák) v prvních týdnech
listopadu, března a května.
Při vyskytnutí problému nečekejte na dané
datum a kontaktujte školu ihned.
Přeji nám všem, rodičům, pedagogům a
hlavně dětem, hladký průběh nového školního
roku.
Mgr. A. Ficalová
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Volby do školské rady
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada (Zákon
561/2004 Sb. § 167 a 168). Ta je také zřízena
na naší škole v Suchdole nad Lužnicí. V měsíci
říjnu končí tříleté funkční období této školské
rady. Nová školská rada bude rozhodnutím zřizovatele šestičlenná, dva zástupce volí zřizovatel Město Suchdol nad Lužnicí, dva zástupce
volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a
dva zástupce volí pedagogičtí pracovníci školy.
Rodiče žáků naší školy byli na třídních
schůzkách v měsíci září 2008 vyzváni ke kandidatuře do školské rady. Návrhové lístky na
kandidáta do voleb školské rady při ZŠ Suchdol nad Lužnicí je možné ještě vyzvednout a
podat v sekretariátu školy nebo v podatelně
MěÚ v Suchdole nad Lužnicí do čtvrtka 2. října 2008 včetně. Kandidát do školské rady
musí na návrhovém lístku podepsat souhlas
s kandidaturou. Zřizovatel jmenoval volební
komisi, která připraví kandidátní listiny do voleb školské rady pro zástupce zákonných zástupců a pedagogických pracovníků a rovněž
připraví volební seznamy voličů (volí všichni
pedagogičtí pracovníci školy a všichni zákonní zástupci žáků – oba rodiče).
Vlastní volby se uskuteční v pondělí 6. října 2008 od 18:00 do 19:00 hodin v prostorách
školní jídelny. Volby jsou tajné. Voliči upraví
kandidátní listy ( zaškrtnou pouze dva kandidáty) a volební lístek vhodí do připravené volební
urny. Vchod pro voliče bude otevřen z parkoviště u tělocvičny. Zveme srdečně všechny rodiče k účasti do voleb do školské rady.
Volební komise oznámí výsledky do voleb
po sečtení hlasů po 19. hodině a druhý den budou výsledky zveřejněny ve škole, na webových stánkách školy a rovněž na webových
stránkách Města Suchdol nad Lužnicí.
Touto cestou rovněž děkuji odstupujícím
členům školské rady za práci, podněty a připomínky k chodu školy za minulé volební období.
Mgr. L. Ondřich, ředitel školy
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Střední škola České Velenice
Revoluční 220, 378 10 České Velenice, telefon: 384 794 237, fax: 384 795 511, info@sscv.cz, www..sscv.cz

Zveme Vás na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
24. října 2008, 19. prosince 2008 a 30. ledna 2009
od 8 do 17 hodin

Zahájení školního roku 2008/2009
Stalo se už tradicí, že se všichni žáci i učitelé schází každoročně
v KD Beseda, aby společně zahájili nadcházející školní rok. Noví žáci
se tak mohou seznámit s třídními učiteli i ostatními spolužáky. Samozřejmě jsou vítáni i rodiče „prváků“.
Letošního zahájení se kromě vedení školy zúčastnil také místostarosta Mgr. Kotrč za Městský úřad České Velenice, který informoval
všechny přítomné o chystaných stavebních úpravách ve městě. Poté
byly nejlepším žákům jednotlivých tříd za loňský školní rok předány
ředitelkou školy RNDr. Milenou Elsterovou odměny od akciové společnosti České dráhy, jednoho z našich smluvních partnerů.
Celoškolní setkání po prázdninách je nejen rekapitulací minulého
školního roku, ale i výhledem do toho nového, který přináší různé změny. O těchto novinkách a zajímavých akcích naší školy vás budeme na
stránkách zpravodaje průběžně informovat.
Helena Kojanová

Partnerství SŠ České Velenice
v mezinárodním projektu
Leonardo da Vinci
Ve dnech 14. – 25. dubna proběhla stáž studentů Středního odborného učiliště železničního Košice na naší škole v rámci partnerství v mezinárodním projektu Leonardo da Vinci „Vlakom do Európy“, který je
zaměřen na výměnné stáže studentů a pedagogů.
Naše škola se stala na 14 dní hostitelkou 13 studentů a dvou pedagogických pracovníků. V rámci projektu konali studenti odbornou stáž ve
firmě ŽOS České Velenice, a.s., zúčastnili se i výuky odborných předmětů a matematiky. Uspořádali jsme pro ně několik exkurzí – například
do Magny Cartech s.r.o., Gmündu a Třeboně. Velký úspěch měl výlet
do Prahy. Studenti naší a košické školy změřili své síly ve sportovním
klání a pak se společně pobavili u táboráku na domově mládeže.
Jsme rádi, že se stáž vydařila,a už se těšíme na říjen, kdy přijede druhá část studentů. Díky získaným zkušenostem připravíme podobné výměnné stáže na zahraničních školách.
Milena Elsterová

Projekt „Pomáháme...“
Na konci školního roku jsme naši veřejnost informovali prostřednictvím Suchdolského zpravodaje o spolupráci žáků 9. ročníku z naší ZŠ s Ústavem sociální péče v Pístině.
Na škole byla vyhlášena sbírka plyšáků a hraček pro obyvatele ústavu. Akce se velmi zdařila.
Slíbili jsme, že zveřejníme fotografie z předávání našich hraček.
Sbírku přivezli do Pístiny přátelé – motorkáři, kteří zdejší obyvatele navštěvují již delší dobu.
Můžete sami posoudit, jestli se vyplácí dělat druhým radost...
Dovolte mi, abych poděkovala za zprostředkování celé akce paní Mileně Metelcové a dále
všem, kteří do sbírky přispěli.
Z. Zbudilová
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Ve dnech 17. – 18. října 2008 se uskuteční
volby do krajských zastupitelstev
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Několik tisíc volebních místností se ve dnech 17. – 18. října 2008
otevře pro volby do krajských samospráv a také do jedné třetiny Senátu
Parlamentu ČR. Volby do krajských zastupitelstev proběhnou ve
všech krajích s výjimkou hl. m. Prahy a volby do Senátu v 27 volebních obvodech.
Do v pořadí již třetích krajských voleb od vzniku vyšších územně
samosprávních celků v roce 2000 můžete zasáhnout svým hlasem již
v měsíci říjnu. Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za 4 roky a
představují volený samosprávný orgán. Z členů krajských zastupitelstev jsou následně voleni členové krajských rad – výkonných orgánů
samosprávy a krajští hejtmani. Volby se konají celkem ve 13 krajích
s výjimkou Prahy, kde se volby do zastupitelstva uskuteční společně
s komunálními volbami v roce 2010. Senátní volby se konají jednou
za dva roky a dochází při nich k obměně třetiny mandátů. Senátoři
jsou voleni na 6 let.
Jak tedy můžete hlasovat v letošních podzimních volbách?
Kdo?
n volit mohou občané ČR, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli
věku 18 let
Kam se bude volit?
n do zastupitelstev krajů všech krajů s výjimkou Prahy
Volby se konají v krajích: Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském,
Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém, Vysočině a ve Zlínském kraji
n do třetiny Senátu Parlamentu ČR
Volby se konají v 27 obvodech: Brno-město,Česká Lípa, Děčín,
Frýdek-Místek, Hradec Králové, Cheb, Karviná, Kladno, Kolín,
Louny, Pelhřimov, Plzeň – město, Praha 1, Praha 5, Praha 9, Přerov, Příbram, Olomouc, Ostrava – město, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Trutnov, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín,
Znojmo, Žďár nad Sázavou.
Kdy se konají?
n první kolo senátních voleb a voleb do krajských zastupitelstev:
v pátek 17. října 2008 od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října
2008 od 8 do 14 hodin
n případné druhé kolo senátních voleb: v pátek 24. října 2008 od
14 do 22 hodin a v sobotu 25.října 2008 od 8 do 14 hodin
Kde?
n popis volebních okrsků bude zveřejněn na úřední desce MěÚ
Suchdol nad Lužnicí od 02.10.2008
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Krajské a senátní volby 2008
Vážení spoluobčané,
nadešel čas opět přistoupit k volebním
urnám a zvolit nové krajské zastupitelstvo,
hejtmana a senátora pro náš volební obvod.
Je na každém z nás jak vybrat v nepřehledné politické situaci nejvhodnější kandidáty, kteří nás budou v tomto kraji zastupovat.
Občanská demokratická strana v čele s kandidátem na jihočeského
hejtmana RNDr. Janem Zahradníkem je zárukou stability a rozvoje
celého jihočeského kraje.
Za zmínku snad stojí zejména oblast zdravotnictví – za mnohé
mluví vysoká úroveň krajské nemocnice v Českých Budějovicích,
dále je pro nás všechny důležitá oblast infrastruktury.
Jak se ukázalo již v prvním volebním období, významnou jihočeskou hodnotou je hospodárnost. Jihočeský kraj vždy končí své roční
hospodaření s kladným výsledkem v řádu stovek milionů korun, které
se rozdělují ve prospěch Jihočechů. Odpovědnost za správu silnic 2. a
3. třídy naplňujeme tím, že každým rokem investujeme do jejich obnovy víc než miliardu korun. Jsme přesvědčeni, že dobrá dopravní
dostupnost je základní podmínkou udržení kvalitního života jihočeského venkova.
Vraťme se však k životu v našem městě. To, co mnohé z nás nejvíce pálí, zejména rodiče předškoláků, je vybudování nové mateřské
školy. I na tomto projektu má hlavní podíl Občanská demokratická
strana společně s poslancem panem Doktorem, který dokázal prosadit
pro naše město finanční injekci 8 mil. korun. Tato částka byla zásadní
pro odstartování celého projektu výstavby mateřské školy.
Ze zvláštního geografického rozdělení volebních obvodů pro volby do 1/3 senátu přistupujeme v tomto roce i k volbám senátním.
Kandidátem Občanské demokratické strany je pan Stanislav Bernard, zakladatel Českého svazu malých nezávislých pivovarů a spolumajitel pivovaru Bernard.
Pan Stanislav Bernard, byť nezávislý kandidát ODS, preferuje
mimo jiné rozvoj všech oblastí venkova, podnikatelskou sféru, rozvoj
rekreačních oblastí a pracovité lidi.
I když pan Bernard není přímo z našeho regionu, není pochyb
o tom, že naši oblast bude plně podporovat.
Jako všechna jihočeská města i Suchdol nad Lužnicí a okolí si zaslouží kvalitní zástupce jak v krajských, tak i senátorských křeslech.
Jsme proto přesvědčeni, že krajské a senátní volby jsou pro nás všechny velmi důležité. Volíme si zástupce z našeho blízkého okolí, o kterých víme, že pro naše město mohou něco dobrého udělat.
Přeji vám tedy všem při volbách šťastnou pravou ruku.
Za místní organizaci ODS, Jan Wipplinger
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POPRÁZDNINOVÁ

DĚTSKÁ
DISKOTÉKA
13. září byla místní hasičárna plná veselých a rozzářených dětí. Sešly se zde,od těch
nejmenších, až po ty už trochu odrostlejší, aby
se trochu ještě rozptýlily po skončených
prázdninách, a nabraly sílu na nový školní rok.
Čekala je tady spousta soutěží se sladkými
odměnami. Ty nejmenší zaujal medvěd, co
polykal vhozené míčky, ale úspěch měly i balónky, židličky, pytle a jiné soutěže.
Nechyběly ani tradiční koblížky z místní
pekárny. O hudbu se nám postaral pan Vrchota a o občerstvení se zasloužili manželé Pecušíkovi.
A nakonec tedy musíme všem poděkovat:
panu Soudkovi a jeho zaměstnancům za výborné koblížky, panu Vrchotovi za pěkné písničky i za vzorné občerstvení manželů
Pecušíkových. A také dík hasičům za propůjčení místnosti v hasičárně.
A také musím moc poděkovat našim členkám, které i v malém počtu zvládaly všem dětičkám vyhovět.
Za Český svaz žen
předsedkyně Věra Kryšpínová

ČSŽ zve rodiče s dětmi na

DRAKIÁDU
konanou 4.10.2008 od 14. 00 hod.
na Sídlišti 9. května u kulturního domu.
Nebudou chybět ani odměny,
jen vítr nám snad dopřeje počasí.

BURZA
Podzimní BURZU oblečení bude ČSŽ
pořádat
10. a 11. října 2008 v hasičárně.
Příjem věcí 10. října od 16 – 19 hod.
Prodej věcí 11. října od 8.30 – 12 hod.
Likvidace proběhne od 12 – 14 hod.
Poplatky: 0,50 Kč za kus
a 10 % z prodané věci
/počítejte se zaokrouhlením vzhledem
k dosavadní měně/

Nadále pro Vás na listopad
připravujeme:
t Burzu knih, která se bude konat v naší
klubovně – vchod z parkoviště za kulturním domem.
t Vánoční výstavu
– už se těšíme na vaše výrobky.

Hasiči vyrazili na PYRO CAR
V sobotu 30.8.2008 se uskutečnil zájezd do Přibyslavi na letiště, kde měli po roce sraz hasiči.
Vyjelo se ráno v 6 hodin. V Přibyslavi jsme navštívili místní muzeum hasičské techniky. Poté
jsme odjeli na letiště. V 11 hodin bylo slavnostní houkání sirén všech automobilů. Dále vystoupili se svými projevy představitelé vlády ČR. Po celý den vystupovala se svými písničkami dechová kapela se Skutče. Počasí bylo slunečné. Ve 14 hodin jsme viděli ukázku integrovaného
záchranného systému ČR – ukázka hašení z letadla, záchrana osob z vrtulníku atd. Den strávený
mezi 284 hasičskými vozidly se každému velice líbil. Moderní záchranářskou techniku zastupovali na PYRO CARU například obojživelné vozidlo BOBR, vrtulník Bell či výsuvný žebřík Magirus. Celkem se na letištní akce přijelo podívat na 25 000 nadšených zvědavců. Nad letištěm
panovalo sluníčko, které za celý den ani jednou nezalezlo za mraky.
Závěrem chceme poděkovat našim sponzorům, kterými jsou pan Svoboda a pan Stasek. Děkujeme také našemu skvělému řidiči panu Švarcovi, který nás v pořádku dovezl tam i zpět.
Hasiči Suchdol nad Lužnicí
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Vodáci v Krkonoších – v kraji severské tundry
„Není krásnějšího místa“… dozvěděli
jsme se od sympatické Šárky, když jsme
v Trutnově na vlakovém nádraží přebírali klíč
od stylové roubené chaty DĚVÍN, kde jsme
s vodáckým oddílem LUŽNIČÁCI strávili týden od 17. – 23.8.2008. Chatu Děvín najdete
na nejvyšším místě Krkonoš v závěru Modrého dolu v samém středu KRNAPu. Přístup je
možný pouze „po svých“ (z Pece pod Sněžkou
cca 4,5 km). Chata patří do vlastnictví Nadačního fondu při Gymnáziu v Trutnově a cesta
z Pece pod Sněžkou do srubu protíná jednu
z největších lavinových drah v oblasti Krkonoš.
Z Děvína na svahu Studniční hory je překrásný výhled na pláně a rašeliniště pod sebou, na vymodelovaný kamenný jehlan
Sněžky (1602 m), nejvyšší české hory, zvedající se strmě z hlubin Obřího dolu. Nejvyšší
partie hor jsou pokryté tundrou, připomínají
spíše krajiny Arktidy vzdálené odsud tisíce kilometrů. Na malém území tu najdete přes
20 endemitů – rostlin a živočichů, kteří se nevyskytují nikde jinde na světě! Měli jsme pocit, že jsme se náhle ocitli převysoko na severu
Evropy či Ameriky. Královské hory severských plání, skal, lesů, kosodřevin a jezer jsme
poznávali během slunečného týdne po turistických trasách: výstupem na Sněžku od Pomezní boudy a sestupem Obřím dolem, údolím
Zeleného a Modrého potoka, přechodem přes

Liščí horu, Jelení vrch, Vlčí důl, Výrovku,
Luční boudu, Úpské rašeliniště, nadchly nás
proslulé krkonošské „zahrádky“– Krakonošova a Čertova… Na Sněžku jsme se v závěru
pobytu podívali ještě jednou, ale to už jsme
vyjeli nahoru lanovkou. Na vrcholu většina
z nás poslala pohled s razítkem z nejvýše položené pošty v Čechách.Besedovali jsme také
v Peci pod Sněžkou se správcem parku, který
měl pěknou zelenou uniformu s obrázkem
Hořce tolitovitého =
znakem Knapu, a
navštívili naučnou
expozici informačního střediska. Při pobytu na Děvíně jsme
také přijali dobrovolje nám velkou ctí podílet se na propagaci nového divadelního
ný úkol…dávat pofestivalu pod názvem Suchdolské divadelní večery.
zor na větší stádo
Tento festival i přes to, že je festivalem novým, byl velmi dobře
ovcí…ale byly posorganizačně a propagačně zvládnutý. Velký dík za toto patří panu
lušné, zpět do ohraVítu Pávkovi, suchdolskému souboru SUD, sponzorům a samozřejdy jsme je zaháněli
mě také městu Suchdol nad Lužnicí.
jenom jednou.
Díky mladým příznivcům divadla z tohoto města nikdo ze souborů ani z týmu technické podpory nestrádal a dostávalo se mu všeho potřebného k dosažení bezproblémového chodu celého festivalu
a samozřejmě také k uspokojení diváků.
Za nás, fotografy z DVAvTOM.cz, chceme všem těmto lidem
vyjádřit velký dík a zároveň Vás, příznivce neprofesionálního divadla, chceme pozvat k prohlídce našich stránek, na kterých se snažíme přiblížit všem souborům a zájemcům o divadelní život
atmosféru této sféry kulturního dění.
Těšíme se tedy na druhý ročník a přejeme organizátorům hodně
zdaru.
DVAvTOM.cz

Vážení členové souborů
a divadelní příznivci,

NABÍDKA:
CD s fotografiemi z festivalových představení a festivalového života je možné objednat na telefonu 602 806 508 nebo na pavek.vita@seznam.cz.
Vít Pávek, ředitel Suchdolských divadelních večerů.

Pro všechny zúčastněné zůstala nezapomenutelná nejen pestrá příroda Krkonošského
národního parku, ale i pobyt ve srubu bez elektřiny, sprcha se studenou vodou, společné večery u dřevěného stolu a vaření na kachlových
kamnech…borůvkové knedlíčky, špagety, zelnice… chutnalo nám skvěle!
Děkujeme Šárce Ortové za zapůjčení chaty, Romaně Veselé a Kateřině Vacíkové z Třeboně za pomoc při dozoru nad dětmi a taky
všem malým vodákům, kteří statečně putovali
po horách a drželi partu. Ráno jsme se probouzeli do zářivého jitra a na obzoru vnímali
nádhernou odvěkou nehnutost hor, jejich nevtíravou barevnost i klid, kterou vyzařovaly.
Před dětmi se rozprostíral celý nádherný
den…celý život. Stejně zářivá jitra přejeme i
vám. AHOJ!
M.K.

PLÁNUJEME:
4. října 2008 ZAMYKÁNÍ LUŽNICE.
Sraz vodáků je v 9 hodin na loděnici.
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TŘEBOŇSKÝ FESTIVAL OCHOTNICKÉHO DIVADLA
Od roku 2005 se každé léto v Třeboni otevírají brány divadla J.K.Tyla, které nabízí řadu profesionálních představení lidem dychtícím po kultuře. V letošním roce se ovšem začalo myslet i na divadla amatérská. Inspiraci našli organizátoři z Třeboňské rozvojové společnosti na našem letošním festivalu Suchdolské divadelní večery a byli jsme požádáni o pomoc s organizací.
A zde Vám tedy přinášíme program.

SOBOTA 11. ŘÍJNA 2008
10.00 – 10.50
Divadélko KOS, o.s. České Budějovice
POSLEDNÍ LOUPEŽNÍK (pohádka)
www.divadelko-kos.wz.cz
15.00 – 17.30
Šumavský ochotnický spolek – ŠOS Prachatice
ŽENITBA (komedie)
www.sos-pt.cz
19.30 – 19.45
Pěslav – Ozvěna (doprovodný program v divadle J.K.Tyla)
www.tr-ops.cz
20.00 – 21.30
Divadelní ochotnický soubor “SUchdolské Divadlo”, o.s. Suchdol nad Lužnicí a Komorní orchestr při ZŠ Rapšach a DS “SUD”
PAMFILO A SPOL. (komedie)
www.divadlo.unas.cz

Malé ohlédnutí,
velké poděkování
V sobotu 28. června 2008 jsme ukončili
loňské Cvičení pro rodiče s dětmi. Akce proběhla v prostorech kempu u Školků na Parisu.
Sportovního odpoledne se zúčastnilo 32 dětí +
rodiče. Odpoledne to bylo vskutku náročné,
ale povedené. Důkazem byly především spokojené tváře malých sportovců, ale i rodičů.
Na závěr byly děti odměněny drobnými dárky.
Obdarovány jsme byly i my, cvičitelky, čímž
dětem a jejich rodičům ještě jednou děkujeme.
Poděkování touto cestou posíláme i panu
Školkovi za poskytnutí prostor a panu starostovi Kronikovi za sponzorský dar.
!!! Cvičení R+D probíhá pravidelně ve
čtvrtek od 15.30 hod v místní tělocvičně ZŠ.
Možnost přihlášení je maximálně do konce
října. !!!
Těšíme se na Vás.
Jana Nestávalová, Aňa Brothánková

Vodáci informují ….
Tradiční

ZAMYKÁNÍ LUŽNICE
se uskuteční

4.10.2008 od 10.00 hodin
u mostu na Klikov

NEDĚLE 12. ŘÍJNA 2008
10.00 – 11.00
Studio dell´arte, o.s. České Budějovice
BAJAJA (pohádka)
www.dellarte.cz
15.00 – 16.30
Divadelní spolek Kajetán Třeboň
POJĎTE S NÁMI NA PŮDU (komedie)
www.itrebon.cz
20.00 – 22.00
Divadelní klub Českokrumlovská scéna
RACEK (fraška)
www.ck-scena.info
22.00 – 22.30
Salamandra playing with fire, Rakousko, Linz
ohňové vystoupení na Masarykově náměstí v Třeboni
www.playing-with-fire.at
Na setkání s Vámi se těší
Vít Pávek, programový ředitel (602 806 508)
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Horní Suchdol nad Lužnicí mezi dvěma
světovými válkami ve vzpomínkách pamětníků
(Pokračování z minulého čísla)
U nás se v době ohrožení narychlo začaly
stavět v pohraničí bunkry. Můj bratr, ač jako
majitel zemědělské usedlosti měl nárok na
zkrácenou prezenční vojenskou službu /asi na
půl roku/, musel si přesto „odkroutit“ celé dva
roky . Později, při všeobecné mobilizaci, jedné noci u nás zabušili na okno dva četníci a vyzvali bratra, aby s nimi ihned odejel k nástupu
vojenské služby do nedalekého bunkru. Tam
bratr pobyl ještě dalších sedm měsíců. Po
dobu jeho „vojančení“ jsem ho zastupoval ve
značné míře já, ačkoliv jsem ještě studoval
/maturitní zkouška na gymnáziu v r. 1937 a
doplňovací maturita na učitelském ústavě na
podzim v r. 1938/.
My mladí jsme si s obavami kladli otázku:
„Co bude dál?“ Já sám jsem po bratrově návratu domů kratší dobu pracoval jako dělník
v lese a na „vrchní stavbě“ na dráze ČSD. Protože jsem před válkou složil odbornou zkoušku z němčiny pro měšťanské školy, mohl jsem
od února 1942 působit jako „učitel-němčinář“
na školách v Suchdole nad Lužnicí. Předtím
jsem za okupace pětkrát jen „o vlas“ unikl
„nasazení“ do Říše.
Lidé, kteří měli problémy s německými
úřady, se na mne za války obraceli, abych jim
sepsal v němčině různé žádosti. Nato si mě
pozval vládní komisař na obecní úřad a psaní
žádostí mi zakázal. Psal jsem je dál za dané sli-

by, že mě žadatelé neprozradí. Bohudíky vyvázl jsem „se zdravou kůží“. Věděl jsem,jak
dovedl „zatočit“ s našimi lidmi na pracovním
úřadě /Arbeitsamt/ hrůzu nahánějící krajský
vedoucí Buchner. Naštěstí náš „Regierungskomissar“ pan Trsek byl snad až výjimečně
solidní člověk, takže jsem byl přesvědčen, že
by mě do „koncentráku“ neposlal.
Také jsem vedl kurs německého jazyka
pro četníky. Tam jsem získával v roce 1944 informace o tom, jak se říšská armáda v ústupu
západním směrem „odpoutává“ na ruské frontě od nepřítele, aby zaujala výhodnější obranné pozice.
V listopadu 1944 jsem byl přece jen /ač
němčinář/ nasazen do Křemže u Českých Budějovic. Původně jsme měli jet na Ostravsko
kopat zákopy před postupující sovětskou armádou, ale z Českých Budějovic jsme byli posláni do Křemže, neboť na kopání zákopů už
bylo pozdě. /Nakonec sovětská armáda stejně Ostravu obešla, převážně přes Opavu./
V Křemži jsme měli budovat úzkokolejnou
dráhu k plánovaným dolům na měď.
Když bylo v Českých Budějovicích rozbombardováno nádraží ČSD, šli jsme je opravovat. Přitom jsme zažili veliký nálet letadel
z Anglie, který napáchal značné škody.
V Křemži jsem jako tlumočník /německy
Dolmetsch/ též zažil „dobrodružství“. Skupinka nespokojenců šla protestovat vrchnímu ve-

FOTBALOVÁ SEZONA – říjen
neděle 05.10.

16.00

Muži B OP

Suchdol / Studená

středa 08.10.

16.30

mini OP

Suchdol / Břilice A

sobota 11.10.
neděle 12.10.
neděle 12.10
neděle 12.10.

10.00
09.30
11.15
16.00

Dorost I.A
st. žáci I.A
ml. žáci I.A
Muži A I.

Suchdol / Sepekov
Suchdol / Týn n. Vlt.
Suchdol / Týn n. Vlt.
Suchdol A / Slavonice

neděle 19.10.

15.30

Muži B OP

Suchdol / Klikov

středa 22.10.

15.30

mini st. OP

Suchdol / Břilice B

sobota 25.10.
neděle 26.10.
neděle 26.10.
neděle 26.10.

10.00
09.30
11.15
14.30

Dorost I.A
st. žáci I.A
ml. žáci I.A
Muži A I.

Suchdol / FK Tábor B
Suchdol / Lomnice
Suchdol / Lomnice
Suchdol A / N. Včelnice

úterý 28.10.
úterý 28.10.
úterý 28.10.

09.30
11.15
14.00

st. žáci I.A
ml. žáci I.A
Dorost I.A

Suchdol / Chýnov
Suchdol / Chýnov
Suchdol / Veselí

doucímu stavby /Oberbaurat/ proti velmi špatné stravě /Eintopf/. Nato se přiřítil do jídelny
gestapák a s pistolí namířenou na mne jako tlumočníka řval, že nás všechny postřílí. Nepostřílel nás sice, ale přibližně čtrnáct dní potom
sebralo gestapo asi šestnáct nasazených pracovníků za to, že si protáhli volnou neděli o jeden den. Mezi nimi byl /zcela neprávem/ i
suchdolský učitel Mejdrech. Tomu dal „parťák“ na pondělí volno k zařízení osobních záležitostí v jeho bydlišti. Parťák to však popřel,
takže kolegu Mejdrecha odvezlo gestapo do
krajské vězníce v Č. Budějovicích s ostatními.
Hned druhý den jsem zašel jako tlumočník
spolu s učitelem Mikešem /který působil na
měšťanské škole v Suchdole n. L. jako já ve
výuce němčině/ za panem „Oberbauratem“.
Argumentovali jsme tím, že kolega Mejdrech
neměl ani jeden den absence a že jako učitel až
do nasazení vypomáhal bezplatně na obecním
úřadě při vydávání potravinových lístků.
„Nechť si pan „Oberbaurat“ telefonicky ověří
u pana Trska na obecním úřadě v Suchdole n. L., že mluvíme pravdu“. Pan vrchní vedoucí stavby se zachoval velkoryse: Zdvihl
telefon a dal pokyn na gestapo, aby Mejdrecha
pustili. Večer byl náš kolega a kamarád mezi
námi.
Ostatní na gestapu pobyli ještě asi 14 dní,
kdy byla budova gestapa vybombardována.
Naši „vězňové“ se vyznamenali při zachraňování raněných. Za tuto obětavost byli propuštěni zpět do Křemže.
Zde nám vyprávěli, že už by nikdy nechtěli takové vězení prožít. Museli vykonávat banální práce /např. lepení papírových sáčků/
dlouho do noci, honili je gestapáci v chladu po
dlaždičkových chodbách a všestranně je šikanovali. Uběhlo několik týdnů a Američané
se blížili k Šumavě. My „nasazení“ jsme asi
z 90 % deset dní před německou kapitulací
„zdrhli“ domů a po nás se hned „zachraňovali
útěkem“ naši „chlebodárci“ – aby neupadli do
zajetí blížící se sovětské armády.
Válka skončila, alespoň pro nás z Kremže,
šťastně. Je zde však memento: V 1. svět. válce
zahynulo na 20 milionů lidí, ve 2. svět. válce
dvaapůlkrát více. Zabrání lidstvo další světové katastrofě, při níž by se oběti počítali na stamiliony?
PhDr. Jaroslav Novák
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ANTÉNY
SATELITY
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM
Společné antény
u Dodání a montáž satelitních

tel. fax: + 420 384 389 627
mob.: 602 698 678, 602 414 723

www.trebonskestavby.cz
e-mail: info@trebonskestavby.cz

komplexů CS – link /České
a slovenské programy bez
měsíčních poplatků/
u Dodání a instalace

set – top boxů
Libor Vondrášek – 602 314 046

ALLSPEED t
u PRODEJ A VÝROBA PALET
Vedoucí: p. Michalík
Tel.: 603 441 906

u VÝKUP EUROPALET
Výkupní místo: horní Suchdol, Areál 2 D
Otevřeno od 8.00 do 17.00 hodin
Tel.: 604 317 007

Nově otevřené

SANDRY KŘIVÁNKOVÉ
v Suchdole nad Lužnicí, 28. října 242
(naproti ZŠ)

říjen 2008
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