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Cena 6,00 Kč

STAVBA ŽELEZNICE V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ

ZPRÁVY Z RADNICE
Informace o důležitých
usneseních volených orgánů
za měsíc leden 2010
V měsíci lednu proběhlo dne 18. ledna
61. zasedání rady města, zastupitelé města byli
pozváni na veřejné zasedání na pondělí 8. února. V okamžiku tvorby tohoto článku nebyl
podepsán ověřovateli zápis z tohoto zasedání,
a proto s usneseními zastupitelů budete seznámeni v březnovém vydání SZ. V den vydání tohoto čísla SZ budou informace
o přijatých rozhodnutích volených zástupců
zveřejněny standardně na webu města, úřední
desce či k nahlédnutí v souladu se zákonem
v sekretariátu starosty v budově radnice (tel.
384 781 104).
V případě rady města nejsou uváděna usnesení, která jsou doporučující pro zastupitelstvo
města, a tudíž mohou být rozhodnutím zastupitelstva v konečné fázi přijata v pozměněné
podobě tak, aby nedošlo u čtenářů k mylnému
názoru a hodnocení stanoviska města. Taktéž
nejsou uváděna usnesení, u kterých by zveřejnění jejich obsahu pro město mohlo v budoucnu znamenat např. nevýhodnou vyjednávací
pozici při hledání řešení různých strategických záležitostí ( viz. článek v předchozím vydání SZ). Opakuji, že zákon o svobodném
přístupu k informacím je dostatečným nástrojem veřejnosti v případě pocitu, že se někomu
informací nedostává….

Dále opakuji, že úředníci radnice jsou povinni v souladu se svojí pracovní náplní zveřejňovat skutečnosti, které jsou na základě
jejich podkladů projednávány v radě či zastupitelstvu a sdělovat je 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.

Rada města (RM)
výpis z některých přijatých
stanovisek a usnesení:
 Výpověď z nájemního vztahu – Tušťské
pískovny
RM schválila výpověď nájemci nemovitostí ve vlastnictví města v lokalitě pískoven
v Tušťi z důvodu neplnění smluvních podmínek k nejbližšímu možnému datu (po
zpracování textu výpovědi právním
zástupcem města) a uložila do 22.2.2010
odboru SMRM připravit návrh záměru
pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města
(objekty, pozemky) vč. grafické přílohy.
Bližší informace o možnostech pronájmu
městských nemovitostí získáte na odboru
správy majetku a rozvoje města.
 Zadání tisku knihy “Suchdol nad Lužnicí, brána a záštita Českého Vitorazska v proměnách času”
RM odsouhlasila zadání tisku knihy
“Suchdol nad Lužnicí, brána a záštita Českého Vitorazska v proměnách času” firmě
xPrint s.r.o., Příbram v rozsahu 500 ks za

cenu do 150,- Kč vč. DPH v termínu do
30.4.2010 a uložila odboru KCR projednat
s autorem p. Novákem počet fotografií zveřejněných v jeho knize ve stejném termínu.
Bližší informace o současně platných pravidlech získáte na odboru kultury a cestovního ruchu.
 Podání výpověďi z nájemního vztahu
nájemci Kulturního domu v Suchdole
nad Lužnicí
RM schválila podání výpověďi z nájemního vztahu nájemci KD k nejbližšímu možnému datu (po zpracování textu výpovědi
právním zástupcem města) z důvodů mj.
neplnění podmínek nájemního vztahu a
uložila odboru SMRM připravit předběžné
podmínky výběrového řízení na pronájem
budovy KD s přihlédnutím k vývoji ve věci
výpovědi stávajícímu nájemci v termínu do
15.4.2010. Bližší informace získáte u starosty města.
Poznámka: vzhledem k tomu, že se i v médiích k tomuto tématu objevilo množství
nepodložených a nepravdivých informací,
je veřejnost průběžně informována o stanovisku a postoji města starostou města
např. na veřejných zasedáních zastupitelstva a prostřednictvím tisku (podle vývoje
ve věci).
 Zpracování kritérií pro přijímání dětí
do MŠ Suchdol nad Lužnicí
RM vzala na vědomí informaci podanou
tajemníkem úřadu o probíhajícím jednání a
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
finalizaci podkladů pro rozhodnutí RM ve
věci zpracování kritérií pro přijímání dětí
do MŠ. Bližší informace získáte u tajemníka úřadu města a ředitelky Mateřské školy
Suchdol nad Lužnicí.
 Informace o úředním postupu stavebního úřadu – nepovolená stavební činnost
RM vzala na vědomí informaci vedoucího
stavebního úřadu v záležitosti stavební činnosti v prostoru pískoven v Tušti (posouzení nepovolené stavební činnosti nájemce
městských nemovitostí a vlastníků sousedních nemovitostí ze strany stavebního úřadu). Bližší informace získáte u tajemníka
úřadu města.
 Informace o možnostech využívání
prostorů mimo dobu výuky v areálu ZŠ
Suchdol nad Lužnicí v novém školním
roce
RM uložila řediteli ZŠ předložit stanovisko
k možnostem využívání prostorů mimo
dobu výuky v areálu ZŠ v novém školním
roce a vedoucímu odboru SMRM aktualizovat na základě stanoviska ředitele ZŠ
možnosti užívání prostor v objektech ve
vlastnictví města pro potřeby současných
uživatelů prostor v ZŠ. Bližší informace
získáte na odboru správy majetku a rozvoje
města a ředitele ZŠ.
 Povolení podnájmu – byt č. 26 a 27 sídl.
Na Pražské
RM schválila povolení podnájmu bytu č. 26
a 27 v čp. 752 sídliště Na Pražské v Suchdole nad Lužnicí na dobu jednoho roku od
1.2.2010 s tím, že veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy o nájmu a smlouvy
o budoucí koupi najaté věci bude plnit současný nájemce. Bližší informace získáte na
odboru správy majetku a rozvoje města.
 Změnu nájemní smlouvy na pronájem
části objektu autobusového nádraží
RM schválila změnu NS na pronájem části
objektu autobusového nádraží. Změna spočívá ve výši příspěvku na vodné a stočné,
který bude činit 500 Kč ročně. Zároveň
uložila odboru SMRM dlouhodobě sledovat objem spotřebované vody v objektu a
v případě výrazných změn v odběru navrhnout aktualizaci nájemního vztahu. Bližší
informace získáte na odboru správy majetku a rozvoje města.
 Odkoupení části cesty a chodníku v Nerudově ulici v Suchdole nad Lužnicí
RM uložila odboru SMRM jednat s vlastníky pozemků č.parc. 950, 941, 947, 944
v k.ú. Suchdol n. Luž. – (část komunikace a
chodníku ul. Nerudova) o jejich odprodeji
městu. Bližší informace získáte na odboru
správy majetku a rozvoje města.

 Přidělení bytu č.23 vel. 1+0 v Domě
s pečovatelskou službou
RM schválila přidělení bytu č.23 vel. 1+0
v čp.218 – Dům s pečovatelskou službou
Lužnická ul. Suchdol nad Lužnicí od
1.2.2010 na dobu určitou jednoho roku za
cenu 39,- Kč/m2 podlahové plochy bytu.
Bližší informace získáte na odboru správy
majetku a rozvoje města.
 Výměna bytů ve vlastnictví města
RM schválila výměnu bytu č. 6 vel. 1+1
v čp. 308 ulice Na Huti v Suchdole nad
Lužnicí za byt č. 6 vel. 1+0 v čp. 753 Sídliště Na Pražské v Suchdole nad Lužnicí od
1.2.2010 (přestěhování současného nájemce). Bližší informace získáte na odboru
správy majetku a rozvoje města.
 Přidělení bytu č. 9 velikost 2+1 v čp.701
Sídliště 9. května Suchdol nad Lužnicí
RM schválila přidělení bytu č. 9 velikost
2+1 v čp. 701 Sídliště 9. května Suchdol
nad Lužnicí na dobu určitou maximálně
jednoho roku od 1.2.2010 za cenu nájem2
ného za 1m podlahové plochy 33,50 Kč/
měsíc. Bližší informace získáte na odboru
správy majetku a rozvoje města.
 Souhlas s užíváním znaku města
RM odsouhlasila užívání znaku města na
fotbalových dresech a trenýrkách týmu
“A” Sokolu Suchdol n. L., při dodržení
podmínek užití znaku dle příslušné obecně
závazné vyhlášky. Bližší informace o současně platných pravidlech získáte na odboru kultury a cestovního ruchu.
 Návrh konání divadelního představení
RM schválila konání divadelního představení „VSTUPTE“ dne 6.3.2010 v KC –
kině, vstupné ve výši 220,- Kč, přístavky
200,- Kč. Bližší informace o současně platných pravidlech získáte na odboru kultury
a cestovního ruchu.
 Investice do městské internetové sítě upgrade páteřního spoje – sídliště
17. listopadu
RM odsouhlasila provedení upgrade páteřního spoje – sídliště 17. listopadu dle cenové nabídky firmy Skynet a.s. Třeboň.
Bližší informace získáte u tajemníka úřadu
města.
 Vlastní hodnocení školy – MŠ Tušť
RM schválila dokument “Vlastní hodnocení školy – MŠ Tušť” za období 1.9.2008 31.6.2009 (výroční zpráva). Bližší informace získáte u tajemníka úřadu města a ředitelky MŠ Suchdol nad Lužnicí..
 Zřízení nestátního zdravotnického
zařízení ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost pro oblast Suchdol
nad Lužnicí a okolí
RM odsouhlasila zřízení nestátního zdravotnického zařízení ordinace praktického
lékaře pro děti a dorost pro oblast Suchdol
nad Lužnicí a okolí z důvodu rozšíření or-
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dinačních hodin a dosahu péče i o víkendu
a svátcích a dále rozvržení ordinačních hodin zvlášť pro zdravé a nemocné děti. Bližší
informace získáte u starosty města.
 Prominutí poplatku za pronájem tělocvičny za turnaj v kopané
RM schválila prominutí poplatku za pronájem tělocvičny za turnaj v kopané Pivovaru
Regent Třeboň jako kompenzaci za poskytnutí sponzoringu akce “20 let bez železné
opony”. Bližší informace získáte u starosty
města.
 Zřízení bufetu v tělocvičně ZŠ Suchdol
nad Lužnicí
RM uložila odboru SMRM předložit zprávu o stavu a předpokládaném harmonogramu projekčních prací na PD vztahující se
ke stavebním úpravám v budově ZŠ (zřízení bufetu v tělocvičně). Bližší informace
získáte na odboru správy majetku a rozvoje
města.
Poznámka:
Informace byly do zkrácených tiskových verzí
upraveny s použitím údajů ze zápisů ze zasedání RM. Předpokládaný termín dalšího veřejného zasedání zastupitelstva města není v tuto
chvíli znám (více na tel. 384 781 104). Bezplatné upozornění nejen 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

Výstavba nových bytů
v Suchdole n. L.
Vzhledem k tomu, že o čtyři stavební
parcely určené na výstavbu rodinných
domků v areálu bývalých kasáren na Sídlišti Na Pražské nikdo neprojevil zájem,
rozhodlo po vyhlášení záměru prodeje zastupitelstvo města o prodeji těchto parcel
2
o celkové rozloze přes 5000 m společnosti Suchdolská stavební s.r.o.
Záměrem této společnosti je zde ještě
letos postavit jeden a příští rok druhý bytový dům. V každém domě by mělo vzniknout 24 bytů vhodných zejména pro mladé
rodiny.
Podrobné informace lze získat v aktualitách na webových stránkách města –
www.suchdol.cz
Jan Kronika, starosta
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Informace dodavatele plynu RWE a.s.
(výtah z kopie emailové odpovědi na dotaz Města Suchdol nad Lužnicí)
Jak postupovat při přepisu odběrného místa
(reakce na Váš dotaz ze dne 15.02.2010):
Změnu odběratele na stávajícím odběrném
místě je možné provést osobně na kterékoli zákaznické kanceláři skupiny RWE v ČR,
smluvního partnera, nebo zasláním písemné
žádosti (změna od února 2010) na naši adresu
(poštou nikoli e-mailem).
Musíme Vás však upozornit, že přepis
smlouvy písemnou formou je možný pouze
v případě, že na smluvním účtu zákazníka nejsou evidovány žádné dlužné částky!
Pokud se rozhodnete pro návštěvu Zákaznické kanceláře, je zapotřebí, aby se původní i
nový majitel dostavili společně na kontaktní
místo.
V případě, že se původní a budoucí odběratel nemohou z nějakého důvodu dostavit současně na Zákaznickou kancelář, je nutné, aby
odběratel, který nebude přítomen, zplnomocnil odběratele, který bude přepis vyřizovat, a
předal mu potřebné dokumenty a informace
k sepsání nové Smlouvy nebo k ukončení
Smlouvy (preferujeme, aby se na ZK dostavil
nový odběratel, který bude mít plnou moc původního odběratele a vyplněn formulář Žádost
o ukončení).
V případech, kdy se jedna ze stran nedostaví k přepisu a není možné ji nijak kontaktovat
(neznáme telefon ani adresu, osoba je nezvěstná apod.), postačí, když druhá strana při přepi-

su Smlouvy doloží čestné prohlášení o této
vzniklé situaci (bez notářského ověření).
Původní i nový odběratel odsouhlasí číslo a
aktuální stav plynoměru ke dni změny. Pak je
možno původní smlouvu ukončit a uzavřít
smlouvu novou.
Pro uzavření nové Smlouvy na Zákaznické
kanceláři je zapotřebí vzít si s sebou tyto doklady:
– aktuální výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců), živnostenské nebo jiné oprávnění k podnikatelské
činnosti
– osvědčení o DIČ
– razítko (pokud existuje)
– nájemní smlouvu (jste-li nájemcem), kupní
nebo darovací smlouvu,výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
– číslo účtu, z něhož budete platit zálohy
– předávací protokol, který obsahuje číslo a
stav plynoměru, datum odečtu plynoměru
– v případě zastupování zákazníka (třetí osobou, druhým odběratelem) požadujeme
předložení plné moci bez notářského ověření nebo vyplněný a podepsaný formulář
“Žádost o ukončení smlouvy”.
Seznam kontaktních míst včetně otevíracích hodin naleznete na http://www.rwe.cz/
cs/kontakty-rwe/ nebo na městském úřadě.
V případě přepisu prostřednictvím zákaznické linky je zapotřebí zaslat výše uvedené

doklady a tyto formuláře ( k dispozici na radnici):
– Žádost o ukončení smlouvy
– Návrh na uzavření smlouvy
Tyto formuláře naleznete na:
http://www.rwe.cz/cs/do-formulare-ke-stazeni/
Veškeré podklady pro přepis smlouvy je zapotřebí zaslat na adresu:
RWE Zákaznické služby, s. r. o.
Zákaznická linka
Plynární 6, 702 72 Ostrava
Návrh na uzavření, Žádost o ukončení a ostatní podklady doporučujeme zaslat společně
v jedné obálce.
Pokud původní a nový zákazník zašlou doklady zvlášť, je zde riziko, že jedna ze stran nepošle dokumenty včas. Po obdržení první
zásilky čekáme 5 pracovních dnů na doručení
materiálů druhé strany.Pokud není lhůta dodržena, není žádost o přepis akceptována.
Při převodu smlouvy se automaticky na původního odběratele vystavuje vyúčtování
k datu ukončení smlouvy, jež bude doručeno
na požadovanou adresu.
Přepis smlouvy není zpoplatněn.
Vaše požadavky můžete vyřizovat také
prostřednictvím NONSTOP Zákaznické linky
840 11 33 55.
Luboš Hešík, tajemník městského úřadu

Informace k systému plateb za komunální odpad v roce 2010
S účinností od 1.1.2010 vstoupila 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. 384382159.
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.
Od poplatku jsou osvobozeni občané 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.
pokračování na str. 4
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Soutěž obcí „My třídit umíme“ 2009

Celkové výsledky krajské soutěže obcí
„My třídíme nejlépe“ 2009
Kategorie 2000 až 7000 obyvatel
Poř.

Název obce

Body
4. čtvrtletí
2008

Body
1. čtvrtletí
2009

Body
2. čtvrtletí
2009

Body
3. čtvrtletí
2009

Body
celkem

Celková
výtěžnost

1.

Planá n. L.

338

382

398

393

1511

1153

2.

Blatná

405

225

243

254

1127

595

3.

Rudolfov

262

178

204

248

892

555

4.

Křemže

209

158

232

247

846

577

5.

Netolice

217

180

191

220

808

357

6.

Horní Planá

187

153

189

245

774

414

7.

Volyně

174

185

193

202

754

495

8.

Chýnov

198

163

166

206

733

324

9.

Trhové Sviny

169

172

183

186

710

470

10.

Mladá Vožice

175

154

177

182

688

450

11.

Studená

144

134

205

204

687

401

12.

Zliv

162

159

157

206

684

329

13.

Lišov

170

148

164

189

671

317

14.

Větřní

173

151

173

173

670

421

15.

Bechyně

150

181

176

155

662

471

16.

Suchdol n. L.

130

140

195

181

646

404

17.

Protivín

163

156

137

161

617

358

18.

Volary

150

152

163

146

611

232

19.

Nová Včelnice

139

141

148

163

591

348

20.

Velešín

153

127

145

165

590

351

21.

Hluboká n. Vl.

169

134

119

166

588

360

22.

Kamenný Újezd

120

129

146

151

546

216

23.

Vyšší Brod

139

94

136

143

512

294

24.

Veselí n. L.

105

114

152

134

505

309

25.

Nová Bystřice

164

121

128

88

501

349

26.

Borovany
(Č. Budějovice)

103

119

122

122

466

304

27.

Ledenice

131

97

126

106

460

297

28.

Chlum u Třeboně

86

104

107

138

435

201

29.

Slavonice

93

113

99

113

418

141

30.

Nové Hrady

88

113

105

105

411

288

31.

České Velenice

103

94

102

104

403

202

32.

Kardašova Řečice

113

85

97

102

397

128

33.

Dobrá Voda
u Č. Budějovic

91

77

102

85

355

311

34.

Jistebnice

66

40

24

17

147

105
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Informace k systému plateb
(pokračování ze str. 3)
Harmonogram obsluh nádob na odpad zůstává na rok 2010 pro Suchdol n. L., tak pro
místní části beze změn.
Harmonogram vývozu sběrných nádob:
kontejnery Suchdol – každé pondělí
popelnice Suchdol – 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
Bor
– každou středu
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 obsluhynádoba je umístěna mimo
dostupnost svozové techniky.
P. Hrbek, MěÚ Suchdol n. L.
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spolu do Skandinávie, kde zažijí neobyčejné
dobrodružství.
Hrají: Jakub Wagner, David Máj a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

Program kina na měsíc březen
t

3. středa

19.30 hod.

113 min.

TRABLE V RÁJI

t

Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako
lék na manželskou krizi ? Proč ne. A nebyla by
to komedie, kdyby se vše nezkomplikovalo..
Hrají: Vince Vaughn, Kristen Bell, Malin
Akerman a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

5. pátek

19.30 hod.

111 min.

VYFIČ !
Bliss má ráda rock a její život v americkém
maloměstě kdesi v Texasu stojí za dvě věci.
Jednou však s kámoškou narazí na drsné závody na bruslích a její život se od začátku změní.
Hrají: Ellen Page, Kristen Wiig, Drew Barrymoe.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

10. středa

18.00 hod.

91 min.

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín,
Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů
dětských knížek o Mikulášovi se v hrané formě konečně dostávají na plátna kin.
Hrají: Valérie Lemercier, Kad Merad a další.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

13. sobota

19.30 hod.

128 min.

SHERLOCK HOLMES
Nové dynamické filmové zpracování přináší
Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Odhalí smrtelné spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi…
Hrají: Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel
McAdams.
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27. sobota

19.30 hod.

95 min.

KAWASAKIHO RŮŽE

České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

17. středa

19.30 hod.

97 min.

DOKONALÝ ÚNIK
Horor o dvojici novomanželů, kteří se vydávají do romantické krajiny ostrovů na Havaji.
Děj se odehrává v krásné krajině a je plný nečekaných zvratů.
Hrají: Steve Zahn, Milla Jovovich, Kiele Sanchez.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

19. pátek

19.30 hod.

109 min.

LÍTÁM V TOM
Komediální drama. Ryan je samotářský chlapík, který se živí dáváním „padáka“ pro společnosti, kde na to šéfové nemají žaludek.
Hrají: George Clooney, Anna Kendrick, Vera
Farmiga.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

24. středa

19.30 hod.

89 min.

Nový český film Jana Hřebejka. Kdo může
posuzovat minulé viny? Kdo může odpouštět?
Může jim čas obrousit hrany? Drama podle
scénáře P. Jarchovského.
Hrají: Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka
Vlasáková, Ladislav Chudík, Antoním Kratochvíl.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

31. středa

19.30 hod.

120 min.

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Romantická komedie. Bývalí manželé se vydají na synovu promoci a jedna nevinná večeře
rozpoutá celou řadu komplikací… Bude to
skutečná láska na druhý pokus?
Hrají: Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

–– ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ ––
t

13. sobota

17.00 hod.

97 min.

ASTRO BOY
Animovaný rodinný film.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

27. sobota

17.00 hod.

88 min.

DVOJKA

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2

Veronika s Michalem jsou spolu pět let a jejich vztah dospěl na křižovatku. Ona touží ještě něco zažít, on se chce usadit. Odjedou proto

Rodinný animovaný film.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

POZVÁNKY ČSŽ
ČSŽ v Suchdole n. Luž. uskuteční k svátku MDŽ setkání s bývalými členkami a předsedkyněmi ČSŽ slavnostní posezení 9.3. v bývalé
mateřské školce.
Vítáme i ty, na které jsme ztratily kontakt. Nemáme moc zdrojů, z kterých čerpáme, proto se na nás nezlobte, pokud někdo pozvánku nedostal.
Můžete nás oslovit, popřípadě volat na číslo: 724 560 275.
Moc Vám budeme vděčni a rádi se s Vámi setkáme.
Za ČSŽ předsedkyně Věra Kryšpínová

JARO JE TADY, A TAK S NÍM
I MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
Dne 20. března od 14 hodin se uskuteční maškarní karneval pro děti
v HASIČÁRNĚ.
Masky jsou vítány a na děti čeká odměna.
Zábava, soutěže, hudba i OBČERSTVENÍ – vše bude zajištěno.
Můžou přijít i ti, kteří nestihnou masku opatřit.
Na všechny se těší členky ČSŽ v Suchdole n. Luž.

SE SVÁTKY JARA PŘICHÁZÍ I OBDOBÍ VELIKONOC,
proto pro Vás, jako tradičně, uspořádáme

PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
PRO RADOST Z PODÍVANÉ
I KE KOUPI A INSPIRACI
VŠICHNY VÁS ZVEME DO SUCHDOLA N.LUŽ.
DO RESTAURACE U PÁVKŮ
24. března / středa / od 16 - 19 hod., kdy PŘIJÍMÁME ZBOŽÍ
25. března / čtvrtek / od 10 - 17 hod. PRODEJNÍ VÝSTAVA
26. března / pátek / od 10 - 15 hod. PRODEJNÍ VÝSTAVA
26.března /pátek / od 15 - 16 hod. je výdej věcí neprodaných, z prodaných je 10 % pro ČSŽ.
Ti, kdo si chtějí prodat zboží sami, prosíme, ohlaste se nám
na číslo 724 560 275 pro zamluvení stolu.
Na VŠECHNY se těší ČSŽ v Suchdole n. Luž.
Za všechny předsedkyně Věra Kryšpínová
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Zápis do 1. třídy
Ve středu 3. února 2010 se uskutečnil v naší škole zápis dětí do první třídy.Na děti a jejich rodiče čekal pedagogický sbor 1. stupně v připravených třídách, kde děti plnily zadané úkoly.
Kresbu postavy, poznávání číslic, geometrických tvarů nebo domácích zvířat zvládaly děti
na výbornou a dokázaly, že už se blíží čas usednout do školních lavic.Rodiče i děti si mohli zkrátit dobu čekání na samotný zápis prohlídkou školy, prodejní výstavou knih pro děti nebo měli
možnost občerstvit se a ochutnat výrobky šikovných děvčat z 9. třídy.
Věříme, že se dětem i rodičům v naší škole líbilo a že se budou těšit stejně jako my
na 1. září nového školního roku 2010/2011!
V příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Během zápisu bylo přijato k základnímu vzdělávání 30 dětí, rodiče 9 dětí uvažují o odkladu školní docházky o 1 rok.
Mgr. V. Wipplingerová, výchovný poradce pro 1. stupeň ZŠ TGM Suchdol nad Lužnicí

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Joyce Carol Oatesová – Hrobařova dcera
Elizabeth Lowel – Podzimní milenec
Simona Monyová – Krotitelka snů
Louise Bagshawe – Vášeň
Ludmila Vaňková – Cestou krále
Guinnesova kniha světových rekordů 2010

Srdečně vás zveme na

Velikonoční dílnu
INFORMACE

POZVÁNKA PRO DĚTI

V pondělí 22. března 2010 bude

Sobotní odpoledne na faře

v Městské knihovně
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

V sobotu 13. 3. v 14.00 na faře
Program:
Hry, občerstvení, povídání
– také záleží na vás, co navrhnete,
s jakým nápadem přijdete apod.
Přijďte, budeme se těšit.
Za farnost Iva Hojková

Zprávičky z naší barevné školičky
Ani jsme se nenadáli a přehoupl se podzim.Začalo krásné a radostné předvánoční očekávání,
které nám zpestřilo divadélko Zvoneček se svým představením „Vánoční pohádky“. Ve dnech 2.
a 3. prosince se v naší MŠ zastavil Mikuláš doprovázený čerty a anděly. Za účasti rodičů děti
předvedly v pásmu písniček, básniček, tanečků a scének, co se již ve školce naučily, a za to obdržely od Mikuláše sladkou nadílku.
15.12. připravilo kino v Suchdole nad Lužnicí pro naše děti „Vánoční pásmo pohádek“.
U příležitosti blížících se vánočních svátků proběhlo vánoční fotografování dětí.
Všechny děti si ve svých třídách nazdobily vánoční stromeček a účastnily se na výzdobě mateřské školy. Krátce před začátkem vánočních prázdnin jsme společně prožili hezké chvilky posezením u vánočního stromku za zpěvu koled a rozbalování dárků.Slavnostním přípitkem
„rychlými špunty“ jsme si popřáli hezké Vánoce.
A máme tady nový rok a s ním bohatou sněhovou nadílku, kterou děti s nadšením využívají
k pohybovým aktivitám na sněhu.
27.1. jsme se všemi dětmi navštívili poučnou pohádku / jak se správně stravovat/ „Otesánek“
divadélka Zvoneček z Českých Budějovic.
11.2. se rodičům pod vedením p. Nestávalové – NJ, p. Šejvlové - hra na flétnu a hudební hrátky, p. Hešíkové –NJ a Terezky Macháčkové – keramika - představily děti s tím, co se za půl roku
v zájmových kroužcích pracujících v naší MŠ naučily.
Konec masopustu jsme oslavili karnevalem. 17. února nás v MŠ navštívilo divadélko „Kašpárek“ s pohádkou „Ducháček a Dušinka“.
Na měsíc březen připravujeme pro děti výchovný koncert nazvaný „Průřez moderní hudbou“. Od poloviny března budeme s předškolními dětmi absolvovat plavecký výcvik v Jindř.
Hradci.

v sobotu 27. března 2010
Dílna se bude konat ve společenské
místnosti na faře v Suchdole nad Lužnicí.
Začátek v 13.00 hod., předpokládané
ukončení v 17.00 hod.
Společně budeme tvořit: přáníčka, dekorativní předměty, velikonočně zdobit
perníčky, malovat vajíčka apod.
Výrobky, které si sami vytvoříte, si můžete za dobrovolný příspěvek odnést domů,
vždyť vlastnoruční výzdoba vždy potěší.
Farnost Suchdol nad Lužnicí

OZNÁMENÍ PRO RODIČE
Základní škola praktická v Rapšachu
nabízí možnost umístění dětí s určitými vadami, např.:
- řečové vady
- pomalejší pracovní tempo
- výkyvy chování apod.
Ve třídě je menší počet dětí, a je tedy
větší možnost se těmto dětem věnovat.
S dětmi je možno přijít k zápisu přímo
do naší školy. Škola je u kostela. Je možno
zařadit i starší děti, které mají potíže v základní škole.
Telefon: 384 786 123
Po dohodě kdykoliv.
Mgr. R. Kroniková, ved. učitelka školy
Základní škola praktická Třeboň
Jiráskova 3, pracoviště Rapšach 193

Všechny zájemce o přijetí dítěte do naší
MŠ od září 2010 upozorňujeme, že zápis
se koná 14.4.2010 od 13 – 16 hodin v budově barevné školičky.
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Osmáci a sedmáci šli „Cestou odpadu“
Koncem minulého kalendářního roku se osmáci a část sedmé třídy zapojili do soutěže „Cesta
odpadu“. Smyslem tohoto projektu zaměřeného na nutnost a smysluplnost třídění odpadu bylo
vytvoření co nejzajímavější nástěnky na téma, co se dále děje s tříděným odpadem. Uzávěrka
soutěže byla za čtrnáct dní, a tak se všichni dali pilně do práce. Jeden pracovní tým tvořili všichni
žáci osmého ročníku, druhý pracovní tým vzešel z nadšenců sedmé třídy. V týmech se žáci domluvili na tom, co by na nástěnce mělo být a jak by měla vypadat, rozdali si úkoly a pak ve volných chvílích o přestávkách a po vyučování z přinesených materiálů společnými silami vytvářeli
nástěnky.
Obě dvě skupiny využily obrázky nejen vystřižené z novin či časopisů a stažené z internetu,
ale také vlastnoručně nakreslené. Při výrobě textů a nadpisů žáci pracovali s počítačovými programy a pro ozvláštnění a názornost nástěnek sesbírali předměty denní potřeby, které jsou výsledkem recyklace tříděného odpadu, jako je například toaletní papír, noviny, PET láhve, oblečení
nebo plastový obal na zubní kartáček. Nástěnky znázorňovaly proces třídění a následného zpracování papíru, skla, plastů a bio odpadu. Sedmáci zkrášlili svou nástěnku pestrobarevnou sbírkou víček z PET lahví, osmáci zase vymysleli a namalovali dva originální průvodce – slečnu
Bufetku a kluka Odpaďáčka, kteří vtipně a poučně komentovali proces třídění odpadu a jeho následného zpracování.
Celé vánoční prázdniny jsme netrpělivě očekávali výsledky soutěže a těšili se, až se v lednu
dozvíme, jak jsme dopadli. Soutěže se zúčastnilo třicet jedna základních škol z Jihočeského kraje a naše suchdolská základní škola se umístila na desátém místě. Při posuzování byla zohledňována přehlednost nástěnek, nápaditost, věcná správnost, ale i výtvarné provedení. Odměnou za
odvedenou práci byly ceny, které nám zaslali pořadatelé soutěže, a tak byli žáci obdarováni tričky, švihadly s elektronickým počitadlem, plastovými obaly na svačinu, plastovými lahvemi ve
tvaru míče, pastelkami a barevnými náramky.
Doufáme, že si žáci z projektu odnesli nejen pěkné ceny, ale také nové znalosti o možnostech
využití tříděného odpadu, povědomí o nutnosti třídění a příjemné zážitky ze vzájemné žákovské
spolupráce a kreativní práce.
Mgr. Lucie Šmídlová

Suchdolskou školu navštívili římští legionáři, gladiátoři a císaři
Ve středu 10. února 2010 se tělocvična Základní školy v Suchdole nad Lužnicí načas
proměnila v římské Martovo pole, arénu a senát, protože za žáky čtvrté až deváté třídy přijela historická skupina Pernštejni s představením
Řím – legionáři, gladiátoři a Césarové.
V naší škole se stalo již tradicí, že každoročně přijíždí Pernštejni za žáky s jedním
ze svých zábavně vzdělávacích programů zaměřených na významné historické události
nebo období. Letos si žáci připomněli dějiny
antického Říma, konkrétně období krize římské republiky a počátků římského císařství.
Na začátku představení si žáci osvěžili své
historické znalosti. Ti, kteří už zapomněli, byli

upozorněni na to, že Gaius Julius Caesar nebyl
císař, nýbrž doživotní diktátor. A vzpomenout
si na nějakého římského císaře nebyl žádný
problém, když Pernštejni napověděli, že se
podle jednoho jmenuje vypalovací počítačový
program.
Po úvodním prozkoušení se naši žáci stali
legionáři – nováčky a vybraní jedinci podstoupili vojenský výcvik na Martově poli. Na
vlastní kůži si mohli vyzkoušet typicky římské
vojenské útvary – „želva“ a „živý žebřík“.
Přestože se žákům hra na legionáře líbila, přiznali, že udržet dvoukilový štít byla pěkná dřina. A to nemuseli držet skutečný římský štít,
který vážil kolem deseti kilogramů.

Další část programu byla věnována římským císařům z dob počátků císařství. Jednotliví císaři byli představeni ve spojitosti
s typickými vlastnostmi, gesty či činy (kulhavý a koktající Claudius, šílený Caligula), díky
čemuž si je žáci dobře zapamatovali.
V závěru představení se žáci stali návštěvníky arény, v níž se právě odehrávaly gladiátorské hry. Při soupeření gladiátorů prokázali
Pernštejni opět své skvělé šermířské umění a
nouze nebyla ani o typické pernštejnské vtípky.
Po skončení představení si žáci prohlédli a
vyzkoušeli dobovou výstroj a výzbroj a Pernštejny odměnili dlouhým a hlasitým potleskem.
Mgr. Lucie Šmídlová
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Víkend s Brňáky na faře
V pátek 5. února přijeli naši kamarádi
z Brna k nám do Suchdola nad Lužnicí, aby se
s rodiči domluvili o příštím táboře. Už jsme se
na ně moc těšili. Přijeli vlakem ve 12.35. Čekali
jsme na ně před školou, pak jsme šli spolu na
faru, kde jsme si ukazovali žákovské knížky.
V šest hodin byla rodičovská schůzka kvůli
táboru. My děti jsme tam zůstaly spát. Dohromady nás bylo 26. Druhý nejmladší účastník
k tomu podotkl: „Některý jsem neznal, ale
rychle jsme se poznali a mám teď další kamarády.“ Rozdali jsme si dárky, zahráli nějaké
hry a podívali se na Dobu ledovou 3. Celý pátek večer jsme topili a topili, aby nám v noci nebyla zima, ale měli jsme teplé spacáky, takže
nám zima nebyla. Spali jsme ve farní (společenské) místnosti, nebo v bytě u Ivy. Ve společenské místnosti někdo nechal otevřené dveře,
takže tam nám zima trochu byla. Vedle v bytě
měli teplo, protože tam jsou velká kamna.
Už ten první večer s nocí byl moc hezký,
natož druhý den. Ještě o dva jsme se rozrostli a
užili jsme hodně legrace při různých hrách,
pošťuchování, povídání atd. K snídani jsme
měli buchty (dohromady téměř deset plechů
různých, avšak výborných buchet od rodičů),
čaj nebo kakao. Hráli jsme spoustu her, např.:
ve dvou skupinách jsme byli naproti sobě a
mezi námi dva drželi deku. A vždycky, když ji

zvedli, tak dva spoluhráči, kteří byli na řadě,
měli za úkol říct jako první jméno toho druhého. Komu se to povedlo, získal spoluhráče do
svého družstva. Pozor, nesměl ale říct přezdívku, takže Žirafa nebo Capart ty druhé pletlo.
Po obědě jsme vyrazili na procházku kolem
Suchdola, přesněji k řece Lužnici. Po tomto
krátkém výletě jsme až do večera, kdy se skoro všichni rozjeli domů, opět hráli mnoho her.
„Dělali jsme pštrosa“, nestrkali jsem hlavu do
sněhu, jak nám vedoucí slibovali, ale na obrázcích se pštrosem jsme poznávali rozdíly.
Všech sedm našli jen někteří. Někdo na faře
přeci jen zůstal, a tak jsme přespávali společně
ještě jednu noc, ale tentokrát jen v bytě (až na
otužilého vedoucího Mira z Brna, který první
noc dobrovolně spal ve studené nevytápěné
místnosti – to víte, za klid všechno).
V neděli před kostelem jsme se s našimi
kamarády z Brna rozloučili, někdo i brečel.
A protože nám zbyly buchty, nabídli jsem je
farníkům po mši. Řekli jsme si, že my jsme se
měli krásně, ale nemohli být s námi všichni,
tak aby aspoň něco z toho měli. Všem se nám
to moc líbilo a už se těšíme na další akci nejen
s Brňáky. Dobře si uvědomujeme, že jsme
znovu zakusili velké Boží požehnání.
Barča, Kristýnka a Karolínka Pumprovy,
Láďa Spurný a Iva Hojková
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Obec Baráčníků
v Suchdole nad Lužnicí
Obec Baráčníků v Suchdole nad Lužnicí
byla založena roku 1924 a v roce 1984 byla
obec dána do klidu. Obec, když skončí, je
dána po dobu pěti let do klidu. A v roce 1989
byla obec definitivně zrušena. Koncem loňského roku jsme se rozhodli, a to župní rychtář
soused Josef Harák, tetička Libuše Haráková,
tetička Marie Ševčíková a tetička Julie Kučerová, že obec Baráčníků v Suchdole nad Lužnicí opět po dvaceti letech obnovíme. V tomto
nám vyšel vstříc starosta města pan Jan Kronika a Rada Města Suchdol nad Lužnicí. Nabídli nám místnost v bývalém Obecním úřadě
v Tušti , což jsme přijali a zde se nyní scházíme. Dne 23.1.2010 jsme se sešli a v naší obci
proběhly volby do konšelstva. Přišel mezi nás
i zástupce městského úřadu pan Pavel Hrbek.
Dále nás navštívily sousední obce, aby nás
podpořily. Byly to obce Třeboň, České Velenice a Halámky. Všichni činovníci složili slib
do rukou zástupce župy souseda Josefa Hajného z Třeboně. Rychtářem obce byl zvolen soused J. Harák, syndičkou t. L. Haráková, berní
t. M.Ševčíková, šafářkou t.A.Smutná a další.Po skončení našeho sezení nám P. Hrbek
popřál do naší práce hodně úspěchů a aby se
nám podařilo přijmout nové členy do našich
řad. Je také rád, že Obec Baráčníků se dala
opět po dvaceti letech do činnosti. Pan starosta
Jan Kronika se nám omluvil, že se nebude
moci zúčastnit našeho prvního sezení, neboť
bude mimo své bydliště. Zúčastněné obce nám
také popřály hodně úspěchů do naší činnosti a
aby se nám podařilo Obec Baráčníků v Suchdole nad Lužnicí rozvíjet. Ještě jedenkrát za
vše děkuji starostovi panu J.Kronikovi a Radě
Města Suchdol nad Lužnicí za jejich vstřícnost
a ochotu. Příště se sejdeme 20. března 2010 od
15.00 hodin na rychtě v Tušti. Přijďte se mezi
nás podívat, rádi Vás mezi sebe přivítáme.
Za Obec Baráčníků v Suchdole nad Lužnicí
rychtář Josef Harák

Občanské sdružení
informuje
V sobotu 13. 2. 2010 se konalo v místní tělocvičně základní školy sportovní dopoledne určené
pro děti „školkového“ věku. I přes vysokou nemocnost se sešlo 16 malých sportovců spolu s rodiči a dopoledne plné her, tancování, cvičení na nářadí a s padákem mohlo začít. Na závěr byli
všichni zúčastnění odměněni diplomem, medailí a dárečkem.
Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené dopoledne.
Těšíme se na viděnou. Jana Nestávalová a Anna Brothánková

14. března vzpomínáme třetí výročí
úmrtí pana Aloise Chytila ze Suchdola
nad Lužnicí. Smutek a bolest nad jeho
odchodem nezmírnil ani čas. S láskou
a úctou vzpomínají Jirka a Jana z Moravy.

VODÁCI INFORMUJÍ ….
TRADIČNÍ ODEMYKÁNÍ
ŘEKY LUŽNICE
se koná 27. března 2010
od 10.00 hodin u mostu na Klikov

Byl jsem přizván starostou panem J.Kronikou k projednání připomínek k provozu místního hřbitova. Jsem přesvědčen, že se tu na
podnět Občanského sdružení děje náprava,
což už bylo kvitováno některými občany. Stejně tak patří dík za rubriku Zprávy z radnice,
kde se občané seznamují s děním ve městě.
V současné době zůstává prioritou Občanského sdružení vyvíjet soustavný tlak na omezení, případně zamezení průjezdu kamionů po
silnici 3. třídy od osady Bor přes Suchdol nad
Lužnicí dále na Třeboň. Tady se nesmí polevit
a musí se neustále tlačit na to, aby zisky společností a jedinců nebyly nadřazovány nad
zdraví a životy občanů. Zde stále přetrvává
liknavost v rozhodnutí, a to už konečného
pokračování na str. 9
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Fotbalové turnaje v hale
Oddíl kopané Sokolu Suchdol n.L. pořádal
v hale ZŠ zatím 2 turnaje :
“Hvězdný turnaj - STAR CUP” pro začínající
hráče – nejmenší žáčky.
Účastníci a pořadí :
Nová Bystřice / 1. místo - 8 bodů/
Kaplice / 2. místo - 6 bodů/
Suchdol n.Luž. / 3. místo - 5 bodů/
Nová Včelnice / 4. místo - 4 body/
České Velenice / 5. místo - 2 body/
Někteří hráči sehráli svůj první zápas v životě, všichni bojovali urputně, ale slušně.
Odměnou za jejich hru byla naplněná a pěkně
bouřící hala. Pro každé mužstvo byl připraven
pohár, diplom a cena nejlepšímu hráči, kterého vybrali trenéři. Dále každý z hráčů /bylo
jich 62/ dostal medaili, vitaminový balíček a
oblíbené koblížky z Pekárny Suchdol.
Nejlepší jednotlivci: hráč – P. Bejdák z Kaplice, střelec P. Kastl a brankář E. Lev, oba ze
Suchdola. Turnaj se vydařil a všem se líbil.
Ceny předával p. Ing. J. Soudek, rodiče pomohli při přípravě a organizaci.

Turnaj dorostu – tradiční a
oblíbený “Šoumen - Cup”
Účastníci a pořadí :
1. LOKO Veselí n. L.
2. SK Lišov
3. Slovan Břilice
4. Tatran Lomnice n. L.
5. Sokol Suchdol n. L.
6. Sokol Slavonice
7. Spartak Kaplice
8. FC Vltava Loučovice
Naši dorostenci po výsledcích:
Loučovice 7:0, Veselí n. L. 3:6 a Lišov 2:2 poprvé nezasáhli do boje o pořadí v I. skupině.
Následovaly pak ve II. skupině výhry:
Kaplice 5:1 a Slavonice 8:1. Nejlepším střelcem se stal domácí T. Kamiš.
Oddíl kopané děkuje všem dárcům za ceny
do obou turnajů a trenérům mužstev p. O. Růžičkovi a p. J. Křížovi za přípravu.

Kapitoly ze Vzpomínek pamětníků Horního Suchdola končí
Připravuje se knižní rozšířené vydání pod názvem Suchdol nad Lužnicí, brána a záštita Českého Vitorazska, v proměnách času. Tam bude
též zhodnocena úspěšná budovatelská a kulturně osvětová činnost
Městského úřadu Suchdola nad Lužnicí za dobu od 90. let minulého
století do současnosti.
Na těchto úspěších se podílí i celá řada četných organizací a složek.
V jejich řadách je hodně nadšených a nezištných pracovníků. Proto je
na místě vyslovit jim už nyní poděkování.
Kromě velmi úspěšných ochotníků ze S U D, kteří navazují na tradici osvětových pracovníků Jana Koudelky, JUDr. Kostečky, A. Korba,
B. Přibyla a dalších, je třeba ocenit např. i spolky rybářů a myslivců,
kteří střeží a uchovávají okrasu našich vod a lesů, živočichy, jimž by ji-

Občanské sdružení informuje (pokračování ze str. 8)
v tomto problému. Dále bude na patřičných úřednících už toto jenom hlídat. Jako další problém se jeví odstranění nebezpečí ohrožení zdraví a životů zaměstnanců firmy E.T.N. a klientů nakupujících
v prodejně Flop. Jedná se o chodník v délce 150 m od vilky p. Chadta, kolem domku pí Konhefrové až k odbočce k prodejně Flop a závodu E.T.N. Snad by se v této věci mohlo podařit získat peníze od
Evropské unie. Jedná se totiž o kritický úsek silnice, zvláště pak při
střídání směn v místním závodě. Doufáme, že se již dopředu nesetkáme s názorem, že to tzv. nejde a nedozvíme se o všech problémech, které tomu brání. Zdraví a životy prostých občanů musí být
pro městský úřad a jeho instituce prvořadé. Došlo zde už, a to nejen
v málo případech, že byl občan ať už pěší nebo na kole, zatlačen kamionem až do příkopu – zatím bez následků. Navíc je tento úsek silnice trvale poškozován kamiony a v současné době je asfalt narušen,
někde až více než 1 metr od silnice. Tento stav je zde trvalý a stále se
jen provizorně opravuje. Když jsem jednomu ze zastupitelů sdělil
tento problém, řekl mi, že zde chodník přece je, což jen dokazuje naprosto zcestné představy. Chce to více mezi lidi a všímat si věcí.
Tato náprava by velmi pomohla občanům sídliště 17. listopadu a
celé další části města v této lokalitě. Občanské sdružení bude v této a
podobných věcech vyvíjet aktivitu rozhodně v zájmu místních občanů. Začněme konečně už vykazovat výsledky práce a přestaňme doslova blbnout, zda vykročíme pravou nebo levou nohou. Zemi to
přináší pouze negativa.
Jednatel Občanského sdružení Zdeněk Mrázek

nak mohlo hrozit vyhynutí. Zachraňují je pro generace příští. Přitom
jsou bezprostředně spjati s přírodou a obětují pro dobrou věc spoustu
volného času i osobního pohodlí.
Veliké zásluhy v práci ve prospěch občanů má však i řada dalších
dobrovolných sdružení. Jsou to zejména hasiči, Český svaz žen, baráčníci, chovatelé a ochránci drobného zvířectva, pracovníci s mládeží a
též v tělovýchově a sportu, členové klubu seniorů, vodáci a další.
Po skončení vzpomínek pamětníků mohu občanům Suchdola doporučit k přečtení v místní knihovně můj strojopis Kdo je člověk, v čem
hledat smysl jeho života.
Tam jedna z kapitol dává návod, jak předcházet nemocem „od nervů“. Těch je bohužel kolem 4/5 z celkových onemocnění. Jde zejména
o žaludeční vředy, infarkty, mozkové a srdeční „příhody“ a řadu dalších, včetně rakoviny. Udržením psychiky v rovnováze lze předejít
mnohým úmrtím.
Kromě připomínky výše uvedených současných veřejně prospěšných složek obětavých osobností bude na místě se zmínit též o vynikajících jedincích, kteří založili skutečnou slavnou tradici obce Suchdola
nad Lužnicí už v 19. století a v 1. polovině stol. 20.
Byli to rychtář Matouš Florián a konšelé, kteří při obhajobě starých
středověkých práv sedláků byli třeboňskou vrchností vězněni. V dlouhodobém sporu byla práva sedláků nakonec anulována a r. 1827 následovala krutá pomsta vrchnosti.
Velkou vlasteneckou aktivitu rozvinuli Suchdolští hlavně v 90. letech 19. století /v době tzv. národního obrození /, kdy se Suchdol stával
skutečnou záštitou pro obce, kde se hovořilo na území Rakouska /za řekou Lužnicí/ česky.
Že Suchdolští mohli těmto obcím pomáhat, o to se tehdy přičinil
okresní úřad v Třeboni hlavně prostřednictvím svého tajemníka A.
Korba. Za jeho zásluhy jej Suchdolští r 1908 jmenovali čestným občanem Suchdola u Třeboně.
V kronice obce Suchdola jsou jmenováni z těch dob jako vynikající
vlastenci a obětaví pracovníci především: učitel Rauš, lékař MUDr.
Kithier, traťmistr Kazimour.
V jejích stopách pokračovali ředitel školy Fr. Polák, učitel Jan Koudelka, JUDr. Kostečka, ředitel Kampeličky, syn býv. okres. tajemníka,
A. Korb, bývalý ředitel měšťanské školy a starosta obce K. Böhm i tehdejší učitelé školy obecné i měšťanské. Jim všem a celé řadě nejmenovaných patří dík nynějších občanů města.
pokračování na str. 10
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Kapitoly ze Vzpomínek ... (pokračování ze str. 9)

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 pod-

O prohloubení znalostí o Suchdole a jeho historii se velmi zasloužily zejména tyto publikace: Hokr – Oesterreicher – Schneider - Pamětí
Vitorazska; dále pak Zd. Šmíd - Lužnice, putování s řekou, K. Kuča Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
J. Ševčík – Třeboňsko, krajina vyder a orlů mořských aj..
K poznání flóry a fauny Suchdolska přispěla kniha Josefa Hadače
Nad Lužní řekou.
V současné době je namístě poděkovat především členům měst. úřadu v čele se starostou
J. Kronikou. Jejich zásluhy budou osvětleny v připravované publikaci. Zde alespoň krátce, k zamyšlení: Roku 1832 suchdolská škola
měla ve zchátralé chalupě pro 226 žáků jen 90 míst. Na směny se vyučovalo i za 1. svět. války. Měšťanská škola zahájila výuku r. 1920 a
nová Masarykova obecná škola r. 1927. Stát poskytl obci v pohraničí
vysoké dotace.
V období od 90. let min. stol. byl přístavbou dobudován areál škol a
v současnosti je vybudována velkým nákladem i velkolepá budova školy mateřské. Úspěchy současné budovatelské a kulturně osvětové činnosti měst. úřadu jsou skutečně mimořádné. Dík za aktivitu v kulturně
osvětové činnosti patří i Suchdolskému zpravodaji / v čele redakční
rady P. Hrbek a vedoucí knihovny paní Rohrbachová/. Ve srovnání s jinými obdobnými zpravodaji má Suchdolský zpravodaj velmi dobrou
úroveň.
PhDr. J. Novák

lahového topení

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

OKNO TECHNIK s.r.o.,
Novohradská 20,
370 01 České Budějovice
tel. / fax: 386 352 243-4
e-mail: info@oknotechnik.cz

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

doprava materiálů (sklápěč, hydraulická ruka)

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Odborná příprava a realizace v programu Zelená Úsporám
Odborný dodavatel v Programu Zelená úsporám
Zateplete si dům - úspora cca 1/3 při zateplení domu
Zajišťujeme kompletně projekty i žádosti
Dodávka a montáž plastových a dřevěných oken a dveří
Dodávka a montáž zateplovacích systémů
Certifikáty ISO
www.oknotechnik.cz
Garážová vrata, střešní okna …

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

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

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

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. 3, 26.2.2010.
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.

