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Vážení občané,
vstoupili jsme do nového roku 2010. Dovolte mi, abych Vás informoval o připravovaných investičních akcích, které naše město
hodlá v letošním roce uskutečnit. Svůj článek
rozdělím do několika základních kapitol, tak
jak jsou uvedeny v rozpočtu města na rok
2010.

Silnice – chodníky
Zde předpokládáme provést rekonstrukci
Vitorazské ulice. Stavební objekt zahrnuje povrchovou úpravu vozovky v délce 332 m včetně úprav a odvodnění. Náklady na tuto silnici
ponese Správa a údržba silnic, město uhradí
náklady na nový chodník a parkovací zálivy,
které vzniknou po pravé straně vozovky směrem od farní zdi až k železničnímu přejezdu.
Tento nový chodník a parkovací zálivy jsou
rozpočtovány částkou 2,5 milionu Kč.
Další větší akcí v kapitole silnic je rekonstrukce účelové komunikace na Šmelcovně
v délce 800 m. Tato velká oprava si vyžádá
částku 2 milionů Kč. Dokončení komunikace a
chodníků na Gráfovci nákladem 960.000,- Kč.
V letošním roce bude též dokončena ulice
U Náhonu. Prioritní akcí letošního roku je dokončení projektové dokumentace rekonstrukce ulice 28. října, část ulice Havlíčkova, část
ulice Jiráskova a náměstí T. G. Masaryka. Je
to velice náročná akce, která by měla přejít do
roku 2011, kdy by se mělo započít se stavebními pracemi. Připravujeme též projektovou
dokumentaci na cyklostezku u vlakového nádraží Na Huti.

Cena 6,00 Kč
V kapitole pitné vody a kanalizace bude
v letošním roce proinvestováno zhruba 6 milionů Kč. Jedná se o prodloužení vodovodů,
dále výměny kanalizací dle plánu obnovy,
projektové práce, tak i postupná výměna dosluhujících technologických částí na čistírně
odpadních vod a i příprava podání žádosti dotace z Ministerstva životního prostředí na odkanalizování místních částí, Tušť, Klikov, Františkov
a dofinancování našeho podílu v případě získání
finančních prostředků na vodovod Benátky, kde
město požádalo v roce 2009 příslušné ministerstvo o dotaci. Celkem rozpočet města na financování kapitol pitná voda a kanalizace
počítá s částkou 6 milionů Kč.
V oblasti kultury jsme v loňském roce požádali Ministerstvo kultury o milionovou dotaci
na digitalizaci našeho kina. Rozpočet města
počítá na dofinancování této dotace s částkou
2,2 milionu Kč. Tato připravovaná akce vychází z nových technologií provozování kin.
Bude pomalu končit éra celuloidových filmů a
filmových kopií v současné kotoučové podobě. Pokud naše město bude chtít udržet krok se
současným trendem a promítat v Suchdole i
v budoucnu, není jiné cesty.
Určitě by se daly mnohem podrobněji rozebírat jednotlivé položky rozpočtu našeho
města, snad závěrem Vám předkládám sumář rozpočtu našeho města na rok 2010.
Příjmy celkem 61.454.500,- Kč, výdaje celkem 58.430.500,- Kč.
Jan Kronika, starosta města

Jak je to s daní z nemovitosti
V návaznosti na novelu zákona č.
338/1992 Sb., schválili dne 23.6.2008 zastupitelé Města Suchdol n. L. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí, která začala platit
od 1.1.2009.
V této vyhlášce, která platí na katastrálním
území Města Suchdol n. L. jsou stanoveny
nejnižší možné koeficienty dané zákonem pro
výpočet daně z nemovitostí.
Viz tabulka převzatá ze zákona :
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel
do 6 000 obyvatel
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1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel
do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel
do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel
do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro jednotlivé části obce může obec obecně
závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni
stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit
pokračování na str. 6

ZPRÁVY Z RADNICE
Informace o důležitých
usneseních volených orgánů
za měsíc prosinec 2009
S novým kalendářním rokem přicházíme
s dalším přiblížením informací z činnosti volených zástupců z řad veřejnosti formou podrobnějších informací z jednání rady a zastupitelstva
města (resp. jejich zkrácených verzí, jejichž prvotní snahou je nezměnit srozumitelnost podané informace, vyplývající z rozhodnutí orgánu
města s vždy uvedeným kontaktem na možnost
zjištění bližších informací).
V případě rady města je však důležité důrazně veřejnost předem upozornit, že nelze
zveřejňovat v souladu s příslušnou legislativou všechna usnesení či jejich zkrácené verze,
protože vznikají na základě zákonem stanovených neveřejných jednání a zveřejnění jejich
obsahu by pro město mohlo v budoucnu znamenat např. nevýhodnou vyjednávací pozici
při hledání řešení různých strategických záležitostí. Věřím, že většina z vás toto pochopí i
s ohledem např. na zákon o ochraně osobních
údajů atd. Oproti tomu zákon o svobodném
přístupu k informacím je dostatečným nástrojem veřejnosti v případě pocitu, že se někomu
informací nedostává….
V případě zpráv z činnosti zastupitelstva,
které se schází veřejně, by se měly objevovat
údaje, které byly sděleny při veřejném zasedání zastupitelstva a ke kterým zastupitelstvo
přijalo nějaké stanovisko… Bohužel dlouholetá zkušenost nejen mne utvrzuje, že žádný
zápis, byť zpracovaný se snahou o co nejpřesnější popis „dění v sále“, se nevyrovná přímé
osobní návštěvě na místě samém… avšak toto
tvrzení je již evergreen.
Souběžně s níže uvedenými základními informacemi jsou povinni úředníci radnice
v souladu se svojí pracovní náplní skutečnosti,
které jsou na základě jejich podkladů projednávány v radě či zastupitelstvu sdělovat legislativně „čistou formou“ veřejnosti v širších
souvislostech v samostatných příspěvcích v jiných částech tohoto periodika. Proto bližší a
přesnější informace naleznete vždy v příspěvcích z jednotlivých odborů.
Ideální stav, kterým by bylo zveřejňování
např. snímků z map a dalších „veřejných“ přípokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
loh usnesení, bude dříve dosaženo v „elektronické cestě“ sdělování informací (která je ale
dostupná pouze určité části veřejnosti). Čas
ukáže, které oblasti veřejného života jsou aktuálně středem zájmu občanů a kde níže uvedená informace se stane třeba impulzem pro
odezvu veřejnosti a dále pro obsáhlejší článek z pera příslušného odboru v dalším vydání zpravodaje. Bez odezvy veřejnosti však
jakákoliv snaha radnice či jakákoliv občanská iniciativa v této oblasti vyšumí zcela do
ztracena…

Rada města (RM):
 Změny v úhradě za vylepování plakátů
RM schválila s účinností od 1.1.2010
změnu pravidel úhrady za vylepování
plakátů, která platí od roku 1998 tím, že
osvobodila od úhrady organizace zřizované městem a místní společenské, politické, sportovní a zájmové organizace.
Úředníci radnice vybrali v posledních letech částku pohybující se v průměru mezi
2500,- až 3000,- Kč za kalendářní rok.
Bližší informace o současně platných pravidlech získáte na odboru kultury a cestovního ruchu.
 Výpověď nájemní smlouvy – stavebniny
RM vzala na vědomí výpověď zaslanou nájemcem městských nemovitostí v areálu
stavebnin u nám. T. G. Masaryka s tím, že
dle výpovědní lhůty ve smlouvě končí nájemní vztah k 31.12.2010. Bližší informace
o možnostech pronájmu městských nemovitostí získáte na odboru správy majetku a
rozvoje města.
 Pronájem – užívání objektu bývalé MŠ
v Suchdole nad Lužnicí
RM po zveřejnění záměru pronájmu rozhodla o pravidlech pronájmu prostorů (2 místnosti) v bývalé MŠ.
Prostory se nebudou pronajímat dlouhodobě, max. pouze na 1 rok. Pravidla jsou
obdobná jako v případě sálu hasičské zbrojnice, šatny v KD, nebo bývalé knihovny
v KD. Nájemní smlouvy či dohody o zápůjčce může v souladu s těmito pravidly
uzavírat vedoucí odboru SMRM. Výše
pronájmu
– u výdělečných organizací l00,- Kč/hod.
vč. DPH
– u organizací zabývající se výchovou a
výukou mládeže 2000,- Kč vč. DPH na
období školního roku při rozsahu výuky
za každých započatých 6 hodin týdně
– u společenských organizací l00,- Kč/rok
vč. DPH
– u zájmových organizací l00,- Kč/hod.
vč. DPH
Výše nájemného může být na základě žádosti nájemce a rozhodnutí rady přiměřeně
upravena ve zvlášť specifických případech.
Bližší informace o možnostech pronájmu
získáte na odboru správy majetku a rozvoje
města.

 Pronájmy vývěsních skříněk
RM pověřila vedoucího odboru SMRM obsazováním volných vývěsních skříněk u radnice za těchto podmínek:
Přednostně budou skříňky přiděleny pro
politické a společenské organizace a sdružení se sídlem v obci. Ostatním bude
skříňka přidělena, pokud nebude ze strany
společenských organizací v místě o ní zájem.
– nájemné 500,- Kč/rok + DPH u osob výdělečně činných
– nájemné 1500,- Kč/rok + DPH u právnických osob
– bezúplatně u společenských, politických
organizací a sdružení v obci a okolí
Po dobu užívání skříňky zodpovídá za její
stav uživatel skříňky a zajišťuje její opravu
v případě poškození. Bližší informace získáte na odboru správy majetku a rozvoje
města.
 Výroční zpráva MŠ Klikov
RM schválila výroční zprávu (vlastní hodnocení) MŠ Klikov za období od začátku
roku 2009 do sloučení s MŠ Suchdol nad
Lužnicí. Bližší informace získáte u tajemníka úřadu města a ředitelky MŠ Suchdol
nad Lužnicí.
 Schválení rozvrhu tělocvičny v ZŠ
RM schválila rozvrh tělocvičny v ZŠ, který byl zpracován ředitelem ZŠ po získání
připomínek ze strany uživatelů. Rozvrh je
k dispozici na webu města a školy. Bližší
informace získáte u tajemníka úřadu města
a ředitele ZŠ.
 Příspěvek MO Svazu důchodců
RM schválila příspěvek na dopravu na
koncert dechové hudby Budvarka v Č. Budějovicích. Bližší informace získáte u starosty města.
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Zastupitelstvo města (ZM):
 Prodej bytu ve vlastnictví města
ZM odsouhlasilo prodej bytové jednotky
2
v čp. 519/ 6 byt 3+1 o výměře 72,05 m včetně příslušného podílu pozemku pod domem
2
čp. 518 a 519 par.č. 820/1 o výměře 161 m a
2
par. č. 820/2 o výměře 161 m dle LV 1721
v k.u. Suchdol nad Lužnicí stávajícím nájemníkům za kupní cenu 304 267,- Kč včetně
uzavření příslušné smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Protože formulář byl doručen
po uplynutí 6-ti měsíců od obdržení nabídky, kdy mohli byt koupit za nabídkovou
cenu 295 405,- Kč, byla jim vypočtena
v souladu s pravidly prodeje cena navýšená
o 3%. ZM odsouhlasilo i uzavření zástavní
smlouvy s bankou, která případně poskytne
úvěr za účelem úhrady kupní smlouvy výše
uvedené jednotky před převodem vlastnických práv. Bližší informace získáte na odboru správy majetku a rozvoje města.
 Žádost o převedení práv k bytu č. 16
v čp. 751
ZM schválilo žádost o převedení práv
k bytu č. 16 v čp. 751 Sídliště Na Pražské



v Suchdole nad Lužnicí na třetí osobu.
Bližší informace získáte na odboru správy
majetku a rozvoje města.
Územní plán města
ZM schválilo „Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Suchdol nad
Lužnicí“.
Bližší informace získáte na stavebním úřadě.
Záměr prodeje ideální ½ kolny p.č. 113
v k.ú. Bor a pozemky přiléhající
ke kolně
ZM schválilo zveřejnění záměru prodeje:
– jedné ideální poloviny nemovitostí v k.ú.
Bor, doposud zapsaných na LV 861, kolny na p.č. 113, p.č. 113 – zast. plocha
2
o výměře 232 m
– zpracování geometrického plánu (GP)
na oddělení části p.č. pozemků v k.ú.
Bor – p.č. 646 trvalý travní porost a p.č.
l69/l0 – trvalý travní porost. GP určí
nové označení pozemku a jeho výměru.
Po zpracování GP zveřejnit záměr prodeje.
– Zajistit zpracování znaleckého posudku
na cenu kolny na p.č. 113 v k.ú. Bor
Bližší informace získáte na odboru správy
majetku a rozvoje města.
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví
města p.č. l006/2 v k.ú. Suchdol n. Luž.
ZM schválilo zveřejnění záměru prodeje
2
p.č. l006/2 ost. plocha o výměře 233 m
a pozemků zaplocených u čp. 327 v k.ú.
Suchdol n. Luž., které jsou ve vlastnictví
města. Záměr bude zveřejněn po zpracování GP, který určí přesné hranice a výměru
prodávaného pozemku, popř. jeho nové
označení.
Bližší informace získáte na odboru správy
majetku a rozvoje města.
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví
města část p.č.1739/27 v k.ú. Suchdol
n. Luž.
ZM schválilo zpracování GP na oddělení
části p.č. l739/27 v k.ú. Suchdol n. Luž.
pod balkonem u přízemního bytu v čp. 704.
GP určí nové označení pozemku a jeho výměru. Po zpracování GP zveřejnit záměr
prodeje. Bližší informace získáte na odboru správy majetku a rozvoje města.
Prodej pozemků ve vl. města po zveřejnění záměru p.č. l60/l4, p.č. l70/2, p.č.
l60/l13, p.č. l69/2 v k.ú. Bor
ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Bor
u čp. 47: p.č. l60/l4 ost. plocha o výměře
2
2
55 m , p.č. l70/2 zast.pl. o výměře 78 m ,
2
p.č. l60/l3 ost. pl. o výměře 52 m , p.č.
2
l69/2 zast. pl. o výměře l5 m paní Ivaně
Pichlové, Bor 9. V kupní smlouvě bude
ošetřeno umístění NN podél prodávajícího
2
pozemku. Cena: 50,- Kč/m u p.č. l60/l3 a u
2
p.č. l69/2, l00,- Kč/m u p.č. l60/14 a u p.č.
l70/2. V kupní smlouvě bude ošetřeno
umístění zařízení NN podél prodávaných
nemovitostí. Bližší informace získáte na
odboru správy majetku a rozvoje města.
pokračování na str. 3
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 Odkoupení pozemku p.č. 2257/4 zast.
2
plocha o výměře l76 m v k.ú. Suchdol
n. Luž. pod čp. 724
ZM schválilo odkoupení p.č. 2257/4 zast.
2
plocha o výměře l76 m v k.ú. Suchdol nad
Lužnicí (ve vlastnictví státu) pod čp. 724
za nabízenou kupní cenu 66 000, Kč (sportovní areál na Gráfovci). Bližší informace
získáte na odboru správy majetku a rozvoje
města.
 Záměr směny pozemků ve vl. města
u objektu Policie ČR na sídl. 9. května
p.č. 1739/62 v k.ú. Suchdol n. Luž. za
pozemky ve vl. státu p.č. l739/65 a p.č.
39/2 v k.ú. Suchdol n. Luž.
ZM schválilo záměr směny pozemků v k.ú.
Suchdol n. Luž. u objektu Policie ČR na
sídl. 9. května. Jedná se o pozemky vytvořené GP č. pl. l583-l04Fi/2009 a GP č. pl.
l535-l0Fi/2009. Pozemek ve vlastnictví
města p.č. l739/62 trav. porost o výměře
125 směnit za pozemky ve vlastnictví státu: p.č. l739/65 ost. pl. o výměře l40l a p.č.
39/2 ost. pl. o výměře 87 . Bližší informace
získáte na odboru správy majetku a rozvoje
města.
 Zřízení věcného břemene (VB) – vedení
kabelového vedení NN na pozemcích ve
vlastnictví města ZE p.č. l62/1 a p.č.
l964l/2 v k.ú. Suchdol n. L.
ZM schválilo zřízení VB vedení kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví
města ZE p.č. l62/1 a p.č. l964l/2 dle PK
v k.ú. Suchdol n. L. za podmínek, uvedených v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí









o zřízení práva odpovídajícího VB č.
2909106/2. Bližší informace získáte na odboru správy majetku a rozvoje města.
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí
– umístění odtokového potrubí a dešť.
kanalizace do pozemku p.č. PK 450
v k.ú. Hrdlořezy
ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení bezúplatného věcného
břemene k uložení odtokového potrubí a
dešťové kanalizace do pozemku p.č. PK
450 o výměře 15,257 v k.ú. Hrdlořezy – silnice III/1506 ve vlastnictví Jihočeského
kraje, na kterých hospodaří příspěvková
organizace Jihočeského kraje Správa a
údržba silnic. Bližší informace získáte na
odboru správy majetku a rozvoje města.
Cena za internetové služby po změně
DPH
ZM odsouhlasilo zachování stávající ceny
za internetové služby (tj. 298,- Kč, resp.
345,- Kč vč. DPH) a to i s ohledem na zvýšení sazby DPH z 19 na 20% od 1.1.2010,
rozdíl v sazbě půjde k tíži města. Bližší informace získáte na odboru ekonomickém.
Návrh na odvod přebytku hospodaření
výsledku za rok 2009 u zřízených
příspěvkových organizací
ZM schválilo odvedení přebytku hospodářského výsledku u příspěvkových organizací za rok 2009 na účet zřizovatele do
konce měsíce února 2010. Bližší informace
získáte na odboru ekonomickém.
Schválení zpracování projektové
dokumentace na dům pro sociální
bydlení vč. podání žádosti o dotaci
ZM schválilo zadání zpracování projektové dokumentace na dům pro sociální bydlení vč. podání žádosti o dotaci na výstavbu

Získejte certifikát odbornosti
v perspektivní oblasti cestovního ruchu
Obecně prospěšná společnost Krčínovo Třeboňsko připravila ve spolupráci s Místní akční
skupinou Třeboňsko o.p.s., která se již od roku 2004 zasazuje o zvyšování úrovně regionů Třeboňska, Veselska, Řečicka a Vitorazska, zajímavý projekt zaměřený na zvýšení vzdělanosti a
úrovně v oblasti cestovního ruchu.
V letošním roce proto Krčínovo Třeboňsko o.p.s. připravilo výukový kurz nazvaný Vzděláním k vyšší efektivitě cestovního ruchu v regionu Třeboňsko. Během 7 školících lekcí a dvou zajímavých exkurzí budou mít posluchači možnost proniknout díky domácím i zahraničním
lektorům hlouběji do problematiky našeho regionu.
A na co konkrétně se lektoři zaměří?
Například na region jako turistickou destinaci, zajímavosti regionu, možnosti rozvoje, cestovní ruch – hipoturistiku, agroturistiku atd., lázeňství, životní prostředí, rybníkářství, regionální
marketing, dále také komunikaci s návštěvníky regionu a turisty, asertivní jednání, zvláštnosti
komunikace s příslušníky jiných národů, hotelnictví a gastronomii či v neposlední řadě na získání zkušeností z tuzemských i zahraničních regionů.
Kurz je primárně připravován pro zaměstnance a spolupracovníky kulturních a informačních
center v regionu, podnikatele provozující v regionu zařízení cestovního ruchu, studenty středních škol, kteří chtějí získat kvalifikaci v oblasti cestovního ruchu a tím zvýšit šanci přijetí na VŠ
podobného zaměření či zaměstnance obecních a městských úřadů, do jejichž pracovní náplně
patří cestovní ruch. Do vyčerpání kapacity se mohou přihlásit i občané, kteří se o danou problematiku také zajímají.
Po úspěšném absolvování každý účastník obdrží Certifikát dokládající zakončení kurzu.
Tento projekt je financován z Programu rozvoje venkova a je pro účastníky bezplatný.
Bližší informace naleznete na www.mas-trebonsko.cz nebo na telefonech:
384 385 690, 739 650 353, 724 275 990

3
podporovaných bytů pro rok 2010. ZM
uložilo starostovi oslovit minimálně 3 projektanty k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace. Bližší
informace získáte u starosty města.
 Návrh statutu sociálního fondu platný
od 1.1.2010
ZM schválilo návrh statutu sociálního fondu zaměstnanců městského úřadu platného
od 1.1.2010. Bližší informace získáte u tajemníka úřadu města.
 Ekonomické záležitosti
ZM schválilo rozpočtové změny v rozpočtu
města pro rok 2009, pověřilo RM schválením všech rozpočtových změn v příjmové
části a ve výdajové části do výše 30.000 Kč
v období od posledního zasedání ZM v roce
do konce roku, dále schválilo rozpočtový
výhled města na období 2011-2012 a rozpočet města na rok 2010 a v neposlední
řadě uložilo odboru ekonomickému zpracovat vývoj daňových příjmů města za období posledních 2 let. Bližší informace
získáte na odboru ekonomickém.
Poznámka:
Informace byly do zkrácených tiskových
verzí upraveny s použitím údajů ze zápisů
ze zasedání RM a ZM. Předpokládaný termín dalšího jednání zastupitelstva města je
pondělí 8.2.2010 od 17.00 hodin v budově
radnice (více na tel. 384 781 104). Bezplatné upozornění na toto jednání spolu
s dalšími informacemi z dění ve městě získáte registrací v infokanálu města, kterou
provedete odesláním SMS ve tvaru IK
SUCHDOL REGISTRUJ na telefonní
číslo 605 733 680.
Luboš Hešík,
tajemník MěÚ Suchdol nad Lužnicí
Městský úřad žádá všechny pořadatele kulturních, společenských a podobných akcí
na území Města Suchdol n. L. v roce 2010,
aby tyto nahlásili na městský úřad – odbor
kultury a CR.
Akce budou zveřejněny v kalendáři na webu
města.
P. Hrbek

INFORMACE
V pondělí 22. února 2010
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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Informace k systému plateb za komunální odpad v roce 2010
S účinností od 1.1.2010 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška Města Suchdol nad Lužnicí

č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému likvidace komunálního odpadu v roce 2010
Výše uvedená vyhláška je zveřejněna na
úřední desce městského úřadu.
Nadále je v našem městě úhrada prováděna formou místního poplatku, který byl na rok
2010 stanoven ve výši 490,- Kč na osobu s trvalým pobytem v Městě Suchdol n. L. Poplatek je možné uhradit na celý rok, a to
nejpozději do 31. března, nebo ve dvou splátkách, a to, na I. pololetí do 31. března a na
II. pololetí do 31. července.
Poplatek se hradí v úředních dnech pondělí
a středa do 16:00 hodin v kanceláři ekonomického odboru městského úřadu, I.patro č. dveří
11., v případě převodu z účtu vám bude variabilní symbol sdělen na tel.č. 384 382 159.
Po úhradě poplatku bude poplatníkovi vydána k nalepení na jeho popelnici evidenční
známka. Povinnost platit poplatek má rovněž
fyzická osoba, která má na katastrálním území
města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu (490,- Kč).
Do 31. března 2010 včetně, bude firma
AVE CZ s.r.o. obsluhovat nádoby občanů
označené ještě známkou z roku 2009.
Po tomto termínu budou obsluhovány pouze nádoby označené již známkou na rok 2010.
Toto však neplatí u podnikatelských subjektů, které pro vývoz svého odpadu potřebují
známku na popelnici a kontejneru pro rok
2010 již od 4.ledna 2010. Bez takto označené
popelnice či kontejneru nebude tato nádoba
ze strany firmy AVE CZ s.r.o. J. Hradec obsluhována.
Nepoužité jednorázové podnikatelské známky z r. 2009 lze vyměnit za známky na r. 2010
pouze od 16.12. do 28.12.2009. (I. patro č.
dveří 11 na městském úřadu). Pozdější výměna známek nebude možná.
U podnikatelských subjektů se systém plateb a cena nemění.
Od poplatku jsou osvobozeniobčané ve výkonu trestu, občané, kteří mají v obci trvalý
pobyt, ale v obci se prokazatelně (písemné

prohlášení občana) nepřetržitě déle jak 8 měsíců nezdržují, občané, kteří v r. 2010 dovrší 85
a více let věku a občané žijící v domovech důchodců, ústavech sociální péče a podobných
zařízeních, ve kterých nemají trvalý pobyt.
Současně připomínáme, že je potřeba, aby
každý poplatník ohlásil správci poplatku
(městský úřad) vznik i zánik poplatkové povinnosti, jako např. narození dítěte, změnu trvalého pobytu, změnu vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a
to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Sběrný dvůr pro vytříděné složky komunálního odpadu je otevřen každou středu od
13.00 do 17.00 hodin a každou sobotu od 8.00
hod. do 12.00 hodin. K uložení odpadu do
sběrného dvora je potřeba obsluze dvora předložit platnou stvrzenku o úhradě poplatku za
komunální odpad na r. 2010.
O státních svátcích připadajících na tyto
dny je sběrný dvůr uzavřen.
Ukládání stavebního odpadu za hřbitovem
není v roce 2010 již možné .
Stavební a demoliční odpad vzniklý na
území města při stavební činnosti občanů popřípadě právnických a fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost musí původce
odpadu podle zákona o odpadech č.185/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů předat pouze
oprávněné osobě. To je osoba, která má oprávnění k nakládání s odpady podle příslušného
zákona . Odvoz a uložení stavebního odpadu
bude provedeno na náklady původce odpadu,
a to na řízenou skládku. Jiné nakládání s tímto
odpadem je nelegální .
Tímto není dotčena možnost zajistit odvoz
stavebního odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky původcem odpadu.
Bližší informace o kontaktech na oprávněné
osoby – městský úřad I. patro, č. dveří 12.
Harmonogram obsluh nádob na odpad zůstává na rok 2010 pro Suchdol n. L., tak pro
místní části beze změn.

LSPP Třeboň děkuje všem sponzorům
Lékařská služba první pomoci o.p.s. by chtěla poděkovat všem svým sponzorům. Díky jejich
podpoře může naše ordinace dobře sloužit pacientům a nadále rozvíjet a zkvalitňovat své
služby.
V roce 2009 nás podpořili:
Ing. Jan Kepka – Farma Rapšach, Lázně Aurora s.r.o., Betiny Lázně s.r.o., Tiskárna Java,
Argon Systems, Iveta Dunn, Agentura Bárny, Kolektiv zaměstnanců bývalých Velkovýkrmen Třeboň, Bohemia Construktiva Graf stav. s.r.o., Bridgecon – Elektronik s.r.o., Šupina
a Šupinka s.r.o., INDES INVEST s.r.o., Vladimír Pikl Drogerie TETA, Firma Lubomír Sokolík Klikov, Mgr. Jitka Durková - Lékarna Suchdol nad Lužnicí, Technické služby Třeboň
s.r.o., L-TRONIK Ing. Hlásek, Kamenictví Miroslav Vandas, Třeboňská rozvojová o.p.s.,
Uhelné sklady Michal Bouda Třeboň, Třeboňská vinotéka Müller, Lesy Kliment s.r.o.,
Anna Činčurová, Nábytek a bytové zařízení
Poděkování patří také Městu Třeboň, všem obcím v ORP Třeboň a Jihočeskému kraji za pomoc při financování Lékařské služby první pomoci o.p.s.
Jménem kolektivu zaměstnanců bych chtěla všem popřát úspěšné vykročení do nového roku
a po celý rok pevné zdraví!
Denisa Nováková,vedoucí sestra

Harmonogram vývozu sběrných nádob:
kontejnery Suchdol - každé pondělí
popelnice Suchdo
- každou středu
Tušť a New York
- každou středu
Klikov
- každou středu
Zajíc
- každou lichou středu
Tři Facky
- každou středu
Františkov
- každou středu
Benátky
- každé pondělí
Hrdlořezy
- každé pondělí
Vývoz nádob na odpad je zajišťován ve
dvousměnném provozu a z organizačně technických důvodů může v průběhu roku docházet ke změnám tras a časů vývozu, proto platí
zásada, že nádoby budou obslouženy v daný
den od 6.00 hod. do 24.00 hodin a v případě
technické nebo jiné nepředvídatelné závady
následující den od 6.00 hod. do 24.00 hodin.
Sběrné nádoby nebo pytle s logem odvozové firmy mohou být k vývozu přistaveny
na veřejné prostranství nejdříve v 19.00 hodin
dne předcházejícímu dnu vývozu (dle harmonogramu) a odstraněny nejpozději 12.00 hodin
po jejich vyprázdnění. Na přední straně popelnice v její horní třetině musí být vylepena
evidenční známka, která prokazuje možnost
využívat systém zavedený městem.
Městský úřad současně upozorňuje ty občany, kteří dosud neuhradili poplatek či jeho
zbývající část za rok 2009, aby tak neprodleně
učinili. V opačném případě jim poplatek bude
zvýšen až na trojnásobek a bude přistoupeno
u těchto dlužníků k exekuci dlužné částky
srážkou ze mzdy, bankovního účtu, důchodu,
či jiných příjmů.
Dále upozorňujeme občany, podnikatele a
firmy na to, že firma AVE CZ s.r.o. J. Hradec
zajišťující likvidaci odpadu z území Města
Suchdol n. L. z protipožárních, hygienických ,
technických a důvodů předpisů ochrany životního prostředí neprovádí obsluhu odpadových
nádob, ve kterých se nachází :
– žhavý nebo horký popel
– uhynulá těla zvířat
– stavební suť, zemina, kamení
– hořlavé a výbušné látky, jedy, chemikálie
– ropné oleje a látky jimi nasycené
– tekuté odpady
– hnůj
– akubaterie, monočlánky
– zářivkové trubice
– léčiva
– odpad není sypatelný (je zamrzlý nebo napěchovaný v popelnici), hrozí poškození
odpadové nádoby, případně úraz obsluhy
– nádoba je zkorodovaná či jinak poškozená
– nádoba není opatřena příslušnou známkou
s rokem obsluhy
– nádoba je umístněna mimo dostupnost svozové techniky
P. Hrbek, MěÚ Suchdol n. L.
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Program kina na měsíc únor
t

3. středa

19.30 hod.

109 min.

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Ryan je populárním spisovatelem knih o tom,
jak se vypořádat se ztrátou a dopřát životu nový smysl. Sám ale není se svou minulostí vyrovnaný.
Hrají: Jennifer Aniston, Aaron Eckhart a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

13. sobota

19.30 hod.

19. pátek

19.30 hod.

130 min.

TWILIGHT SÁGA: Nový měsíc

gang mu zavraždí manželku a děti. A bude se
chtít mstít.
Hrají: Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t
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102 min.

STÍNU NEUTEČEŠ
Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto
v minulosti. Po šedesáti letech manželství se
chce osmdesátiletá Evženie rozvést se svým
manželem. Vnučka – právnička jí má pomoci.
Hrají: Jaroslava Adamová, Pavel Landovský,
Anna Polívková, František němec, Matěj Hádek.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

Jak se bude dál vyvíjet vztah Belly a Edwarda
po osudové oslavě Belliných 18. narozenin?
Co když prostě není možné, aby upír miloval
člověka a naopak?
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson a další.
České tutulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

24. středa

19.30 hod.

162 min.

AVATAR
Akční sci-fi. Příběh vypráví o bývalém vojákovi, který je proti své vůli vržen na neznámou
planetu, kde probíhá meziplanetární válka.
Hrají: Stehen Lang, Sigourney Weaver a další.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

27. sobota

19.30 hod.

80 min.

OKO VE ZDI

t

5. pátek

19.30 hod.

Milenecká dvojice vstupuje jednoho dne do
opuštěného domu, který si ona vybrala jako
místo schůzky. Škvírou ve zdi je pozoruje oko.
To oko nevěstí nic dobrého.
Hrají: Karel Roden, Soňa Valentová, Jürgen
Prochnow, Catherine Flemming a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

80 min.

ZOMBIELAND
Skupina lidí se snaží najít místo, kde by se
mohli ukrýt před zombie, kteří převzali vládu
nad zemí a obyvatelé se s nimi běžně setkávají.
Hrají: Woody Harrelson, Emma Stone a další.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

10. středa

19.30 hod.

108 min.

CTIHODNÝ OBČAN
Klidný a spořádaný život průměrného Američana dostane jednoho dne na frak. Pouliční

t

17. středa

19.30 hod.

97 min.

SAMEC
Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, který si vybírá zkušenější partnerky. Jednoho dne
však padne kosa na kámen…
Hrají: Asthon Kutchen, Anne Heche a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

Pozvánky za kulturou
u Město Suchdol nad Lužnicí pořádá v sobotu 13. února 2010 od 16.00 hodin v Kině v Suchdole nad Lužnicí loutkové představení pro děti PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA v podání Třeboňského loutkového divadla. Vstupné 25,- Kč.
u Město Suchdol nad Lužnicí pořádá v sobotu 6. března 2010 od 19.30 hodin v Kině v Suchdole nad Lužnicí představení komedie Neila Simona VSTUPTE.
Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský a Libuše Švormová.
Vstupné 220,- Kč. Prodej vstupenek v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí.
u Do konce měsíce února můžete v Městské
knihovně navštívit výstavu obrazů výtvarnice Eleny Zhukovské, která žije v Hrdlořezích.

–– ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ ––
t

27. sobota

– Kouzla osudu
– Pošeptej po větru
– Odražená střela
– Podraz
– Mrazivé hříchy
– Jiskra naděje

97 min.

PRINCEZNA A ŽABÁK
Animovaný rodinný film.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

POZVÁNKY
¡

ŠKOLNÍ PLES
Dne 20.2.2010 od 20.00 hodin
Vstupné 100,- Kč
Předprodej vstupenek
u pí uč. Wipplingerové ve škole
Tombola, vystoupení žáků školy

¡

CAFE – BAR CINEMA
pořádá 20.2.2010 od 21 hodin
MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY
21.2.2010 od 14.00 hodin
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Nora Robertsová
Lenka Lanczová
Sandra Brown
James Patterson
Kay Hooper
Joan Johnston

17.00 hod.

¡

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
13.2.2010 od 9.30 hodin proběhne
v tělocvičně základní školy cvičení
rodičů s dětmi plné her a soutěží.
Srdečně zve
pí Brothánková a pí Nestávalová
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Jak je to s daní z nemovitosti

únor 2010
2

J – stavba pro individuální rekreaci, rodinný
dům využívaný pro individuální rekreaci

6 Kč/m

K – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě
pro individuální rekreaci

2 Kč/m

L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu

8 Kč/m2

M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní
hospodářství

2 Kč/m

N – průmysl, stavebnictví, doprava,
energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m

Další informace

Změny sazeb daně z nemovitostí od 1.1.2010

O – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m2

P – ostatní stavba

6 Kč/m2

(pokračování ze str. 1)
o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit
na koeficient 5,0.
Město Suchdol n. L. tak snížilo v rámci možností daných mu zákonem koeficient u staveb a pozemků v místních částech z 1,4 na 1,0.
Těmito koeficienty se pak přepočítávají základní sazby daní tak,
jak jsou stanoveny v zákoně č. 338/1992 Sb.,

Zákonem č. 362/2009 Sb., (tzv.první Janotův úsporný balíček) kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od 1.1.2010 mění
také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani
z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.

2

2

2

Jednotky:
2 Kč/m2

R – byt
Samostatný nebytový prostor:

2

Sazby daně z nemovitostí platné k 1. lednu 2010

S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní
hospodářství

2 Kč/m

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani
z nemovitostí:

T – průmysl, stavebnictví, doprava,
energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m

U – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m2

V – samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž

8 Kč/m2

Z – ostatní samostatný nebytový prostor

2 Kč/m2

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada,
ovocný sad

0,75%

B – trvalý travní porost

0,25%

C – hospodářský les

0,25%

D – rybník s intenzívním a průmyslovým
chovem ryb

0,25%

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani
z nemovitostí:
E – zastavěná plocha a nádvoří

0,20 Kč/m2

F – stavební pozemek

2,00 Kč/m2

G – ostatní plocha

0,20 Kč/m2

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona
o dani z nemovitostí:
Stavby:
H – obytný dům

2 Kč/m2

I – ostatní stavba tvořící příslušenství
k obytnému domu

2 Kč/m

2

2

Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve
srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze
a. ke změně sazeb daně,
b. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým
katastrálním územím podle § 5 odst. 1,
c. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst.
3 a 4 nebo podle § 12, anebo
d. k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od
daně z jiného důvodu,
poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně
upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Městský úřad, P.Hrbek

Co nám o Suchdole prozradila Anna Sedlmayerová
V našem zpravodaji jsou v poslední době
šťastně publikovány vzpomínky suchdolských
pamětníků (zejména díky panu dr. J. Novákovi). Anna Sedlmayerová (1912–1995) do své
knížky Jak se vařívalo a žilo v jihočeské hájovně (Olympia 1998) připojila ke kuchařským receptům také vzpomínání na své
dětství, z nějž my v této souvislosti můžeme
mít radost, neboť se týká Suchdola především.
Tato prozaička je, myslím, poměrně málo známa. Přesto ji můžeme přiřadit do galerie slavnějších osobností spojených s obcí, jako je
Augustin Marek, augustiniánský prelát, jehož
tatínek byl v Suchdole učitelem, nebo jako je
František Svejkovský, literární vědec, který
také pochází ze Suchdola.
Pojďme na to ale „od lesa“. V našem případě od lesa „V Kopaninách“ nebo, možno též
pro lepší orientaci říci, od „Dryjovce“. Anebo
opačně, pojďme od kostela až na rozcestí, od-

kud jedna cesta vede do „Hluboký strouhy“ a
druhá podél hřbitova „na Vostrovy“ – jak už se
kdo chytne a jak kdo rozumí. Zkrátka stojí za
to si všimnout místa, o něž nám nyní jde.
U zdejšího železničního přejezdu – dříve by se
řeklo „na rampě“ – stojí dnes mírně zpustlý
strážní domek – tomu by se zase dříve řeklo
„vechtr“. Abychom byli v pojmenováních
přesní, zastavili jsme se „U Jedenáctky“. Mimochodem, právě na tomto místě měla podle
původních plánů vyrůst suchdolská železniční
zastávka. Odmysleme si pro tuto chvíli celou
dnešní Vitorazskou ulici, která strážní domek
obrůstá. Na starých fotografiích (a pokud vím,
existuje dokonce i jeden takový obraz) můžeme vidět, jak se od tohoto „vechtru“ směrem k
Suchdolu táhla pouze prašná cesta v polích,
vůči níž kontrastoval do výšky vyhnaný kostel
s „farskými“ objekty a Trochlilů statkem naproti (tehdy totiž ještě nebylo zvykem, aby se

zástavba obcí rozlévala tolik přes ornou
půdu).
Vraťme se k naší autorce; maminka Anny
Sedlmayerové pocházela ze Suchdola a Suchdol tak pro malou Annu znamenal především
babičku a početné příbuzenstvo. (Annin otec
Vojtěch Jungwirth zastával funkci knížecího
lesního ve Vraníně u Štěpánovic a později na
samotě Holickovna u Třeboně.) Neprozrazujme však příliš a pouze navnaďme (knížka není
nedostupná). Tehdy šedesátiletá pamětnice na
poměrně malém prostoru a spíše ležérní notou
(vždyť píše hlavně pro dceru) vypisuje spletité
rodinné „historie“, které se mísí s rodinnými
recepty a jinými drobnými vzpomínkami. Spisovatelčin pradědeček „měl v Budějovicích
výnosný obchod střižním zbožím, dům na náměstí a kočár a koně – a všecinko tohle prohrál
v lotynce, oběsil se v maštali a nechal svou
pokračování na str. 7
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Co nám o Suchdole prozradila
Anna Sedlmayerová
(pokračování ze str. 6)
hezkou ženu s třemi dcerami tak na holičkách,
že si ta prostřední, Veronika, celá šťastná vzala
Maďara, který po odsloužených čtrnácti letech
vojny dostal místo u dráhy a „jedenáctku“, což
byl strážní domeček o dvou cimrách, síňce a
chlívku na trati Suchdol – Gmünd. A byla
s ním šťastná, přestože jí během třinácti let nadělal jedenáct dětí a nebylo je nikdy kam složit, protože v chlívku byla kráva, koza a prase
a v síňce spávali vechtři, kteří se s dědečkem
Janem střídali ve službě. Veronika Rybalová i
Jan Balta byli moc krásní lidé a z těch deseti
dětí, co z jedenácti dospěly, byli všichni čtyři

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
syni doopravdy fešáci a z šesti holek dvě vyslovené krasavice.“
„Na suchdolskou babičku se pamatuju docela jasně. (...) Imponovala mi, že byla až do
stáří krásná, s dvěma copy černých vlasů až
k patám, s krajkovou mantilou a čepečkem
z fialových krajek a velkou mašlí pod krkem.
A že měla v kostele po levé straně svou lavici a
ve svém malém pokojíčku u Tvrzickejch skleněný šturc a pod ním jemně vyřezávaný krucifixa kanape s tisíci bílými knoflíčky, které se
na noc otevíralo a objevila se v něm taková
bedna, podobná rakvi a v té jsem spávala. Dokonce se mi líbilo i babiččino noční chrápání a
sípavý dech, někdy jsem v tom slyšela jakoby
melodii a snažila jsem se neusnout a dělat
k rytmu slova.“

6. třída adoptovala holčičku z Indie
My, žáci 6. třídy, jsme se rozhodli se svou třídní učitelkou Ivou
Mráčkovou uskutečnit v době adventní dobrý skutek.
Dozvěděli jsme se o projektu, který se zaměřuje na pomoc dětem žijícím v podmínkách naprosté chudoby. Jeho cílem je zprostředkovat
přístup ke vzdělání těm, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit výdaje spojené se školní docházkou.
Zjišťovali jsme si na internetu, co vše je třeba, abychom mohli
„Adopci na dálku“ zrealizovat, a rozhodovali jsme se, do které země by
naše pomoc měla směřovat.
Nakonec padla volba na Indii, kde nás nejvíce zaujala 9letá Govindammal, která by se chtěla stát učitelkou.
Otázkou bylo, jak získat najednou celou částku (4.900,-Kč), kterou
je třeba zaplatit, aby se naše nová kamarádka mohla učit jeden školní
rok a měla na školní pomůcky. A tak nás napadlo po dlouhých debatách
a různých návrzích uspořádat v naší škole sbírku.
Musíme s radostí konstatovat, že se ukázalo, že většině zaměstnanců naší školy, žákům či jejich rodičům není lhostejný osud ostatních,
kteří potřebují pomoc. Každý, kdo mohl a chtěl, přispěl dle svých možností (někdo více, někdo méně), takže potřebnou částku pro tento rok
jsme dali dohromady. Snad se nám bude dařit i v letech dalších.
Nezbývá tedy, než všem dárcům poděkovat a naší Govindammal
popřát hodně úspěchů ve škole.
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Co by to bylo za dobový místní kolorit,
kdyby chyběly borky, fabrika Stölzle und Söhne, vídeňské služky s jejich „vídeňskočeštinou“, odchody do Ameriky, suchdolské
poutě... ale hlavně, jak by mohla být opomenuta taková cmunda, šterc, štrůdl, friko a – drbáky. Ty ovšem nazývá drbance, což každého
místního patriota musí urazit, nebo aspoň já
jsem takový tvar jaktěživ neslyšel. Věc však
urovnává: 1. Celý život používala (přinejmenším na svařené víno) sklenice ze suchdolské
sklárny. 2. „Maminčiny historky z jejího suchdolského mládí pro mě byly daleko zajímavější a milejší než pohádky. I když jsem pohádek
přečetla na sta...“
Daniel Veith, d.veith@post.cz

TUŽ (třída, učitel, žák)
– týden prevence na naší škole
Třída je základní jednotkou školy. Atmosféra mezi dětmi v jednotlivých třídách tedy rozhodným způsobem ovlivňuje atmosféru v celé
škole.
Třídní učitel je nejen pedagog, ale i člověk, který má ke třídě nejblíže. V rámci školy za ni zodpovídá a je prostředníkem mezi dětmi a ostatními učiteli, mezi školou a rodiči. Třídní učitel se snaží o vytvoření
co nejlepšího kolektivu, má možnost se svou třídou pracovat i mimo
vyučování v rámci třídnických hodin. Ne každý třídní učitel je však
schopen nabídnout žákům konkrétní prožitkové techniky pro upevnění
vztahů ve své třídě.
Toto jsme si uvědomili a na tomto základě postavili náš preventivní
program. V loňském roce jsme navázali spolupráci s Občanským sdružením Prevent, jehož prostřednictvím chceme zajistit realizaci dlouhodobého programu primární prevence pro žáky 2. stupně a jejich třídní
učitele.
Jedná se o komplexní prevenci sociálně patologických jevů, jednotlivá témata na sebe navazují a odpovídají vývojovému stupni dětí.
V druhém lednovém týdnu přijeli k nám do školy dva zkušení lektoři OS Prevent a uskutečnili ve třídách první část tohoto programu. Čtyřhodinové bloky byly ve všech třídách zaměřeny na mapování vztahů
mezi žáky, na vzájemnou toleranci, respekt a úctu . Devítka se připravuje na vstup do nového kolektivu a v tomto duchu byl veden i jejich
program. Atmosféra byla důvěrná, zároveň děti mohly projevit svůj
temperament a výřečnost. Bylo úžasné žáky s lektory při práci pozorovat, a proto pevně věřím, že spolupráce s OS Prevent bude dlouhodobá
a přinese očekávané výsledky.
Mgr. Alena Ficalová

9. r.

6. r.

8. r.
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Mladí hasiči ze Suchdola nad Lužnicí přejí šťastný nový rok!
30. října se konal nábor nových mladých
„soptíků‘‘ pod vedením již dlouholetých hasičů. Na nábor přišlo celkem 8 dětí, které si
chtějí zasoutěžit a vyzkoušet nelehkou práci
hasičů. Pod vedením dvou místních hasičů dělají velké pokroky na to, že od prvního dne,
kdy navštívili požární zbrojnici, uběhlo pouze
pár pátků. Děti jsou připravovány na soutěže,
na kterých uplatní svoje znalosti a dovednosti,
ale také na pozdější boje se živly a neštěstím,
které nás v dnešní době obklopuje. Zároveň
bychom chtěli touto cestou našim mladým hasičům poděkovat za spolupráci a svědomitou
přípravu.
Během roku není problém přibírat nové
děti!!!
Juraj Hasík a Ondřej Vajo

U stromečku

Seznámení s vybavením

Na návštěvě v Třeboni

Vydařené koledování
V únoru roku 2010 máme koledování desáté Tříkrálové sbírky šťastně za sebou. Ano,
můžu napsat šťastně, protože to letos bylo
opravdu vydařené. Vybrali jsme 36 873 Kč,
což je výš než loni. Je z toho vidět, že lidé
myslí na druhé, umí si něco odřeknout a udělat
něco pro druhé. To bylo zřetelné i z reakcí dárců, když nám otevřeli a po zazpívaném přání
nás často pochválili, vyjádřili radost z toho, že
nás vidí a loučili se slovy: „Za rok se na vás
zase těšíme.“. Je to sice závazek, ale pro vás
všechny to opět rádi splníme. K úspěchu celé
sbírky přispěl i větší počet skupinek oproti
loňsku, takže jsme měli víc ochotných králů i
vedoucích - to je též hezké.
Sama za sebe musím říct, že to dělám čím
dál víc s větší radostí. Některé skupinky začaly koledovat už 1. ledna. Se svými králi jsem
byla domluvená v jednu hodinu na starém sídlišti, ale kvůli některým skutečnostem jsem
byla trochu rozladěná, a tak jsem už přemýšlela, jestli to neodložíme na další dny. Jen jsme
vyšli do prvního paneláku, vybrali první příspěvky a napsali první tříkrálové požehnání na
dveře (či na futra), naplnil mě velký pokoj a
uspokojení a věděla jsem, že děláme dobře.

A to jen díky vstřícnosti vás, dárců, a vás, šikovných koledníčků. No, bylo také něco, co si
občas vysloužilo nelichotivý komentář koledujících (asi ve všech skupinkách). Někde
byly děti smutné, když lidi neotevřeli i přesto,
že bylo jasně zřetelné, že byli doma, anebo po
vyslechnutí písničky beze slova a bez přispění
zavřeli dveře.
A tak bych chtěla poděkovat všem, kdo přispěli nebo různě zpříjemnili obchůzky (pochvala, sladké dobroty, ovoce, čaj, pozvání
dovnitř apod.). Dále děkuji králům: Lence,
Kačce, Martince a Ládíkovi S., Barče, Kristýnce a Karolínce P., Jitce, Alence a Vašíkovi
Š., Vendě Č., Lucce H., Kačce H., Mirce S.,
Míše B., Majdě Š., Míše K., Jirkovi B., Filipovi P. a z Rapšachu Lídě H. a vedoucím: Martě,
Aničce, Pepovi, Ivetě a Terezce. Mé poděkování také patří všem, kdo se jakkoliv podíleli
na realizace sbírky v našem městečku (např.
rodičům za jejich ochotu, řidičům při dopravě
tříkrálového materiálu z Č. Budějovic nebo při
dopravě dětí na místa atd., Městskému úřadu
Suchdol nad Lužnicí za spolupráci).
Iva Hojková

5. (MAŠKARNÍ)
DIVADELNÍ PLES
nechte se pozvat na maškarní ples svého
"SUDu"
(na divadle i v obyčejném životě je prý
s námi sranda, a co potom, když to skloubíme, tak neváhejte a přijďte nás poznat a
pobavit se s námi)
SOBOTA 27. ÚNORA 2010
OD 19.00 HODIN
RESTAURACE U PÁVKŮ,
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
Hraje: G9 / Komorní orchestr SUDu
(Beatles, ploužáky, valčíky
i něco do skoku)
Mladá kapela
Program: předtančení, bohatá tombola,
soutěže o ceny, scénky, půlnoční překvapení
Vstupné: masky 50,-Kč, ostatní 70,- Kč
Předprodej a rezervace od začátku února
u baru v restauraci.
www.divadlo.suchdol.cz
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Suchdolský Advent snad nezklamal
Tak jsme si oddechli, a nebo truchlíme.
Nad čím? Nad těmi vánočními svátky, které
tak rychle utekly, tak jako každý rok. A my,
divadelníci, jsme si přáli Vám hektické období
před Vánoci zpříjemnit a snad se nám to povedlo. O tradičním Setkání se sv. Mikulášem
jsme Vás informovali již minule, nyní je však
asi dobré připomenout si i ty akce další.
V pondělí 14. prosince byl kostel z velké
části zaplněn návštěvníky koncertu K poctě
sv. Mikuláše (byl přesunut z původního termínu 28.11.), jehož interprety a autory byli herec
Vladimír Matějček, který přednášel svou autorskou Legendu o sv. Mikuláši a celosvětově
uznávaný varhaník Aleš Bárta, který hrál převážně skladby barokních mistrů. O důstojný
závěr se poté postaral sv. Mikuláš se svými andílky, kteří obdarovali každého návštěvníka
při odchodu. Nesmíme zapomenout ani na poděkování, a to hlavně dětem z 1. stupně místní
Základní školy, jejich rodičům, paní učitelce
Haně Budíkové za spoluorganizaci, Michalovi Budíkovi za fotodokumentaci, Bohouši
Vávrovi za videozáznam, starostovi Janu Kronikovi za přízeň a pomoc, Ivě Hojkové za spoluorganizaci a faráři Jaroslavu Šmejkalovi za
pochopení. Poděkování patří vedoucím členům
místního divadla za bezproblémovou organiza-

ci a návštěvníkům, kterým není lhostejný
kulturní život v městě.
Poslední adventní neděli (20. prosince) jste
mohli navštívit hned 2 kulturní akce z projektu, nad nímž převzala záštitu europoslankyně
Zuzana Roithová a starosta města Jan Kronika. V 15.00 hodin to byl tradiční adventní koncert Pěslavu – Ozvěna z Třeboně v místním
kostele a od 17.00 hodin povedená pohádka
Malého Vinohradského Divadla z Prahy "Pejsek a Kočička, při níž místní děti zaplnily skoro
celý sál. U této příležitosti chceme poděkovat
panu Pavlu Hrbkovi a zaměstnancům KC-Kina
za pomoc s přípravou představení. Věříme, že
tato pohádka perfektně nastartovala maratón
televizních pohádek.
Před Štědrým dnem uspořádalo naše divadlo také již tradiční akci Vánoční koledování se suchdolskými jesličkami. V 18.00 jste si
mohli poslechnout ve vánočně vyzdobeném
kostele andělský příběh o adventních svíčkách, připálit si betlémské světlo a poté se se
svatou rodinou, anděly a muzikanty vypravit
na průvod k parku, kde se odehrála divadelní
scénka o narození Ježíška a kde nám Třeboňská dvanáctka zahrála vánoční koledy pro
radost i na cestu domů, ke svým vánočním
stromkům a cukroví.

STARÉ DIVADELNÍ FOTOGRAFIE
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O Štědrém večeru pak byli zváni lidé dobré
vůle na tradiční "půlnoční" mši do kostela sv.
Mikuláše, která byla tím nejlepším a nejpoklidnějším završením kulturního adventního
prosince v Suchdole.
Naše poslední poděkování patří všem, kteří
pomohli s organizací Vánočního koledování:
Kubovi Ďoubalovi z Třeboně, Honzovi Mráčkovi ze Suchdola, Adéle Kokořové z Budějovic,
Davidu Dvořákovi ze Suchdola, Nikole Brabcové z Tuště, Lence Cvrčkové ml. i st. z Rapšachu, Kačce Budíkové ze Suchdola, Šárce
Budíkové ze Suchdola, Martinu Hanusovi ze
Suchdola, Pavlu Dukátovi ze Suchdola, Míše
Sobotkové ze Suchdola, panu faráři Šmejkalovi a Ivě Hojkové, Martě Pozníčkové z klikovské keramiky, Boženě Tlačilové ze Suchdola,
Marii Jelínkové a Františku Novákovi ze Suchdola, Josefu Šubrtovi z MěÚ a jeho Technickým
službám, Pekárně Suchdol - panu Soudkovi a
Lenka Havelkové ze Suchdola, Dagmar Jarešové z pekařství Týn nad Vltavou, Janu Veselému z Restaurace U Kaprů, Miroslavu Pávkovi,
ale také paní Renatě Fuchsové a manželům
Budíkovým, paní Kepkové i paní Pišanové,
Honzovi Mlnaříkovi i Třeboňské 12.
Přeji Vám všem hodně zdarů v novém roce
a budu se těšit na další advent s Vámi.
Vedoucí projektu a "SUDu",
Vít Pávek (tel.: 602 806 508)
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Občanské sdružení informuje
V poslední době začínají narůstat případy,
kdy se občané se svými problémy čím dále
více obrací na Občanské sdružení, telefonicky
ale i ústně osobně přímo na mě. Vítám tento
projev důvěry, kterého si já i OS vážíme. Přesto je potřeba se nejdříve obracet na Městský
úřad v Suchdole nad Lužnicí, případně další
odpovědné instituce, a teprve, pokud se zde
neuspěje, obrátit se např. na místní OS. Vyskytl se i případ, kdy se na mne obrátil místní
občan o pomoc, údajně na doporučení jednoho
z místních zastupitelů. Zastupitelé byli zvoleni, aby po dobu 4 let prosazovali práva občanů
a ne aby to za ně, zvláště pokud je to nepopulární, řešil někdo jiný. Tento rok je rokem volebním a to hned dvakrát. Myslím, že je na
místě skutečně zvážit, kdo z volených zastupitelů odvádí práci pro občany a kdo se chce
pouze zviditelnit a prosazovat pouze svoje záj-

my. Občané, už se skutečně je nutné probudit
a nevolit ty zastupitele, kteří tam nepatří, stejně jako již známé „firmy“ – poslance v parlamentu.
Během Vánoc a nového roku byly dotazy
na OS, kdo se v současné době stará jako
správce o místní hřbitov? Byly zaznamenány
případy, které se nelíbí. Hřbitov se nezamyká
na noc, odpadky před hřbitovem se včas neodváží, chybí cedulka na vratech např. pro zákaz
vstupu pro psy apod. Sám jsem byl svědkem
opakovaného volného pobíhání psů po hřbitově za doprovodu jejich majitelů. Došlo i
k tomu, že zde tito psi káleli a močili mezi hroby ! Nejednalo se pouze o cizí občany, byl tu i
případ místního občana, i když měl psa na vodítku. Nedá mi to a musím zasáhnout! Kde
zůstala pieta vůči zesnulým, nebo se snad časem dostaneme na úroveň Rumunska před

Ke vzpomínkám vypravěčky
Co tomu říkáte, milí čtenáři? To jsou vzpomínky bezmála z doby před sto lety, neboť
starší sourozenci přibližovali naší vypravěčce
dobu ještě dřívější než tu, ve které ona sama
žila. Vždyž i já se tam dovídám o příběhu své
sestry, jímž se ona raději nehonosila. Výše
uvedené příběhy mě podnítily, abych ještě
něco ze svých vzpomínek doplnil:
Jak jsem se již zmínil v 1. části Vzpomínek, rodina Hadačů byla v Horním Suchdole
v úctě, neboť pan Hadač byl legionář, a tedy
v očích suchdolských občanů hrdina.
V 1. části mých Vzpomínek jsem jmenovitě uváděl jen své vrstevníky. Z dospělých občanů jen ty, jichž se mé vzpomínky dotýkaly
bezprostředně. Jmenovat všechny jsem nemohl, abych někoho nezvýhodnil oproti druhým. Osobně jsem důvěřněji většinu dospělých
neznal.
Kromě rodin, z nichž pocházeli vrstevníci,
jsem nejlépe znal rodinu středně velkého sedláka Homolky, z níž pocházel dříve často jmenovaný „táta“ tehdejších kluků, Karel.
Velmi se mi líbil svérázný starý pán. Vidím
ho před očima, jak jezdíval s volským potahem a s bičem v ruce kráčel po levé straně potahu. Zřejmě byl stále zamyšlený, neboť šel
svižným krokem kupředu, zatímco pomalu
jdoucí voli se opožďovali v chůzi. Když byl
pan Homolka asi 10 i více metrů před povozem, ujasnil si, že jde sám. Proto se zastavil a
symbolickým mávnutím biče vybízel voly
s patřičnou slovní pobídkou, „hyje, tak pojďte,
kluci“!
Jednou nám Karel vyprávěl, jak vozili ze
dvora hmůj. Hnojiště bývalo na dvoře v dolíku
a ze strany byla louže hnojůvky. Aby mohli
s vozem zajet co nejblíže ke hnoji, zaváděl p.
Homolka voly přes onu louži, ale jeden z nich
se bál do tmavohnědé problubně vstoupit.

Karel otci radil: „Táto, raději tím vozem
popojeď a potom couvni, ten vůl do louže nepůjde“.
Pan H. však opáčil, že jsou to zbytečné
strachy, že tam vola obratně zavede. Leč vůl si
vedl svou a ne- a nešel. Pan H. chvíli zaváhal a
pak pravil: „Já věděl, že ten vůl tam nepůjde“.
Také vzpomínám, jaké debaty občas vedl
Karel s maminkou. Paní Homoková byla klidná, rozšafná žena. Jednou asi 5 kluků hrálo
s Karlem čáru. Hrálo se o pětihaléře. Čára byla
vzdálená od místa házení mincí asi přes 4 m.
Kdo se trefil čáře nejblíže, měl tu výhodu, že
všechny mince vyhodil do výše, přičemž vyřkl, kterou část volí, zda pannu nebo orla. Za
každou uhodnutou minci pak inkasoval 5 haléřů. Když mu ze šesti padly čtyři, získal navíc
čistých 15 hal. Zbytek pak vyhazoval druhý
v pořadí atd.
Asi po hodině hra skončila, neboť kapesné
téměř všech hrajících bylo vyčerpáno, to znamená, že spoluhráci prohráli průměrně kolem
dvou korun, možná i méně. Tu se objevila
Karlova maminka. Karel jí vítězoslavně zvěstoval, že jsme právě dohráli čáru a dál že se
hrát nemůže, neboť všichni jsou plonk.“Představ si, mámo, já jsem vyhrál na kilo („kchílo“) cukru.“ Matka namítala, že to není
správné druhé obehrát, ale Karel si vedl svou:
„Hra je hra. Kdybys s každým praštila, tak
z něj pěťák nevylítne“. Matka nato: „Tak jdi a
to kilo cukru kup. Můžete kostky vymlsat“.
Karel si však jidášsky počínal dál.
Byla to legrace. Vždyť Karel vždy každému pomohl a nosíval z domova hrušky nebo
jablka a rozdával je klukům. Zkrátka, Karel
byl náš. Později se zamiloval do dívčiny
z Hrdlořez, která se mnou chodila do obecné
školy. Hoši ho podněcovali, aby jim vyprávěl
o své lásce. Karel ochotně s nadšením líčil její
přednosti: Prostě „pohádka“. Ona dívka byla
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40 lety, kdy sdělovací prostředky přinesly zprávu doloženou fotkou, jak na jednom z místních
hřbitovů ryje domácí prase mezi hroby a místní lidé tomu pouze přihlíží. Doufám, že se patřiční úředníci probudí a sjednají nápravu. Je
jich všude víc než dost a většina z nich se pouze fláká. Bylo doloženo průzkumem vedeným
z Evropské unie, že např. Francie s počtem
úředníků jich má méně než Česká republika,
ačkoliv má více než 5 násobek obyvatel. Tolik
asi zatím pro informaci. Chtěl bych ještě na
těchto stránkách odpovědět ohledně otázek
kolem hřbitova, třeba v následujícím zpravodaji.
Jednatel Občanského sdružení
Zdeněk Mrázek
Poznámka redakce
Připomínky uvedené v tomto informačním
článku byly s jeho autorem projednány u starosty města J. Kroniky za účasti pracovníků
městského úřadu, jejichž činnosti se obsah
článku dotýká.

ve škole skromná, jemná, až příliš nesmělá.
V duchu jsem jí přál, že si ji oblíbil právě Karel. Pak mě potěšilo i to, že se Karel dožil vysokého věku (několik let přes devadesát).
Homolků měli ještě kromě Tomáše dceru
Annu. Ta si později vzala za muže Pepíka Hadačů, jenž se původně učil v Čes. Velenicích
holičem, ale pro onemocnění výuku nedokončil. Zůstal doma, aby hospodařil na chalupě a
později pracoval i ve funkci v JZD, ale jeho
rozlet brzdil alkohol, rád se napil a někdy i
přebral. Také jeho bratr Jan nebyl nepřítelem
alkoholu. Tomu nepřála jeho energická manželka, Jan však zůstával klidným stoikem.
Mně byl jako společenský a moudrý muž velmi sympatický.
Já jsem se velmi dobře znal se starším Františkem. Ten pracoval jako můj otec u ČSD.
Hrál dobře na housle a jeho bratr Václav na harmoniku. S nimi hrával otec na klarinet a já, pokud jsem byl v Suchdole, na trombon. Na
flétnu hrával bratr mého švagra Jan Bumba a
při větším obsazení sekund – housle pan trafikant Kalát a na basu p. Hrnčíř z Klikova.
O tom se zmiňuji jinde v 1. části vzpomínek.
Jen bych ještě dodal, že oba muzikanti Hadačové byli osobnosti. Se synem Františkovým,
Stáňou jsem byl kamarád. On byl o 3 roky
mladší než já. Byl vedoucím pošty v Č. Budějovicích a doufám, že se mu v důchodu dosud
daří dobře. Že zmínění starší tři bratři byli
syny pana Hadače – legionáře, jsem dlouho
nevěděl. Musím však ještě dodat, že manželkou Františkovou byla starší dcera Homolkových, Marie. Tak Homolkovi a Hadačovi byli
spřízněni trojím manželstvím.
Dobře si pamatuji i maminku pana starosty
Kroniky, Boženu, obdobně jako o 2 roky
mladší Ludmilu, provdanou Homolkovou.
Ovšem zatímco ony byly pro mne ctihodné
zralé ženy, já jsem byl proti nim ještě kluk.
Uctivě jsem je zdravíval.
pokračování na str. 11
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Ke vzpomínkám vypravěčky
(pokračování ze str. 10)
Více jsem se znal s Růženkou, jež byla kamarádkou stejně staré Máni Vachů. O Růžence se říkalo, že se dobře učila ve škole. Když
Mařenka Mládků, naše sousedka, při poslední
cestě ze školy plakala, že nemůže jít studovat,
trochu jsem se cítil zahanben, vždyť obě měly
předpoklady ke studiu, zřejmě i na vysoké
škole.
To by se však dalo říci i o většině těch,
o nichž se zde zmiňuji. Připomeňme si alespoň, jaký věhlas si mnozí získali. Začněme
u „kluků“ Homolkových, Tomáši a Karlovi,
např. pokud jde o chytání škodných tchořů a
sov. Jednou si stěžovala (při plném souhlasu
chlapců Homolkových), jaké škody dávením
holubů a drůbeže (včetně vajec) páší tchořové
a sovy, paní Jochová (ze statku níže od Paďourků). Hoši se rozhodli sovy odchytat.
Nato paní Jochová: „Sovu nechytíte. My
děláme vše možné, ale chytit sovu se nám nepovedlo.“
Neuplynulo příliš mnoho dní a hoši Homolkovi už měli své soví trofeje. Sovy, stejně
jako tchoři u nich šanci neměli.
Tchoře také mýval známý hotovitel houslí,
bratr mého švagra, Honzík Bumbů. Když ho
však má sestra žádala, aby tchoře odchytil, že
páše škody, řekl, že to musí počkat až do zimy,
kdy mají tchoři pěknou srst. Lední je málo
kvalitní.
Když zavzpomínám, žasnu, kolik vynikajících všeumělců bylo v nejbližším okolí. Už
v 1. části Vzpomínek se zmiňuji o bratřích
Smolkových, kteří zhotovili větrný agregát,

ANGLIČTINA
výuka, doučování,
překlady, tlumočení
děti, dospělí, stálí začátečníci

řečnická cvičení
v češtině, v angličtině

výuka, doučování češtiny
etiketa

tel. 606 415 835, 384 786 265

Provádíme tesařské, pokrývačské, zednické práce. Stavíme pergoly, zahradní
chatky. Slušné ceny. Rychlost a kvalita zaručeny.
Kontakt: 721 952 058, 608 804 223

jenž nahrazoval funkci motoru. A co zámečník Frantík Nestávalů! Ten dokázal vyrobit
všechno včetně šití obleků. Neméně můj bratr.
Často jsem byl udiven, co všechno dovede
zhotovit. Každá zemědělská usedlost měla
svou dílničku, která téměř plně dovedla pokrýt
řemeslné potřeby hospodaření.
Starší bratří Hadačovi, František a Václav
byli i dobří muzikanti. Ne každý člověk si dovede přestavit, kolik cviku musí člověk vynaložit,
aby se stal alespoň průměrným muzikantem.
A večer na lavičkách se zpívalo i dvouhlasně.
Nesmíme však zapomínat ani na ženy. Na
venkově téměř každá dovedla háčkovat, vyšívat a samozřejmě i šít – na celou rodinu. Naše
babičky navíc dovedly i příst.
A třebaže každá žena měla práce „až nad
hlavu“, nebylo téměř jediné zahrádky u domu,
aby tam nebyl alespoň záhon s květinami,
o květinové výzdobě oken ani nemluvě. V tom
všem jsou prostí venkované úžasní. Zvlášť
když jsou dobře motivováni.
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Zmínky si zaslouží především osvětoví
průkopníci, učitelé Jan Koudelka, řídící učitel
Fr. Polák, ředitel školy K. Bõhm, učitel Přibyl,
A. Korb, JUDr. Adolf Kostečka a v současnosti i zanícení divadelní ochotníci soustředění v SUDu. Významných osobností je jistě více,
avšak nejde jen o jednotlivce. I drobná nenápadná činnost účastníků různých spolků znamená
v souhrnu velmi mnoho. Jsou to například obětaví hasiči, Baráčníci, členové Sokola, Červeného
kříze, Čes. svaz žen, Chovatelé, Zahrádkáři a
další – včetně rybářů a myslivců, kteří sice nejsou příliš milosrdní k zajíčkům a rybám chytaným na udici, mají však veliké zásluhy v tom, že
(zpravidla velmi oddaně) pečují o okrasu našich
lesů a vod, milují přírodu a jsou s ní nerozlučně
spjati. Významnou úlohu mohou sehrávat kroužky hudební nebo pěvecké. Zvlášť zpěv je v současné době hudební techniky, televize a rozhlasu
opomíjen. Dobré prožitky ku prospěchu zdraví
nabízí turistika.
PhDr. Jaroslav Novák

Duchovní slovíčko k době postní
Zatímco mnohá zvířátka odpočívají dlouhým zimním spánkem a žijí z nastřádaných tukových zásob, my, lidé, si tukové polštáře
v zimě spíše vytváříme. Naši předkové neměli
samoobsluhy a supermarkety, a tak se na zimní období dobře zásobili – obilím, brambory,
ovocem, senem a slámou. Chléb si napekli,
mléko nadojili, vajíčka od domácích slepic
sesbírali … Se zásobami museli dobře hospodařit. Navíc na sklonku zimy začínala postní
doba, kdy se zříkali řady pokrmů, zábav, svateb a hostin a svůj život zaměřovali k obnově
své duše. Každý rok postní doba začíná Popeleční středou, letos s datem 17. února.
V dobách rané církve se praktikovaly dva
postní dny: středa a pátek. Od konce 3. stol. se
křesťané v přípravě na Velikonoce postili
40 dní – podobně jako Ježíš na poušti či Mojžíš na Sinaji, když dostával desky Desatera.
Dva dny před Velikonocemi se nejedlo vůbec.
Mnozí mniši jedli jen každý druhý den, někteří
se pak hlavně v postní době postili pět dní
v týdnu a jedli jen v sobotu a v neděli. Navíc se
zříkali masa, vajec, mléka, sýrů a nepili víno.
Obvyklým postním jídlem byl posolený chléb
a voda, luštěniny, byliny, zelenina, sušené
hrozny, datle a fíky. Dávali přednost syrové
stravě, vařená zelenina už měla charakter svátečního jídla. – To byl jen malý pohled do
postní praxe prvních staletí křesťanské éry.

Nevnímejme však půst jako sebetrýznění nebo snahu dokázat sílu své vůle, ale
jako způsob odpoutání se od věcí, na kterých příliš lpíme. Zkusme třeba půst od
televize, na které jsme si vypěstovali závislost. Jednou jsem dal po zpovědi za pokání jednodenní půst od sledování televize.
Dotyčná osoba se málem rozplakala, protože měla přijít o svůj milovaný seriál. Musel
jsem ji upozornit na to, že bez tak malicherného skutku sebezáporu se v duchovním
životě „nehne z místa“. A tak zkusme alespoň na několik dní vyloučit televizi a zjistíme, kolik najednou máme volného času –
na dobrou knihu, na rozhovor s blízkým
člověkem, na přemýšlení o životě, na modlitbu… Ticho a půst nás léčí a osvobozuje
pro vnímání krásy kolem nás. Otvírá naše
srdce pro bližního, abychom mu darovali
kousek času, ušetřených prostředků, kousek sebe. Jak říká jedna stará moudrost:
Modlitbou nezmeškáš, postem nezhubneš,
almužnou nezchudneš. Nebojme se něčeho
zříci. Nebudeme vůbec ochuzeni. Staneme
se totiž bohatšími tím, co se v žádném supermarketu nekoupí: bohatšími o vnitřní
pokoj, bez kterého jsme štvanci moderního
životního stylu.
Požehnaný čas svatopostní Vám přeje
P. Jaroslav Šmejkal, duchovní správce
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STAVEBNÍ FIRMA
Jaroslav Ambrož – Elvomont
Husova 120, 378 04 Chlum u Třeboně
tel., fax: 384 797 444, 602 429 404
www.elvomont.cz, e-mail: elvomont@elvomont.cz
Kancelář otevřena: Po-Pá 7-11 a 12-15.30 hod.
nebo dle dohody

STAVBY RODINNÝCH DOMŮ "NA KLÍČ"
– rekonstrukce domů, bytových jader, rozvodů (stoupačky)
– drobné zednické a obkladačské práce, sádrokartony,
opravy a zateplování fasád, komínů, domů

– elektroinstalace,hromosvody a jejich revize
– vodoinstalace, kanalizace, topenářství, montáž stěnového a podlahového topení

– montáž slunečních termických kolektorů na ohřev vody
–
–
–
–

a přitápění
malířské a natěračské práce
dodání a montáž plastových oken a garážových vrat
bazény, vodní nádrže, biotopy

doprava materiálů (sklápěč, hydraulická ruka)

Pronajmu dlouhodobě částečně zařízený byt (60 m: 2+kk s příslušenstvím) v rodinném
domku v 1. patře ve Dvorech nad Lužnicí. Parkování na zahradě. Cena 3 500,- Kč.
K nastěhování ihned. Tel. : 606 184 053. E-mail: janihavlova@seznam.cz

CUKRÁRNA
U Kotásků s.r.o.
NABÍZÍ:
DORTY
dětské, klasické, svatební

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
tel.: 389 822 663, mobil: 602 414 723
e-mail: kregl@tbn.cz
www.atelier-kregl.cz

ZÁKUSKY
klasické, svatební, vánoční

ZMRZLINA
italská 9 druhů

KÁVA, LIMO, PIVO
CHLEBÍČKY, SALÁTY
zatím na objednávku

tel. fax: + 420 389 822 663
mob.: 602 698 678, 602 414 723

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

Vitorazská 237,
Suchdol nad Lužnicí
Telefon:
605 384 070, 603 713 527

Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu P. Hrbek, e-mail:suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz. Vychází měsíčně č. 2, 29.1.2009.
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.

