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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych v několika řádcích reagoval na právě skončené komunální volby
v Suchdole nad Lužnicí. Po mém čtyřletém
působení ve funkci starosty našeho města jsem
se již v přípravě těchto voleb zamýšlel nad
mým dalším působením. Uplynulé období pro
mě bylo natolik náročné, že jsem uvažoval
o tom, zda budu v práci pro město vůbec pokračovat. V té době jsem se rozhodl, že o místo
starosty již nebudu usilovat. Při sestavování
kandidátní listiny České strany sociálně demokratické jsem tuto skutečnost jasně deklaroval. Když se objevila možnost, že lídrem
naší kandidátky by mohl být Pavel Mráček,
člověk, ke kterému mám naprostou důvěru,
rozhodl jsem se, že bych společně s ním pokračoval, pokud mi to zdraví dovolí, v pozici
místostarosty. V této funkci bych se mohl více
věnovat věcem, které jsou mi blízké, a činnostem technického charakteru souvisejícím s rozvojem našeho města. Jsem rád, že výsledky
komunálních voleb tuto možnost potvrdily.
Volba vedení města je v tuto chvíli ještě před
námi, ale pokud dostaneme důvěru zvolených
zastupitelů, jsem přesvědčen, že to bude nejlepší možné řešení pro řízení našeho města.
Děkuji Vám za důvěru.
Jan Kronika, starosta města

Cena 6,00 Kč

VÝSLEDKY VOLEB do Zastupitelstva obce
Suchdol nad Lužnicí, konané dne 15.10. - 16.10.2010
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
Odevzdané
účast v % obálky

Platné
hlasy

17

1

7

2 989

1 471

49,21

21 146

Kandidátní listina

Hlasy

1 471

Přepočtený
Počet
základ
kandidle počtu
dátů
kandidátů

PřepočPočet
tené %
platných mandátů
hlasů

č.

název

abs.

v%

1

Občanská demokratická strana

4 418

20,89

17

21 146,00

20,89

4

2

Sportovci Suchdolu

2 448

11,58

17

21 146,00

11,57

2

3

TOP 09

1 377

6,51

9

11 194,94

12,30

1

4

Česká str. sociálně demokrat.

8 731

41,29

17

21 146,00

41,28

8

5

Komunistická str. Čech a Moravy

2 057

9,73

14

17 414,35

11,81

1

6

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

2 115

10,00

14

17 414,35

12,14

1

Zvolení zastupitelé dle výsledku
Kandidátní listina

Kandidát

Hlasy

věk

Politická
přísl.

abs.

v%

Pořadí
zvolení

číslo

název

poř.
číslo

1

ODS

5

Ondřich Ladislav Mgr.

56

BEZPP

474

10,72

1

1

ODS

1

Fical Zdeněk

49

ODS

423

9,57

2

1

ODS

4

Blafka Miroslav

53

BEZPP

417

9,43

3

1

ODS

6

Soudek Josef Ing.

66

ODS

372

8,42

4

2

Sportovci
Suchdolu

1

Máčala Karel

54

BEZPP

345

14,09

1

2

Sportovci
Suchdolu

2

Bumba František

56

BEZPP

235

9,59

2

3

TOP 09

9

Kalátová Marie

41

BEZPP

284

20,62

1

4

ČSSD

2

Kronika Jan

58

ČSSD

1 082

12,39

1

4

ČSSD

5

Maxa František Mgr.

48

BEZPP

735

8,41

2

4

ČSSD

1

Mráček Pavel Mgr.

50

ČSSD

702

8,04

3

4

ČSSD

3

Paďourek Jan

71

ČSSD

426

4,87

4

ve středu
24. listopadu 2010

4

ČSSD

4

Gregor Zdeněk

38

ČSSD

457

5,23

5

4

ČSSD

6

Fuka Milan

49

BEZPP

537

6,15

6

4

ČSSD

7

Kubát Václav

52

BEZPP

516

5,90

7

od 7.55 do 13.30 hodin

4

ČSSD

8

Imrich Tomáš Ing.

28

BEZPP

541

6,19

8

Přijďte se podívat na své ratolesti,
vyučující a do pěkné školy.

5

KSČM

1

Šlápota Josef

59

KSČM

284

13,80

1

6

KDU-ČSL

13

Hamerník Jaroslav

43

BEZPP

234

11,06

1

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ ve škole
ZŠ T.G.M. Suchdol nad Lužnicí vás
srdečně zve na Den otevřených
dveří, který se uskuteční

příjmení, jméno, tituly
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Poděkujme přírodě II.

Odpovědi a názory občanů pomohou
komunitnímu plánování sociálních služeb
TŘEBOŇ – Obyvatelé Třeboňska mají až
do 23. listopadu příležitost vyjádřit se prostřednictvím ankety k nabídce a rozvoji sociálních služeb na území ORP Třeboň. Anketní
lístek pro vyplnění najdou občané všech měst
a obcí v těchto dnech ve svých poštovních
schránkách. Zpracovatelé komunitního plánu i
zástupci všech obcí ORP Třeboň proto žádají
obyvatele na Třeboňsku, aby se vyplněním ankety aktivně zapojili do komunitního plánování sociálních služeb, které pomůže sociálně
potřebným spoluobčanům. Sběrné schránky
pro vyplněné lístky jsou umístěny na viditelných místech všech městských a obecních úřadů na území správního obvodu ORP Třeboň.
Anketu je možné vyplnit i elektronicky na internetových stránkách www.jr-spolecnost.cz
(sekce Projekty).
Názory a náměty k sociálním službám na
Třeboňsku mohou obyvatelé regionu vyjádřit i
osobně na veřejném projednání, které proběhne 23. listopadu v 16.00 ve velké zasedací

místnosti Městského úřadu Třeboň. Další
možnost aktivně se zapojit do komunitního
plánování sociálních služeb nabídnou veřejná
jednání pracovních skupin, která budou zahájena začátkem prosince po vyhodnocení ankety.
Pracovní skupiny budou otevřeny nejen zástupcům obcí a poskytovatelů sociálních služeb, ale
i všem občanům, kteří projeví zájem o práci na
vzniku nového komunitního plánu.
Plánování sociálních služeb na Třeboňsku je realizováno v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území
obce s rozšířenou působností Třeboň (reg. č.:
CZ.1.04/3.1.03/45.00144), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Realizátorem projektu je obecně prospěšná
společnost Jihočeská rozvojová o.p.s., odborným a metodickým partnerem je společnost
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy.
Partnerem projektu je i Město Třeboň.

SALVUS SF spol. s r. o., Suchdol nad Lužnicí, Sídl. 9. května 700
Chtěli bychom vyvrátit spekulace o ukončení činnosti zdravotního střediska. I nadále
jsme tu pro Vás. Ordinace lékařů Vám nabízí
mimo běžnou lékařskou péči (okamžité stanovení CRP – potvrzení zánětlivého procesu,
INR – okamžité stanovení krvácivosti, stanovení glykémie, EKG, interní konsilium, diabetologickou poradnu) návštěvní službu lékařem
včetně domácí péče. V odůvodněných případech zajišťují zdravotní sestry krevní odběry a
převazy v domácím prostředí. Očkování provádíme dle zdravotního očkovacího řádu i
nadstandartními očkovacími látkami dle výběru a přání pacienta.
Nabízíme zubní ošetření včetně zhotovení
protetických prací.
Dále provozujeme rehabilitační služby,
masáže a dopravní zdravotní službu.
V budově zdravotního střediska sídlí výjezdová skupina zdravotní záchranné služby.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Nabízime volné pracovní místo na pozici zubního lékaře, zubního laboranta a rehabilitačního
pracovníka – fyzioterapeuta. Informace na tel.:
384 781 315, e-mail: info@salvus-sf.cz.
Zdravotní středisko SALVUS SF s.r.o.
v Suchdole nad Lužnicí, Sídl. 9. května 700
Vám nabízí klasické i regenerační masáže ve
svém zařízení.

V loňském roce proběhla krásná úklidová akce poprvé. Sešlo se nás tenkrát jedenáct. V letošním roce se akce uskutečnila
25. září a sešlo se nás čtrnáct. Což je úžasné, že se počet zájemců o krásné břehy Halámské pískovny zvyšuje. A ještě úžasnější
je fakt, že odpadků oproti loňsku rázně
ubylo. V loňském roce se sebralo celkem
2 pytle skleněného odpadu, 2 pytle plechovek, 18 pytlů PET lahví a plastů, 14 pytlů
smíšeného odpadu. A to jsme v loňském
roce stihli obejít jen jednu stranu (kolem
hlavní silnice). Letos jsme stihli obejít obě
strany pískovny na kterých se rybaří. A sebrali jsme 12 pneumatik, 2 pytle plechovek,
2 pytle skla, 6 pytlů PET lahví a 13 pytlů
smíšeného odpadu.
Celou akci nám malinko znepříjemňovalo sychravé počasí. Děkuji moc všem, kteří
mi pomohli s odpadky. Organizaci MOČRS
– Suchdol nad Lužnicí děkuji za věcnou
podporu v podobě gumových rukavic a igelitových pytlů. Doufám, že i příští rok se sejde ta správná parta lidí, kteří mi pomohou
uklidit břehy Halámské pískovny.
Ještě jednou všem moc děkuji.
Honza Mlnařík

POZVÁNKY
za kulturou
Město Suchdol nad Lužnicí
připravuje na sobotu

20. listopadu 2010
od 19.30 hodin
v Kině v Suchdole nad Lužnicí

divadelní představení komedie

DÁRKOVÉ POUKAZY
na masáže přímo u masérky. Dárek nemusí být
jen věc, darujte svým blízkým odpočinek a relaxaci při masáži. Tel: 72 3739 481

Praktický a interní lékař
MUDr. Jindřiška Bicanová tel.:
MUDr. Josef Tesař
Dětský lékař
MUDr. Olga Stasková
Zubní lékař
MUDr. Ivana
Horváthová-Novanská
Č.Velenice
MUDr. Alena Šimčíková
Stomatologická laboratoř
Jitka Slabihoudková
Klasické masáže
Zdeňka Jeřábková
Rehabilitace
Marie Peneitrová
Sanitní doprava
Pavel Holeček

384 781 110
384 781 394

MOTÝLI

Hrají: Valérie Zawadská, Vojta Kotek,
Klára Jandová, Richard Trsťan
Vstupné 250 Kč
Prodej vstupenek v městské knihovně

384 781 315

384 781 176

Město a Základní škola
v Suchdole nad Lužnicí
připravují na sobotu

384 794 385

v prostoru před základní školou

384 781 503
607 604 483
723 739 481
723 538 793

11. prosince 2010

ADVENTNÍ
JARMARK
Děti zde budou prodávat své výrobky,
zazpívají koledy a budou zde i stánky
s vánočními a řemeslnými výrobky
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Program kina na měsíc listopad
t

3. středa

19.30 hod.

126 min.

AGORA
Historické drama. Roku 391 n. l. se svět navždy změnil. Agora je řečnické náměstí
v egyptské Alexandrii. Je to jedno z mála míst,
kde se ještě věří v řecké bohy.
Hrají: Rachel Weisz, Oscar Isaac, Max Mihghella.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

6. sobota

19.30 hod.

99 min.

EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ
Jsou nejlepšími žoldáky na světě, jediný způsob života, jaký kdy poznali, je válčení…
Hrají: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jet
Li a další.
České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

10. středa

19.30 hod.

Evženii. Cítí, že sny mají hlubší význam, a
proto se obrátí na psychoanalytičku.
Hrají: Václav Helšus, Klára Issová.
Režisérem snímku je Jan Švankmajer.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

17. středa

18.00 hod.

88 min.

12. pátek

19.30 hod.

90 min.

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Komedie. Evžen žije dvojí život. Jeden reálný
a jeden ve svých snech. V reálném životě má
manželku Miladu, ve snovém mladou milenku

133 min.

Remake klasického hororu z roku 1978 přináší francouzský režisér Alexandre Aja. Dravé a
velmi žravé rybičky, takzvané piraně, zná skoro každý.
Hrají: Richard Dreyfuss, Ving Rhames a další.
České verze, brýle.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 130,- Kč

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Elizabeth si myslela, že má všechno, co si jen
mohla přát – milujícího manžela, nádherný
dům, víkendovou chatu. Ve skutečnosti zjistila, že od života očekává něco jiného.
Hrají: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

26. pátek

19.30 hod.

100 min.

HLAVA RUCE SRDCE

TWILING SÁGA: ZATMĚNÍ

t

19.30 hod.

t

124 min.

Třetí film série sleduje vnitřní i vnější boj
hlavní hrdinky Belly. Má dát přednost přátelství s vlkodlakem Jakobem nebo lásce k upíru
Edwardovi?
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson a další.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč

24. středa

PIRAŇA 3D

t

19. pátek

19.30 hod.

102 min.

Střední Evropa v době první světové války.
Definitivně se rozpadá řád starých hodnot, definitivně umírá svět postavený na křesťanské
tradici.
Hrají: Jiří Schmitzer, Alois Švehlík, Oldřich
Vlach a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Tragikomedie. Občanský průkaz se odehrává
v Praze mezi léty 1973 – 1977. Tedy v letech
nejtužší normalizace, v období po okupaci
vojsky armád Varšavské smlouvy.
Hrají: Matouš Vrba, Anna Geislerová, Libor
Kovář, Jan Vlček a další.
Mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
t

6. sobota

17.00 hod.

88 min.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D
Animovaný dobrodružný film.
Česká verze, brýle.
Vstupné 130,- Kč

Výjezdy hasičů města Suchdol nad Lužnicí
za období 12.9. – 15.10.2010
¡ 16.9.2010 - Technická pomoc
otevření uzavřených prostor
Suchdol nad Lužnicí, Výjezd: 08:12
¡ 20.9.2010 - Technická pomoc
likvidace úniku PHM z kamionu Bor,
Výjezd: 16:33
¡ 21.9.2010 -Technická pomoc
odstranění překážek z komunikace Tušť, Výjezd: 18:18
¡ 22.9.2010 - Technická pomoc - likvidace nebezpečného hmyzu - Suchdol nad Lužnicí, Výjezd: 09:31
¡ 24.9.2010 - Požár nízké budovy Rapšach, Výjezd: 00:41
¡ 24.9.2010 - Planý poplach (nenahlášené pálení) Benátky,
Výjezd: 19:23
¡ 25.9.2010 - Požár chaty - Suchdol nad Lužnicí, Výjezd: 03:38
¡ 9.10.2010 - Technická pomoc - neakutní otevření dveří u domu Suchdol nad Lužnicí, Výjezd: 12:54
¡ 10.10.2010 - Technická pomoc - akutní otevření dveří pro Policii ČR
- Suchdol nad Lužnicí (Jednotka nevyjela, odvolána KOPIS CBE)
www.hasici-suchdol.estranky.cz

Mladí hasiči ze Suchdola nad Lužnicí se zúčastnili okresního kola požárnické všestrannosti ve Studené. Skončili na 8. místě ze 13 v kategorii starších žáků. Zásahová jednotka za toto období prováděla údržbu
techniky a probíhají přípravy na prověřovací cvičení na firmu Eaton a
nehodu autobusu s větším počtem zraněných v Č. Velenicích. Jednotka
používá asi půl roku nový znak na autech a oblečení, které navrhl p. Hasík Petr.
Ondřej Vajo, Hasiči Suchdol nad Lužnicí
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Projekt stáží učitelů
SŠ České Velenice ve firmách
Dne 17. září 2010 proběhl ve Střední škole České Velenice seminář
v rámci projektu Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů.
Projekt je zabezpečen v rámci operačního programu Jihočeského kraje
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 4 učitelé odborných předmětů a
odborného výcviku absolvovali stáže ve firmách Magna Cartech, s.r.o.
a Eaton Elektrotechnika, s.r.o., kde se seznámili s novými technologiemi, materiály a nástroji. Získané poznatky zapracovali učitelé do školních vzdělávacích programů. Na semináři stážisté informovali ostatní
pedagogy o svých zkušenostech ze stáží a o přínosu, který jim dvoutýdenní pobyt ve firmách přinesl. Školní koordinátorka projektu RNDr.
Milena Elsterová představila projekt učitelům, shrnula aktivity projektu
a jeho přínos pro inovaci výuky. Manažer projektu Mgr. Richard Veleta

zhodnotil stáže z pohledu naplnění cílů projektu a jejich využitelnosti
pro budoucí spolupráci škol se sociálními partnery. Na seminář byli pozváni zástupci obou firem a kontaktní osoby, které se stážistům během
pobytu ve firmách věnovaly.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
RNDr. M. Elsterová, ředitelka SŠ České Velenice

PROJEKT PODPOROVANÝ EU, SLUNCE – ZDROJ ENERGIE A VĚDĚNÍ

Fotovoltaická elektrárna na budově SŠ České Velenice
Učební pomůcka – fotovoltaická elektrárna (ostrovní systém) byla
postavena na budově SŠ České Velenice v rámci projektu podporovaného Evropskou unií Slunce – zdroj energie a vědění. Na realizaci projektu se podíleli pod vedením učitelů odborného výcviku J. Plodíka a J.
Lechnera žáci všech ročníků, kteří studují obory Mechanik silnoproudých zařízení, Zámečník a Strojní mechanik. Vedoucím projektu byl
Mgr. K. Kanděra.
Elektrárna je určena k snadnějšímu pochopení činnosti solárních
elektráren, které pracují na principu fotoelektrického jevu. Má omezený výkon, a proto je zcela oddělena od veřejné elektrické sítě. Žáci naší
školy mohou na této učební pomůcce měřit zisk elektrické energie a
správné nastavení modulu v tomto regionu.Vyrobená elektřina je využita v rámci školy pro částečné osvětlení chodby a elektrodílny č. 5,
čímž dochází k úsporám elektrické energie.
J. Plodík, učitel odborného výcviku

Instalace fotovoltaické elektrárny

ČSŽ v Suchdole pořádá v RESTAURACI U PÁVKŮ tradiční

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
- úterý 23. LISTOPADU od 16 do 19 hodin - PŘÍJEM ZBOŽÍ
- středa 24. LISTOPADU od 9 do 17 hodin - PRODEJ ZBOŽÍ
- čtvrtek 25. LISTOPADU od 9 do 16 hodin - PRODEJ ZBOŽÍ
- čtvrtek 25. LISTOPADU od 16 do 17 hodin - VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ
(ČSŽ náleží 10 % z prodaného zboží nebo 100 Kč za stůl při vlastním prodeji)
Všichni, kdo se chcete pochlubit vlastními výrobky a chcete je prodat – neváhejte a přihlaste
se na telefonu: 724 560 275 nebo kontaktujte jakoukoliv členku ČSŽ
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

PODĚKOVÁNÍ SPORTOVCŮM
Ačkoli se sportovci dozvěděli z internetu nebo plakátů i z rozhlasu, že ČSŽ pořádá pro děti
3. ročník DRAKIÁDY, neváhali a uskutečnili v tento den odložený „DEN BEZ POČÍTAČŮ”.
Po celý rok nepustí na hřiště nikoho, ale tohle si zřejmě potřebovali zveřejnit. Proto neváhejte a nadále takto pokračujte.Tentokrát Vám za to DĚKUJÍ ženy z ČSŽ.
Za všechny předsedkyně ČSŽ Věra Kryšpínová

ČSŽ v Suchdole n.Luž. pořádá

4. PROSINCE od 14 hodin
v HASIČÁRNĚ tradiční

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
připraveny jsou soutěže,
zajištěna hudba i občerstvení
přijde i svatá rodinka mikuláš, čerti i anděl
/ přinesené balíčky předá mikuláš /
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI

CHCETE SI POZVAT SVATÉHO
MIKULÁŠE, ANDĚLY A ČERTY
DOMŮ PRO SVÁ DÍTKA?
VOLEJTE
TRADIČNĚ
602 806 508
VÍTA PÁVKA ZE
„SUCHDOLSKÉHO
DIVADLA“
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Poznáváme Jižní Čechy
Členové Klubu aktivního stáři v Suchdole nad Lužnicí se snaží kromě schůzek v klubovně a předčítání o zajímavostech v nejbližším okolí
také poznávat vzdálenější místa našeho kraje.
První zastávka na květnovém výletě byla v Kamenici nad Lipou,
kde nás ohromila slavná lípa svými rozměry. Všeobecně jsme čekali
vysoký strom, ale tohle bylo něco, co skoro nelze popsat, musíte to vidět ! Potom jsme navštívili hrad Kámen, který dělá čest svému jménu,
protože je postaven na velké skále a je zdaleka vidět. Mimo expozice
o historii hradu zde prezentují sbírku historických motocyklů. Po obědě
v Pelhřimově jsme si v místním muzeu prohlédli sbírku rekordů a kuriozit. Protože začalo hustě pršet, vynechali jsme poutní kostel na Křemešníku a odpoledne zakončili nad jídelním lístkem ve Staré Hlíně.
Po dvou krátkých vyjížďkách kolem Suchdola, jsme se začátkem
září vypravili na 42 km dlouhý cyklovýlet. Jeli jsme přes Klikov a Žabárnu k Mumii, k Pilaři na oběd, potom přes Dlouhý most na rozvodí.
Tam jsme obdivovali nově vybudované mosty a jezy spolufinancované
EU. Zvlášť rybáře zajímal rybí přechod, umožňující rybám překonat
jez. Sluníčko nám přálo, stejně tak i při autobusovém zájezdu 22. září
na Šumavu. V Bujanově jsme v muzeu koněspřežky vyslechli přednášku o vzniku, stavbě a další historii této první kolejové dráhy na Evropském kontinentě. Následoval přesun do Vyššího Brodu a prohlídka

Poštovního muzea v klášteře, kde se nejvíce líbily vystavené kočáry,
bryčky a dostavníky.
Cestou na oběd v Přední Výtoni jsme se zastavili u Čertovy stěny.
Po obědě nás autobus jen s námahou vyvezl prudkým stoupáním ke
Svatému Tomáši, kde se ve výšce 1035 na Vítkově kameni tyčí Vítkův
Hrádek. Většina z nás vystoupala ke zřícenině a po 72 schodech až na
vrchol, odkud byl nádherný výhled na celé Lipno, Kleť i Boubín. Pak
už jsme jen využili nádherný slunečný podvečer k posezení na břehu
Lipna a k pozorování sportovních aktivit hostů Maríny. Domů jsme odjížděli s přesvědčením, že náš kraj má co nabídnout !
Jiří Čížek, předseda klubu

Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí v listopadu

Zdravím vás v měsíci padajícího listí a snad ještě i barevného podzimu. Možná na mnohé
padá kromě listí i smutek a beznaděj, neví si s tím rady a často to odnáší naši nejbližší. Také dobře vím, o čem píšu. A tak nám všem přeji, abychom opravdovou radost vždycky objevili – třeba
z radosti druhých, když se nám něco povede, když někomu pomůžeme, z úsměvu druhých, i
z nepatrných dárků – jen buďme tvořiví a dobrosrdeční. Pomoci nám může biblický citát: „Cílem
našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.“ (1Tm 1,5). Vyučováním se tady nemyslí pouze přijímání či předávání znalostí, dovedností apod. jako ve škole,
ale celkově naše jednání, přebývání mezi lidmi, neboť tím ovlivňujeme druhé a zpětně zase sebe.
Ať dobrota a láska je všude kolem nás a v nás.

Aktivity v listopadu a v první polovině prosince:
¡ Sobota 6. 11. – Zastavení pro duši, čas 10 – 15 h – pro dospělé
V sobotu 6. listopadu jsou dospělí a dospívající zváni na faru na setkání „Zastavení pro duši“.
Jak název vypovídá, budete mít možnost se zastavit a uvědomit si, že máte nesmírnou hodnotu a
co pro vás znamenají vaši bližní. Setkání bude probíhat od 10 do 15 h a oběd bude zajištěný - pro
začátek jen jednoduchý, nemáme totiž vůbec představu, kolik bude účastníků. Setkání povede
P. Krystof Henriko, OMI.
¡ Sobota 27. 11. – odpoledne pro děti, čas 14 h
V sobotu 27. listopadu jsou na faru zvány děti, aby sice těsně před adventem, ale přece, měly
možnost se na něj připravit. A tak si budou moct udělat adventní věnec, nějaké jednoduché ozdoby nebo adventní kalendář. Také se dozvědí podstatu a smysl adventu i Vánoc. Zváni jsou samozřejmě i rodiče a jiní rodinní příslušníci.
¡ Neděle 5. 12. – poutní mše svatá k sv. Mikuláši, čas 10.30 h
Na druhou neděli adventní oslavíme patrona naší farnosti – sv. Mikuláše při slavnostní mši svaté. Po poutní mši nabídneme pohoštění i společenství. Už večer v sobotu v 19 h se setkáme v kostele, kde při svíčkách a písních budeme prosit za naši obec a rodiny. A v neděli odpoledne
v 14.30 si odneseme poutní požehnání. Vše bude provázeno hudebním doprovodem místního
farního malého sboru. Rádi uvítáme jak občany Suchdola, tak i přespolní.
¡ Sobota 11. 12. – Roráty se světelným průvodem, čas v 7 h a navazující předvánoční den pro děti
V sobotu jsou zváni malí i velcí s lucerničkami, abychom krátkým průvodem přešli z farního
dvora do kostela, kde zazní rorátní zpěvy („Rosu dejte nebesa shůry“) a bude sloužena bohoslužba. Po té společně posnídáme na faře (loni nás už bylo kolem dvaceti, tak doufám, že společenství
okolo stolu rozšíříme). Pak děti zůstanou na faře a vrhneme se na pečení buchet či zdobení perníčků. A proč? Protože v neděli je pak budeme nabízet lidem před kostelem a vybrané peníze pošleme
na chudé děti v misijním území (v nejchudších oblastech světa). Oběd pro děti bude zajištěný. Konec předpokládáme kolem 15. hodiny. Připojit se mohou i další děti kdykoli během dopoledne.
¡ Neděle 12. 12. – Misijní koláč po mši sv., která začíná v 10.30 h
Buchty, perníčky a přáníčka, které děti v sobotu pod vedením dospělých napekly, ozdobily nebo
vytvořily, budou děti kolem půl dvanácté hodiny nabízet před kostelem. A lidé tak mohou přispět na chudé a trpící děti. Peníze odešleme na Papežská misijní díla – Misijní dílo dětí, které má
motto „Děti pomáhají dětem“.
Přeji požehnané listopadové dny
Iva Hojková, pastorační asistentka
Kontakt: www.farnostsuchdol.webnode.cz, farnostsuchdol@seznam.cz

SUCHDOLSKÝ ADVENT
A VÁNOCE 2010

pořádá „SUchdolské Divadlo“ ve spolupráci s Farností sv. Mikuláše a Městským úřadem v Suchdole nad Lužnicí za patronátu
Zuzany Roithové, poslankyně Evropského
parlamentu a Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje
Ó neděle 28.11.
ADVENTNÍ KONCERT
(Zámecké dechové trio z Hluboké)
18.00 hodin, kostel sv. Mikuláše
Ó neděle 5.12.
SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM
A PEKELNOU CHÁSKOU
16.30 hodin, před KC – kinem
a v kostele sv. Mikuláše
Ó neděle 12.12.
ADVENTNÍ KONCERT
(Pěslav - Ozvěna z Třeboně)
čas bude upřesněn, kostel sv. Mikuláše
Ó sobota 18.12.
pohádka POPELKA
(Studio dell´arte České Budějovice)
17.00 hodin, Kulturní centrum – kino
Ó pátek 23.12.
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
SE SUCHDOLSKÝMI JESLIČKAMI
18.00 hod., kostel sv. Mikuláše a park u ZŠ
Ó sobota 24.12.
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
23.00 hodin, kostel sv. Mikuláše
Ó pondělí 27. 12.
koncert RYBOVA MŠE ČESKÁ
18.00 hodin, kostel sv. Mikuláše
Ó neděle 2. 1.
NOVOROČNÍ KONCERT
(Komorní orchestr při ZŠ Rapšach)
18.00 hodin, kostel sv. Mikuláše
WWW.FESTIVAL.SUCHDOL.CZ
WWW.DIVADLO.SUCHDOL.CZ
Změna programu vyhrazena!
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Občanské sdružení informuje

Ještě krátce k volbám. Občané mají výhrady k tomu, že se např. kandidáti při volbách do parlamentu kroužkovali, teď se budou křížkovat a snad by se i mohli do budoucna hvězdičkovat. Prostě z moudrých hlav se opět zakouřilo, když toto dávali dohromady. Je nutné vždy podat něco
složitě, ne jednoduše. Celý volební zákon je pro např. nepolitické organizace diskriminační.
Proč např. musí před místními volbami shánět opakovaně tyto organizace hlasy pro svoji existenci ve volbách, když to politické strany v místě voleb dělat nemusí. Ve svých volebních programech jsme se u jednotlivých politických stran dověděli, jak se tyto nebudou prý angažovat
v různých akcích, které už jsou dávno schválené, nebo dokonce už se na nich pracuje. Jak najednou chtějí všichni řešit kamionovou dopravu přes Suchdol, nebo třeba všichni zatrubňují místní
potok, opravují místní chodníky apod. Je též na pováženou slibovat, že se bude naslouchat požadavkům občanů. Je to povinnost zastupitelů a navíc je nutné toto též prosazovat a prosadit. Nezvyšovat daně nemá smysl slibovat, toto se neplní. Třeba jen poplatek z místa na místním
hřbitově byl zdvojnásoben, takže zesnulé v urnách po zpopelnění je lépe si ponechat doma na zahrádkách, což už se začalo dít v ČR. Přes tyto hlouposti se ale i objevují rozumné návrhy, se kterými nelze než souhlasit a tyto podporovat. TOP 09 jich má nejvíce. Rozšířit úřední hodiny
městského úřadu, změnit jednací řád při veřejných plenárních zasedáních, řešit konkurenční
prostředí lékařské péče, obchodu a služeb jsou skutečná přání místních občanů. Co takhle zajistit
funkci místostarosty na plný úvazek, skutečné řešení černých staveb, a to ne dodatečným povolováním, ale likvidací. Jinak je tu oprávněné podezření na korupci. ODS má nejvíce problémů
s korupcí přes takzvané „kmotry“, které odsuzuje ve sdělovacích prostředcích, podpora těchto
kmotrů jí však nevadí. Jenom takzvané odsouzení nestačí! Věcný volební program mají též SNK
– Sportovci Suchdolu. Od dalších by nepřekvapilo např. podpora při výstavbě mateřské školy
nebo snad i přístavba školy. Nebo si snad tyto strany myslí, že občané neví, co se zde děje v současnosti. O samotných kandidátech by měly být pouze pravdivé údaje. Některé však bohužel nejsou, např. u KSČM, která se do jednoho z nich naprosto netrefila. Není sama a tak bych časem
doporučil se seznámit s názory občanů např. ve vývěsní skříňce Občanského sdružení. Nelíbí se
nám také, že si naše zásluhy přisuzují jiní. Občanské sdružení např. již před rokem bylo iniciátorem při snaze vyvolat jednání kolem devastace bývalého PS útvaru a toto ukončit skutečným řešením, ne jen sliby. Dále se naši zástupci účastnili jednání ohledně průjezdu kamiónů přes to, že
někteří zastupitelé už to vzdali jako neřešitelné. Nic není neřešitelné, jen se nesmí ustupovat i za
případně do budoucna vyjádřenou občanskou neposlušnost. Nebo snad bude lepším řešením to,
že se začíná údajně u některých občanů v místě zvažovat založení Dělnické strany sociální spravedlnosti a na buňku této strany stačí 3 občané. Co takhle zamezení kácení stromů kolem potoka
v Tušti, což je zásluha členky výboru OS v jejím místě bydliště. Přitom tyto stromy již byly určeny
a označeny k likvidaci. Občanské sdružení na návrh svých členů a sympatizantů zvažuje do budoucna své požadavky podávat k řešení zastupitelstvu na veřejném zasedání písemně a následně
tato řešit v jejich programu a ne až nakonec, případně písemné odpovědi pro informovanost na vývěsní skříňce.
Jednatel Občanského sdružení Zdeněk Mrázek
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Informace
V pondělí 29. listopadu 2010
bude 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.

Sedmáci v Praze
Po dvou měsících prázdnin začala 1. září všem
žákům, i nám sedmákům, škola.
Abychom měli start do nového školního
roku trochu snadnější, přivítali jsme nabídku
a v polovině září vyrazili vlakem do Prahy.
A jak se nám zde líbilo?....
„Ve středu 15. 9. jsme jeli do hlavního
města ČR, do Prahy. Celý den nám sice pršelo,
ale přesto se výlet vyvedl. Navštívili jsme Muzeum Karlova mostu, kde jsme se dozvěděli,
kdy, jak, proč a z čeho je most postaven…..“
N. Petroušková
„Nesmírně moc jsem se těšila. Vždyť jsme
jeli do hlavního města, kde jsem v životě nebyla. Jeli jsme dlouho rychlíkem a byla dokonce i
výluka. Bylo to velmi pěkné, ale nebylo to nic
proti tomu, co jsme viděli potom………
Muzeum bylo zajímavé, ale projížďka loďkou po řece Vltavě a prohlídka Karlova mostu
se asi všem líbila více. Měli jsme možnost dozvědět se něco o naší historii a pokochat se
krásami Prahy z paluby naší výletní loďky….“
L. Brabcová
„Nejvíc se mi líbila exkurze ve vydavatelství Ringier. Poznali jsme, jak vznikají články
novin a časopisů, např. ABC, Reflex, Svět motorů, Blesk…Myslím, že tato prohlídka byla na
výletě nejlepší…“
K. Štefancová

Prvňáci na farmě

V rámci výuky prvouky se obě první
třídy vypravily na návštěvu rodinné
farmy Šimánkových v Suchdole nad
Lužnicí. Po absolvování cesty na „Hořejšák“ jsme konečně dorazili
k Šimánkovým, kteří nás velmi mile přivítali a ukázali nám všechna
zvířata, která doma mají a o která se starají. Děti z prvních tříd si mohly pohladit nejen kočky a koťátka, ale také několik týdnů staré telátko,
malá prasátka a obrovského vepře domácího. Paní Šimánková ukázala dětem ustájené krávy, býky a chov prasat. Samozřejmě nechyběla
ani svačina na čerstvém vzduchu a dobrý bonbon od paní Šimánkové. Děti si mohly prohlédnout celé hospodářství a zeptat se manželů
Šimánkových na to, co je zajímalo.
Dopoledne uběhlo velmi rychle a byl tu čas návratu do školy. Cesta domů, která vedla zadem přes pole, ubíhala mnohem více než chůze po hlavní silnici. Kolem poledne jsme se všichni vrátili zpátky do
školy plni dojmů a zážitků. Touto cestou bychom chtěly poděkovat
manželům Šimánkovým za ochotu a možnost návštěvy u nich doma.
Velmi se nám u vás líbilo!
Za první třídy Květuše Hanzalová a Václava Wipplingerová

„Výlet do Prahy neměl chybu. Když jsme
proplouvali pod Karlovým mostem, tak jsem si
říkal, jak se mají ostatní v Suchdole.
Tento výlet byl jedním z mých nejlepších
zážitků a bez váhání bych jel znova…“
D. Janík
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KDO INZERUJE
TEN PROSPERUJE

9.11.2010 v 16.00 hod.
Autoškola Třeboň
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MALÁ PŮJČKA
rychlá půjčka bez ručitele 5 000 – 50 000 Kč
na pracovní poměr, OSVČ, MD i důchod

tel.: 733 719 155

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
tel.: 389 822 663, mobil: 602 414 723
e-mail: kregl@tbn.cz
www.atelier-kregl.cz
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RYCHLÉ ŘEŠENÍ
KRIZOVÝCH
FINANČNÍCH SITUACÍ
Hypoteční úvěry, oddlužení,
vyplácení exekucí,
leasing nemovitostí, zpětný leasing
Vše rychle, žádné poplatky předem

Zástava nemovitosti nutná
tel.: 606 787 128
e-mail: salat@tiscali.cz

Nabízím k pronajmutí byt

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

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

v Suchdole nad Lužnicí v cihlovém domě,
2
v klidné části, 1. patro, o výměře 58 m .
Byt je po celkové rekonstrukci, výměně
2
oken, součástí jsou 2 sklepy 6 m . Parkování v místě.
Cena 5 000 Kč + poplatky, při rychlém jednání možnost slevy.
Info na tel. č. 774 141 659

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. 11, 29.10.2010.
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.

