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Cena 6,00 Kč

Vánoční jízda po Lužnici 25.12.2010

INFORMACE Z RADNICE
Rozpočet města na rok 2011

VÝZVA
Odbor kultury a cestovního ruchu městského úřadu se obrací s žádostí na všechna občanská
sdružení, společenské a zájmové organizace či skupiny působící na území města, aby do
konce února 2011 nahlásili písemnou formou na městský úřad, případně e-mailem na adresu
kulturni.centrum@meu.suchdol.cz jejich akce plánované na rok 2011.
Pavel Hrbek, pověřený ved.odboru kultury a CR

INFORMACE
V pondělí 28. února 2011 bude
v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí

zahájen nový kurz
k získání řidičského oprávnění.
Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme hasičskému záchrannému sboru
ze Suchdola nad Lužnicí, Rapšachu a Třeboně za rychlý a profesionální zásah při požáru domu v Tušti a za pomoc při likvidaci
následků požáru.
Zároveň děkujeme za pomoc obyvatelům
Tuště a Městskému úřadu v Suchdole nad
Lužnicí.
Rodina Korbelova

POZVÁNKA ZA KULTUROU
Město Suchdol nad Lužnicí připravuje na
neděli 6. března 2011 od 18.00 hodin v Kině
v Suchdole nad Lužnicí komedii Kena Ludwiga LO STUPENDO.
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová,
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata Adamovská / Jana Boušková, Jana Malá / Eva Janoušková, Gabriela Vránová, Michal Novotný /
Ladislav Hampl / František Skopal.
Vstupné 250 Kč. Prodej vstupenek v Městské
knihovně v Suchdole nad Lužnicí.

 Zastupitelstvo města schválilo na 3. veřejném zasedání dne 22.12.2010 rozpočet
města na rok 2011. Byl schválen jako přebytkový ve výši 3.620 tis. Kč. Vychází
z platné legislativy a rozpočtového výhledu, který má město schválen na období až
do roku 2013. Plné znění celého sedmnáctistránkového dokumentu včetně rozpočtového výhledu je k dispozici na webu
města v části „ Hospodaření města“.
 Významnou část příjmové části rozpočtu (50.883 tis. Kč) tvoří daňové výnosy
(30.230 tis. Kč), správní a místní poplatky (2.286 tis. Kč), nedaňové výnosy např.
z nájmů městského majetku či služeb poskytovaných obyvatelstvu (12.217 tis. Kč) a
kapitálové příjmy z prodeje bytů a pozemků
(3.000 tis. Kč). Položka přijatých dotací
(3.149 tis. Kč) obsahuje zatím pouze dotace
na výkon státní správy, dotace na žáky
v mateřské a základní škole a dotace na výplatu sociálních dávek. Výdaje pro rok
2011 činí 47.263 tis. Kč.
 Schválený rozpočet prozatím neobsahuje
žádné investice většího rozsahu, jelikož
v současné době probíhají jednání ohledně
spolufinancování z rozpočtu EU, státu, kraje či jiných mimorozpočtových zdrojů. Zároveň se zpřesňují předběžně stanovené
náklady jednotlivých investičních akcí. Na
základě výsledků těchto jednání rozhodnou
nově zvolení zastupitelé o tom, jaké akce
budou prioritně realizovány.
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Program kina na měsíc únor
t

2. středa

19.30 hod.

80 min.

t

16. středa

19.30 hod.

98 min.

FOTŘI JSOU LOTŘI

Film, původně zamýšlený jako celovečerní
dokument, mapuje životní trojice mužů, jejichž osudy různým způsobem poznamenala
droga pervitin.
Hrají: Rosťa Novák, Štěpán Benoni, Simona
Zmrzlá, Vanda Hybnerová a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

Komedie. Na začátku se Greg musel poprat
se svým budoucím tchánem, potom následovalo setkání rodičů a nyní k tomu ještě přibude
výchova dvojčat.
Hrají: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

4. pátek

19.30 hod.

23. středa

19.30 hod.

116 min.

ZELENÝ SRŠEŇ

PIKO

t
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Akční komedie. Prominentní synek se musí
vyrovnat se záhadnou smrtí svého otce a převzít po něm obrovské mediální impérium.
Hrají: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

129 min.

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA
S OHNĚM
Mysteriózní drama. Film natočený podle posledního dílu knižní trilogie Milénium Stiega
Larssona. Pokračování příběhu novináře Mikaela a Lisbeth.
Hrají: Noomi Rapace, Lena Endre, Paolo Roberto.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 75,- Kč
t

9. středa

19.30 hod.

140 min.

t

t

18. pátek

19.30 hod.

105 min.

AMERIČAN

Romantický film. Elizabeth si celý život myslela, že má vše, co by mohla chtít. Dům, chatu,
manžela, ale jediné co jí chybí, je dítě.
Hrají: Julia Roberts, Javier Bardem, James
Franco.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

Krimi drama. Nájemný vrah Jack je neustále
v pohybu a pořád sám. V Itálii se seznámí
s krásnou ženou a zamiluje se, idylka ale končí
v okamžiku, kdy je prozrazena jeho identita.
Hrají: George Clooney, Bruce Altman a další.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč

12. sobota

19.30 hod.

18.00 hod.

84 min.

GULLIVEROVY CESTY 3D

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

t

25. pátek

88 min.

TEMNÁ KRAJINA 3D
Mysteriózní drama. Strhující film plný napětí
odehrávající se v noci na opuštěné cestě nevadské pouště. Mladá dvojice čerstvých novomanželů se vydává na svatební cestu –
bláznivou jízdu autem po poušti.
Hrají: Thomas Jane, Lauren German a další.
České titulky, brýle.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 140,- Kč

Pozorování částečného zatmění Slunce 4. ledna 2011
Dne 4.ledna 2011 bylo velmi mrazivé, ale krásné, zimní ráno. Obloha byla bez mráčku a den
byl tak jako stvořený pro pozorování vzácného astronomického úkazu – částečného zatmění
Slunce. Celá třída 3.B se po první vyučovací hodině teple oblékla a vyrazila před budovu základní školy pozorovat toto krásné přírodní divadlo.
Žáci v hodinách prvouky právě probírají neživou přírodu, a proto jsme zvolili pozorování tohoto jevu jako součást výuky. Před školou na nás už čekal pan Lubomír Dušek, amatérský astronom, který pro nás připravil krátký výklad, jak k tomuto úkazu dochází a také velmi tmavé sklo a
pro jistotu ještě černé brýle, aby bylo pozorování zatmění Slunce bezpečné pro naše citlivé oči.
A pak už děti zaujatě sledovaly, jak kotouček „neviditelného“ Měsíce postupně „ukrajuje“ naše
Sluníčko, až z něj zbyl pouze malý srpek, který někomu připomínal veliký úsměv maminky a někomu zase rohlík, který bude mít za chvíli k svačině. Nakonec nám pan Dušek předvedl projekci
Slunečního zatmění (při kterém Měsíc „ukousl“ ze Slunce skoro 80%) přes dalekohled na upevněný karton z bílého papíru a vysvětlil, že takovéto pozorování je nejbezpečněnší a provádí se i
na malých hvězdárnách, které nemají potřebné vybavení speciálními filtry.
Všem se nám celé pozorování moc líbilo a nikomu nevadilo, že bylo venku skoro mínus
10 stupňů mrazu. Děkujeme panu Duškovi za pomoc při sledování vzácného úkazu, který se
bude v České republice opakovat až v březnu roku 2015. A co když bude příště právě zataženo?
Mgr. Renata Dušková, třídní učitelka 3.B

Lemuel Gulliver je obyčejný spisovatel, který
se díky své práci vydá na plavbu po oceánu. Ta
se stává nezapomenutelnou, když v bouři vypadne z lodi a probouzí se na ostrově.
Hrají: Emily Blunt, Jason Segel, Jack Black a další.
Česká verze, brýle, mládeži přístupno.
Vstupné 130,- Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
t

12. sobota

17.00 hod.

92 min.

NA VLÁSKU 3D
Animovaná rodinná pohádka.
Česká verze, brýle, mládeži přístupno.
Vstupné 160,- Kč

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Lenka Lanczová
Simona Monyová
Simona Monyová
Barbara Erskinová
James Patterson
Halina Pawlowská
Paulo Coelho
Stephen King

– Třináctá komnata
– Střípky z ložnic
– Matka v koncích
– Dědictví minulosti
– Černý tygr
– Ještě že nejsem papež
– Valkýry
– Pod kopulí

Pozvánka na školní ples
Základní škola v Suchdole nad Lužnicí
si vás dovoluje pozvat na

10. školní ples,
který se bude konat

19.2.2011 od 20.00 hodin
v Restauraci U Pávků.
K poslechu a tanci hraje skupina Face.
Předprodej vstupenek bude
u pí. uč. Šmídlové v základní škole.
Srdečně zveme!
Pedagogický sbor ZŠ Suchdol nad Lužnicí
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Adopce na dálku

Třída 7.A se i letos rozhodla, že bude
pokračovat v projektu „Adopce na dálku“ a
pomůže tím alespoň jedné chudé dívce
z Indie, aby mohla chodit do školy a učit se.
S tímto projektem jsme začali před rokem a za tu dobu jsme naší „adoptované
dceři“ Govindammal napsali několik dopisů v angličtině a také od ní dostali několik
pozdravů a hlavně díků za naši podporu.
Institut, který navštěvuje, nás seznámil
s jejími školními výsledky.
Protože jsme viděli, že naše pomoc je
opravdu platná, domluvili jsme se (celá
třída), že výtěžek za prodané výrobky
z 1. vánočního jarmarku věnujeme právě
na sbírku pro Govindammal. Abychom
mohli zaplatit celou částku (4.900,- Kč) najednou, velice jsme přivítali finanční pomoc od dalších dárců.
Chtěli bychom především poděkovat
všem pracovnicím a dětem z Mateřské
školy Suchdol nad Lužnicí, které se k naší
sbírce připojily a přispěly nemalou částkou, dále pak ostatním třídám a vyučujícím
z 2. stupně a dalším nepedagogickým pracovníkům naší školy.
Prostě za Govindammal – chudou dívku
z Indie – děkujeme všem, kterým není lhostejný osud jiných .
Žáci 7.A a třídní učitelka Iva Mráčková

Předvánoční výlet
V úterý 14.12.2010 uspořádala paní R. Rohrbachová z městské knihovny zájezd pro vybrané
žáky z 5. – 9. třídy, aby nasáli předvánoční atmosféru. Vydala se s nimi za doprovodu pí uč.
Mráčkové na hrad Rožmberk, kde si mohli prohlédnout interiér a pokochat se vyhlídkou na zamrzlou Vltavu a zasněžené okolí.
Poté se všichni přesunuli do Českých Budějovic, kde si na náměstí mohli vybrat na vánočních trzích z nepřeberného množství zboží
nějaký ten dárek pro své blízké a načerpat inspiraci na čas adventní i vánoční. Kdo chtěl,
vyzkoušel si různé činnosti v řemeslných dílnách a samozřejmě si koupil něco na zub a na
zahřátí.
Děkujeme paní Rohrbachové a Městskému
úřadu v Suchdole nad Lužnicí za pěknou akci
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AKTUALITY ZE SUDu:
Jistě jste postřehli, že
více než měsíc se v centru Suchdola uskutečnila celá řada akcí zahrnutá pod projekt „Suchdolský Advent a Vánoce 2010“. Děkujeme
všem těm, kteří podpořili naše úsilí a ve finále
dopomohli k možnosti přispět na opravu kostela. Děkujeme. A na Vás, kteří jste nepřišli, se
budeme těšit při tom letošním adventu –
bude-li se realizovat...
Na podzim loňského roku bylo naše „SUchdolské Divadlo“ požádáno Ministerstvem
kultury ČR a jeho příspěvkovou organizací
NIPOS-ARTAMA o zorganizování postupové
divadelní přehlídky. Nakonec hvězdy při nás
stály a my Vás srdečně zveme ve dnech 18. –
20. března 2011 na Jihočeskou postupovou
přehlídku divadla poezie a uměleckého přednesu – TŘEBOŇ POETICKOU! Hlavním pořadatelem je právě „SUD“ a spolupořadatelem
Informační a kulturní středisko města Třeboně.
A nyní výzva pro Vás – máte rádi básničky,
poezii i prózu? A chcete si zkusit veřejně vystoupit? Máte jedinečnou možnost, neboť přehlídky se můžete zúčastnit i aktivně a navíc se
zúčastnit semináře poezie, který povedou
přední čeští lektoři v oboru divadelním. Přihlášky a veškeré podrobnosti najdete na
webu WWW.DIVADLO.SUCHDOL.CZ, či
zavolejte na telefon 602 806 508. Těšíme se
na Vás ;-)
Dne 6. února se soubor zúčastní nesoutěžní
přehlídky – 17. Bechyňského perlení se svou
nejnovější hrou „Postel pro anděla“, se kterou

celou víkendovou přehlídku zakončí. Vždyť to
nejlepší má přece přijít nakonec! Udělejte si
též výlet do Bechyně – více na www.kulturnidum.cz.
Tímto rozjíždíme naše jarní a letní turné po
okolních i vzdálených místech, městech a památkách – v únoru hrajeme ve Veselí nad Lužnicí, v březnu v Třeboni a Dačicích, v dubnu
v Trhových Svinech a snad nás očekávají i
České Budějovice, Týn nad Vltavou, Český
Krumlov a další.
Nemáte náhodou chuť se k nám přidat?
Hrát hned nemusíte, ale pokud Vás láká svět
divadla a komediantů, klidně mezi nás přijďte
– skoro každou neděli dopoledne do staré hasičárny. Klidně nám i zavolejte, či napište. Více
na WWW.DIVADLO.SUCHDOL.CZ.
V létě pro Vás chystáme již 4. ročník festivalu SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY
a i letos se máte na co těšit!!! Svou účast nám
přislíbila již řada umělců a divadelních společností. Festival proběhne v tyto dny: neděle 3. července, sobota 9. července, sobota
16. července, sobota 23. července a sobota
30. července 2011. Více o festivalu najdete na
WWW.FESTIVAL.SUCHDOL.CZ!!! V srpnu
si pak uděláme repete o jednom víkendu a uspořádáme podruhé FESTIVALOVÉ NÁVRATY!
AŤ ŽIJE SVĚT NA DIVADELNÍCH
PRKNECH A V SUCHDOLE
O TO ZVLÁŠŤ!
Za místní komedianty se na Vás těší
principál a říďa Vít Pávek (tel.: 602 806 508)

POZVÁNKA
Místní organice
Českého rybářského svazu Suchdol
nad Lužnicí zve
všechny své členy
na „Výroční členskou schůzi“, která
se bude konat v restauraci „U PÁVKŮ“
dne 26.2.2011 od 10.00 hodin.
Po skončení VČS budou vydávány povolenky k lovu na r. 2011 nebo je možnost si
je vyzvednout v úřední hodiny na klubovně MO.
MO ČRS Suchdol nad Lužnicí
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Předvánoční sportování
I když se již všichni těšili na Vánoce, přesto se jako každý rok zúčastnili sportovní nadšenci několika akcí, které se na naší škole
tradičně v tuto dobu konají.
Nejprve to byl turnaj ve florbalu žáků 7. 9. tříd. Ze čtyř smíšených družstev (podmínkou byla jedna dívka v družstvu) si vítězství
vybojovali žáci 8. ročníku ve složení: Brabec,
Struska, Kanděra, Metelec, Mráčková a Šafářová. Nejlepším střelcem byl Michal Struska,
který vstřelil 16 branek. Dostával bezvadné
nahrávky od Jirky Brabce.
Šesťáci měli turnaj zvlášť. Vytvořili čtyři smíšená družstva (2 dívky v družstvu) a svedli nelítostný boj mezi sebou. První místo vybojovalo
družstvo ve složení: Kubal, Záviš, Bubal, Macho, Kovačiková, Matoušová. Na druhém místě,
se stejným počtem bodů, ale horším skóre, skončilo družstvo pod vedením M. Tesaře.
Následoval turnaj ve stolním tenisu dívek
a chlapců. Pořadí bylo následovné:
Dívky: 1. Pavlíková Lucie, 2. Mráčková B.,
3. Macková B
Hoši: 1. Valenta D., 2. Brabec J., 3. Struska M.
A jako každý rok nechyběl ani turnaj v badmintonu. Vítězství si vybojovali
M. Vlasák (1. m.), D. Valenta (2. m.), M. Struska (3. m.) a z dívek L. Kamenišťáková (1. m.),
Lucie Pavlíková (2. m.) a B. Macková (3. m.)
A nesmíme zapomenout ani na jednu z největších sportovních akcí II. stupně, a tou byl

Účastníci turnaje v badmintonu
již 8. ročník Běhu školou. Troufnu si říci, že je
to akce mezi dětmi oblíbená, protože kdo by si
nepřál být nejrychlejší v běhu labyrintem školních chodeb a prostranství v co nejrychlejším
čase. Jinak se v areálu školy „lítat“ nesmí.
Nejrychlejším ze všech byl Michael Vlasák
z 9. ročníku.
Sladkosti a drobné reklamní dárky určitě
udělaly radost nejenom vítězům. Všechny tyto
sportovní akce připravili pro žáky Mgr. Ondřich a O. Ondřichová. Mgr. O. Ondřichová
Vítěz M. Vlasák přebírá cenu za první místo
od třídní učitelky Mgr. L. Šmídlové Ö
Turnaj ve stolním tenisu 8.12.2010 Ò

Akce „Celé Česko čte dětem“
Dne 21.prosince 2010 navštívil 3.B pan Zdeněk Mrázek – dědeček
naší žákyně Anetky Jiráčkové. Návštěva byla součástí celostátní akce
„Celé Česko čte dětem“. Tento projekt vznikl na podporu skutečnosti,
jak důležitý význam má pravidelné čtení dětem pro jejich emocionální
vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti.
Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí
dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje
ho o vědomosti, podporuje vývoj morálního chování a posiluje jeho sebevědomí. Posláním akce je
i společným čtením posilovat pevné vazby v rodině, které totiž v dnešní době mnohde chybí.
Právě proto je společné čtení vítanou formou kontaktu dospělého s dítětem a vynikající výchovnou a pedagogickou metodou. Heslem celé akce se staly věty „Čtěme dětem alespoň 20 minut denně. Každý den!“
Pan Mrázek si připravil pro naše děti pohádku „O mluvícím ptáku, živé vodě a zlaté jabloni“
z knihy pohádek Boženy Němcové. Čtení trvalo asi 25 minut a všechny děti pozorně a se zájmem
naslouchaly. Po přečtení jsem jim
položila několik otázek, týkajících se
děje pohádky a byla jsem mile překvapena, že žáci dokázali na všechny
dotazy přesně odpovědět.
Návštěva pana Mrázka byla velmi příjemným zpestřením našeho
vyučování a my mu všichni děkujeme za jeho obětavost a ochotu
mezi nás přijít. Všem se nám to
moc líbilo a byli bychom rádi, kdyby mezi nás zavítali i další „dospěláci“.
Mgr. Renata Dušková,
třídní učitelka 3.B.

Turnaj ve florbalu – vítězné družstvo 8. ročníku
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ROŽMBERSKÝ ROK NA TŘEBONI
Letos v listopadu tomu bude přesně 400 let
od vymření “vladařského” rodu Rožmberků
posledním rodovým mužským dědicem Petrem Vokem a je nasnadě připomenout právě
zámek třeboňský, který je vlastně poslední rezidencí uznávaného rodu, který utvářel tvář jihočeského dominia. A právě zámek v Třeboni
přitahuje v tomto období o to silněji, že v jeho
komnatách sláva a moc pánů červené růže navždy umlkla.
Páni červené růže pocházejí z rodu Vítkovců, tak jak jistě všichni známe tu známou legendu rozdělení růží na pět šlechtických rodin brzy vymřelé pány z Krumlova, z Landštejna,
ze Sezimova Ústí a známé renesanční kavalíry
a politiky pány z Hradce a pány z Rožmberka.
Třeboňský zámek, jak ho známe dnes, pochází až z dob posledních Rožmberků - Viléma
a Petra Voka. Roku 1562 vyhořel třeboňský
hrad, který stával v místech dnešního zámku.
Z hradu začal perlu v okvětí vodní růže přestavovat dvorní stavitel nejvyššího komorníka krále Viléma z Rožmberka Ital Antonio Ericera.
Na jeho plány navazuje koncem 16. století
Petr Vok z Rožmberka se stavitelem Dominikem Cometou z Ecturmu.
V roce 1592 umírá v rozsáhlém Rožmberském paláci na Pražském hradě po čtyřech
bezdětných sňatcích Vilém z Rožmberka, který doznal politických i vladařských uznání a
neúspěšně kandidoval na polského krále. Jeho
rozsáhlý majetek se neúměrně rozdělil mezi
jeho poslední manželku Polyxenu Rožmberskou z Pernštejna a nového a zároveň posledního vladaře domu rožmberského - Petra
Voka, který musel přesídlit z milované Bechyně do českokrumlovské rezidence. Bohužel
Petr Vok dědí i nesčetné dluhy po svém bratrovi, které ještě rozmnožuje koupí a rozšiřováním své soukromé sbírky umění, která se
téměř rovnala slavné rudolfínské. Během několika let rozprodává polovinu svého majetku
a po smrti své jediné manželky Kateřiny Rožmberské z Ludanic prodává i perlu svého dominia, rezidenční hrad v Českém Krumlově,
který též dostává dnešní podobu ve stejném
období, co zámek třeboňský. Z Krumlova se
z 2. na 3. dubna 1602 natrvalo přestěhoval do
Třeboně, ze které vytváří místo politického,

kulturního a uměleckého zájmu. Na Třeboni se
konala celá řada tajných jednání protestantských šlechticů, ale také se za zdmi opečovávala ojedinělá sbírka obrazů, slavná rožmberská
knihovna čítající více než 10 a půl tisíce knih
(jen pro představu: v tehdejší době mívali
šlechtici ve své knihovně pro finanční náročnost mezi 10 až 20 knih) a ještě slavnější archiv pánů s erbem červené pětilisté růže na
stříbrném poli. Na Petrovo přání měla být sbírka převezena po jeho smrti do Soběslavi, což
se nestalo. Na Třeboni se sbírka ještě rozrůstala za dob rožmberských dědiců - Švamberků,
kteří za protestantského povstání vytvořili
z rybničního kraje zimní krajinu, a ze zámku
bylo umělecké dědictví novými majiteli –
Habsburky - odvezeno do Prahy a poté rozkradeno švédskými vojsky. Jediné, co se na
Třeboni uchovalo, byl archiv, který se za dob
Schwarzenbergů rozrostl do nevídaného objemu a stal se nejcennějším pramenem české
vzdělanosti.
Dobu posledních Rožmberků připomíná na
zámku renesanční prohlídková trasa připomínající největší rozkvět Jihočeského kraje. Nejcennější místností je dodnes tzv. Dvořanská
světnice zdobená erby dvořanů Petra Voka,
příslušníků rožmberské rodiny a na stropě
symbolem urozenosti rodu – Rožmberským
jezdcem. V sále se popíjelo víno z cínové 16,5
litrové holby, ale také oddávalo, či se zde vystavovali zesnulí dvořané na katafalku. Najdeme ale také místnosti připomínající přítomnost
žen na renesančních sídlech, tzv. fraucimor,
jídelnu představující pravidla stolování v dobách předbělohorských, knihovnu a kunstkomoru cenných uměleckých předmětů, či
místnosti věnované alchymistům Edwardu
Kellymu a Johnu Dee, kteří působili na Třeboni za dob Vilémových, pro kterého vytvářeli
lektvary na početí synů, či kámen mudrců.
Většina původních prostor se však nachází
v druhém křídle zámku s výhledem do zahrady, ve kterém dnes však sídlí Státní oblastní
archiv, pečující hlavně o archiválie rožmberské a schwarzenberské.
Jedním z cenných artefaktů, dodnes ukrytým zrakům lidí, je zvon Petra Voka za hodinami zámecké věže, který se v listopadu 2010
po několika letech opět rozezněl
nad zámeckými nádvořími.
Málokdo z Třeboňáků, ale i
návštěvníků tuší, že i na zámku
se za dob Petra Voka Třeboní
rozléhal medvědí řev. Bylo to o
Vánocích v roce 1608, kdy se na
zámku stalo neštěstí a třeboňský
medvěd přivázaný k boudě u
hlavní brány z náměstí roztrhal
svého medvědáře.
Dnes nám rožmberské medvědy připomínají příkopy v Českém Krumlově a plastiky
medvědů nad třeboňskými zámeckými branami. Ovšem i tito
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medvědi poukazují na urozenost, i když smyšlenou, těchto pánů. V 15. století Oldřich II.
z Rožmberka vymyslel legendu o příbuznosti
rodu Rožmberků právě s rodem Orsini. Svou
domněnku dokládal mimo jiné podobným erbem. Ačkoliv tři příslušníci rodu toto spojení
v létech 1469 – 1481 skutečně potvrdili, je
pravděpodobné, že šlo jen o výmysl sloužící
ke zvýšení prestiže rodu Rožmberků. Dvě totožné růže mohly tak znamenat příbuzenský
vztah, o to cennější, když rod Orsiniů pochází
už z dob antického Říma. Pochopitelně, i zde
se jedná pouze o falzifikáty, které k renesanční
době patří. V Čechách a u Rožmberků k nim
docházelo hlavně po roce 1541, kdy došlo k požáru Pražského hradu a Malé Strany, při němž
byly zničeny tzv. české zemské desky, které určovaly dle dějinných souvislostí postavení
šlechticů v zemích českých. Při obnově desek
pak docházelo k falzifikátům dokazujícím
právní pravomoci šlechtických rodin.
Počátkem listopadu 1611 umírá též bezdětný Petr Vok na třeboňském zámku v apartmánech s výhledem na náměstí. Jím končí slavná
a zlatá éra rozkvětu, dokonce i naděje v uchování rodu pomocí synovce Jana Zrinského se
nevyplní. Syn Vokovy a Vilémovy sestry Evy
Zrinské z Rožmberka umírá krátce po pohřbu
Petra Voka, koncem února 1612.
Majetek po Rožmbercích tedy dědí Švamberkové, kterým je majetek zkonfiskován po
Bílé hoře a na zámku se střídá jeden majitel za
druhým, počínaje císařským rodem a polskou
královskou rodinou konče.
Roku 1660 pak oficiální listinou zámek i
panství získává hraběcí rodina Schwarzenbergů, která český majetek o rok později rozmnožuje o Hlubokou. Touto dobou se začíná psát
staro-nová historie jihočeského panství, navazující na úspěšné lesní a rybniční hospodářství
Rožmberků.
V rámci tohoto pro nás významného roku
se koná nejen na území jižních Čech, ale i
v Praze řada akcí připomínajících dobu nám
vzdálenou, ale stále lákavou.
V listopadu 2010 byl slavnostně zahájen
Rožmberský rok konferencí na hradě Rožmberku, prvotním sídle pánů z růže, na které
byli hosté seznámeni s nejvýznamnějšími akcemi v rámci projektu. Projekt pak v prosinci
odstartovala výstava s názvem Rok růže
v prostorách bývalého Rožmberského paláce
na Pražském hradě seznamující návštěvníky
s nejdůležitějšími obory a legendami spjatými
s jihočeskými vladaři. Výstava bude po celý
rok přístupná veřejnosti a nabízí i řadu upomínkovým předmětů a pasů umožňujících výhodnou návštěvu bývalých rožmberských objektů,
které spravuje Národní památkový ústav, odborné územní pracoviště v Českých Budějovicích, který je hlavním tvůrcem projektu.
Hlavním pořadatelem a mecenášem je i Jihočeský kraj vedený hejtmanem Jiřím Zimolou.
Oslava Rožmberků v jižních Čechách započala již letos v lednu, kdy se veřejnosti otevřela nová příležitost po poznání – otevřením
pokračování na str. 6
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Rožmberský rok na Třeboni
(pokračování ze str. 5)
nového Hradního muzea v Českém Krumlově.
Muzeum bylo otevřeno 11. 1. 2011 v budově
tzv. Hrádku v areálu Státního hradu a zámku
Český Krumlov. Muzeum bude otevřeno celoročně i v zimním období a mapuje pomocí
předmětů ze zámeckých depozitářů dějiny hradu a jejich majitelů – Vítkovců, Rožmberků,
Eggenbergů a Schwarzenbergů. A po vlastní
zkušenosti mohu návštěvu jedině doporučit.
Více na www.zamek-ceskykrumlov.eu.
V květnu je pak naplánována rozsáhlá výstava ve Valdštejnském paláci na Malé Straně
v Praze, která bude sestavena z původních
předmětů a obrazů z dob Rožmberských, které
se nám dochovaly hlavně na jihočeských
šlechtických sídlech. Autorkou výstavy je
uznávaná historička umění PhDr. Eliška Fučíková, která se do našeho podvědomí dostala
díky rozsáhlým výstavám o Albrechtu Valdštejnovi a Hansi von Aachenovi, takže jistě i
tato výstava bude sestavena s citem a s odborností jí vlastní.
Ovšem ani třeboňský zámek a město samotné nebude v rámci projektu co do událostí
pozadu. Správa státního zámku Třeboň ve
spolupráci se Státním oblastním archivem
v Třeboni plánuje v tomto roce uspořádat výstavy, které budou součástí prohlídkových
okruhů třeboňského zámku.
V květnu bude v Rožmberských renesančních interiérech započata výstava s názvem
„Pan Vok přichází aneb Co předcházelo pří-

Podzim 2010....
Každý se s příchodem nového roku ohlíží za
rokem právě minulým. Pro fotbalisty to vždy
znamená malou bilanci vstupu do nové sezony
a ten pro nás - Suchdoláky - nevypadal úplně
nejlépe. Těžce jsme se rozloučili s dlouholetým
předsedou oddílu p. Františkem Hešíkem. Ale
to nestačilo - jako blesk z čistého nebe přišla
další rána - uprostřed letní přípravy odešel p.
Adolf Rohlík, nezapomenutelná postava jihočeského fotbalu. Museli jsme "překopat" celý
výbor a opět začít pracovat. Noví trenéři
-pánové Jan Heřman a Zdeněk Látal - každého
zaujali. Mužstvo bylo posíleno mladými hráči,
ale bohužel u několika osvědčených mazáků,
kteří byli pro soulad hry velmi důležití - se objevila staronová zranění. A tak poněkud rozpačitý úvod podzimní části sezony, ani nový hrací
den /sobota/ nikoho nepřesvědčil. Mužstvo
však postupně zlepšilo přístup k tréninku, konečně se projevily správné návyky a vedení trenérů, hřiště se začalo plnit hráči a najednou byla
radost se na fotbal dívat. A dokonce jsme dávali
i góly. Předehrávané utkání v Chlumu potěšilo
každého fandu! Již několik let nebyla taková
spokojenost s postavením v tabulkách jak A
mužstva, tak i B-mužstva. Samozřejmě dorostenci byli jako vždy příkladní. A žáci starší,
mladší a MINI? Jsou tak stateční, vždyť někteří
hrají za dvě mužstva. Právě nyní absence hráčů

chodu Petra Voka na Třeboň“ na které budou
vystaveny originály falz Oldřicha II. z Rožmberka, ale i dokumenty mapující přestavby
na zámku, změny ve městě, prodej Krumlova
císaři Rudolfu II., ale také dokumenty vztahující se k jediné manželce Petra Voka Kateřině
z Ludanic.
Koncem srpna v rámci Rybářských slavností bude výstava obměněna a potrvá až do
konce září - „Příroda rybník nevytvoří, jen lidský důmysl aneb Jak Rožmberkové měnili
tvář krajiny“. Bude se jednat o retrospektivní
pohled na jihočeské rybnikářství s akcentem
na rožmberské dominium - rybniční mapy, archivní dokumenty o významných stavitelích
rybníků, o hospodářském významu rybníků,
o rybách jako jídle a zboží apod.
V říjnu pak bude uskutečněna výstava
„Petr Vok odchází aneb Krátké ohlédnutí za
životem posledního Rožmberka“ s průřezem
jeho života v archivních dokumentech.
A v hlavní sezóně bude v zámecké galerii
v Třeboni od 1. července do 30. září 2011 k vidění výstava „Poslední rožmberský vladař a
jeho hosté zvaní i nezvaní“. Výstava bude
představovat vybrané osobnosti z okruhu Petra Voka především z jeho pozdějšího období
na třeboňském zámku. Vedle „politických a
náboženských přátel a příznivců zde budou
představeni i hosté a příznivci z řad tiskařů,
umělců, i lékařů.“
Ve čtvrtek 21. dubna se ve Schwarzenberském sále třeboňského zámku uskuteční přednáška PhDr. Jiřiny Psíkové zaměřená na rod
některých ročníků se nás
velmi dotýká. Ale naše děti
to překonají a zimní příprava jim pomůže. Díky i
rodičům, kteří nás nikdy
nenechají na holičkách. A
v hale opět začínají úplně ti
nejmenší s trenérem p. Růžičkou. Jsme v okolí jediní,
kteří se v tomto rozsahu věnují mládeži a mají zastoupení ve všech příslušných
krajských i okresních kategoriích a to nás všechny zavazuje.
Závěrem roku jsme přivítali na malém setkání
nejstaršího člena p. Miroslava Heřmánka, který na podzim v příslušné fotbalové formě oslavil 94. narozeniny. Potěšila nás všechny účast
starosty p. Mgr. P. Mráčka a místostarosty p. J.
Kroniky.
Nejsme medvědi, nemůžeme spát a proto
zimní příprava všech mužstev byla zahájena
15. ledna. Zase budeme běhat Suchdolem a
okolo pískovny, ať Vás i nás všechny provází
zdraví, štěstí a radost ze života! Děkujeme
všem sponzorům za příspěvky, fanouškům a
přátelům kopané za podporu, hráčům a jejich
rodinám za pochopení.
Fotbalisté Sokolu o.s.
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Rožmberků celkově a v pátek 7. října přednese
o životě Petra Voka z Rožmberka. Začátky
jsou v 17.00 hodin.
V sobotu 23. dubna v 10.00 hodin si připomeneme na náměstí a zámeckém nádvoří slavnostní příjezd Petra Voka do Třeboně, tak jak
se stalo po prodání Krumlova v roce v dubnu
1602. V rámci slavnosti na kostýmované hrané
akce a trhy.
V červenci a srpnu v jen určených dnech se
uskuteční kostýmované procházky nočním
zámkem s výjevy ze života Petra Voka s důrazem na nejdůležitější životní události.
Letní sezóna na Třeboni bude též plná divadla, hudby i slavností Jakuba Krčína.
Více o „rožmberských“ akcích na území celé
republiky se dozvíte průběžně na speciálních
stránkách www.rozmberskyrok.cz a o akcích na
Třeboni na stránkách www.zamek-trebon.eu.
Budeme Vás však o nich seznamovat i na stránkách vašeho měsíčníku.
Vít Pávek

ZVEME NA HALOVÉ
TURNAJE V KOPANÉ
¡ 19.2. starší žáci od 9 hod.
SOKOLÍK-CUP – 8 účastníků
patron turnaje p. L. Sokolík z Klikova
¡ 26.2. mladší žáci od 9 hod.
KOBLÍŽEK-CUP – 8 účastníků
patron turnaje p. Ing. J. Soudek
- Pekárna Suchdol
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Na hokejbalovém hřišti v Suchdole se bruslilo
Počasí na konci loňského a začátku letošního rokuumožnilo členům hokejbalového oddílu
připravit ve svém areálu kvalitní ledovou plochu. Ta byla přes den hojně využívána těmi mladšími bruslaři a večer se na ní pod umělým osvětlením odehrávaly líté hokejové mače starších matadorů. Ukazuje se, že když vyjde počasí a najdou se ochotné ruce dobrovolníků, kteří se v tuhém
mrazu přípravy ledu do podzdních večerních hodin věnují, lze záměr města mít univerzální hřiště( hokejbal, veřejné kluziště) uskutečnit. Musím říct, že nás těší, když vidíme, že je mezi mantinely od rána do večera živo. Za to, že se toto dílo v našem městě podařilo realizovat, musíme my
hokejbalisté a ostatní bruslaři poděkovat předešlému vedení města. Pevně věříme, že zatím
úspěšná spolupráce našeho oddílu s městem bude pokračovat a přispěje ještě k lepšímu využití
hokejbalového hřiště pro širokou sportovní veřejnost. Mimo hokejbalistů v čele s panem Landou
led připravoval pan Pavel Schandl st. a Milan Ježek. Za všechny bruslaře říkám díky!
Za výbor hokejbalu Pavel Hadač

Výjezdy hasičů města Suchdol nad Lužnicí
za období 8.12.2010. – 8.1.2011
¡ 9.12.2010 – Požár komína v obci Rapšach, výjezd: 20:00
¡ 11.12.2010 – Technická pomoc – odstranění následků po dopravní nehodě Nová Ves,
výjezd: 10:46
¡ 12.12.2010 – Technická pomoc – čerpání vody Nová Huť, výjezd: 07:50
¡ 15.12.2010 – Technická pomoc – transport osoby pro ZZS Suchdol nad Lužnicí,
výjezd: 22:37
¡ 25.12.2010 – Technická pomoc Majdalena – úklid komunikace, výjezd: 15:06
¡ 29.12.2010 – Požár domu Suchdol nad Lužnicí, výjezd: 07:47
¡ 30.12.2010 – Technická pomoc – transport osoby pro ZZS Suchdol nad Lužnicí
¡ 30.12.2010 – Technická pomoc – odstranění následků po dopravní nehodě Jakule,
výjezd: 18:28
V lednu roku 2011 mají hasiči ze Suchdola ve znamení školení. Bude se týkat hlavně záchrany osoby z probořeného ledu, výcvik s prostředky, které jsou výbavou našich zásahových vozů a
školení na vyprošťování sob z havarovaných vozidel. Školení ve vyprošťování bude mít dvě části, a to teoretickou část ( jak se chovat u DN, postavení vozů,postupy při vyprošťování) a praktickou (modelové situace nehod).
Chtěl bych poděkovat rodině Benešů (penzion Lužnice) za horký čaj, který nám hodně pomohl a zahřál při likvidačních pracích na požáru domu v Tušti . Zasahovalo se za hodně mrazivých podmínek a tak přišel velmi vhod. Děkujeme
Ondřej Vajo, Hasiči Suchdol nad Lužnicí, www.hasici-suchdol.estranky.cz

Přínos Suchdolského adventu a Vánoc 2010
Sice jsme už plně „rozjeli“ rok 2011, já
bych se ale ráda ohlédla za prosincovými událostmi roku 2010.
Po městě jsme mohli vidět plakáty, které
nás zvaly na kulturní a společenské akce pořádané SUchdolským Divadlem v rámci Suchdolského adventu a Vánoc 2010.
Je dobře, že lidé mají tu možnost prožívat
advent jinak než ve shonu a ve světské přípravě na Vánoce. Takže za to patří obdiv a dík
hlavně Víťovi Pávkovi, který se do toho stále
znovu pouští s novými nápady a s velkým odhodláním. Protože sestavit takto celkem vyrovnaný program, sehnat sponzory a lidi na
výpomoc není jednoduché a ruku na srdce,
mnohé z nás by už jen tohle odradilo. Byla
jsem na každém koncertu i dalších akcích a
mohu říct, že jsem za to ráda. Fakt jsem si tam
uvědomila, jak je dobře, že lidi i přes časté
úsloví „nemám čas“, si ten čas udělají a na
koncert přijdou. Myslím si, že to je později
může přivést i k tomu, aby si udělali víc času
na sebe (kým opravdu jsem a mám být), na
druhé lidi i na Boha.

Za akce Římskokatolické farnosti Suchdol
nad Lužnicí bych pouze zde připomněla pouť
ke sv. Mikuláši, slavenou 5. prosince a Půlnoční mši svatou, z které si pamatuji hlavně
farářova slova, abychom se nebáli vrhnout se
do koupele Boží lásky. O pouti si můžete více
přečíst ve dvou příspěvcích.
Iva Hojková

I babičku obdaroval sv. Mikuláš
V neděli 5. prosince před svátkem sv. Mikuláše jsme slavili pouť k tomuto známému světci.
Pouť k sv. Mikuláši v naší farnosti pro mě
začala už v sobotu 4. 12. večer pobožností
v kostele – prosby za rodiny, za farnost se zpíváním a požehnáním. V neděli při slavení
poutní mše sv. jsem v duchu litovala nemocné,
kteří se nemohli zúčastnit a abych byla upřímná, tak také ty, kteří se sami o takové události
ochuzují. Náš vzácný host, generální vikář P.
Adolf Pintíř, mne potěšil svou srdečností, laskavostí, skromností a moudrostí. Spolu s ním
mši svatou sloužili náš pan farář P. Jaroslav
pokračování na str. 8

Občanské sdružení
INFORMUJE
Tak nám začal další rok, a i když v něm
nejsou žádné volby, bude pro většinu národa rozhodně horším než rok 2010. Rozvádět v čem není nutné, každý soudný občan
to ví. Začíná se nebývale nacházet hrozivá
korupce v této zemi. To, co se ale dostane
na veřejnost, je pouze špička ledovce, skutečný stav je katastrofální. Důkazem pro
nicnedělání ve formě postihu je řada známých politiků a úředníků, kteří si dnes dále
vylepšují takzv. „kapesné“. To, že se u nás
v naprosté většině vstupuje do politiky a to
na všech úrovních pouze ze zištných důvodů, je více než zřejmé. Nemohla by dále
v této zemi působit např. jména Vesecká a
Kučera. Tito byli právem označeni za mafii,
zvláště pak soudce Kučera, který proslul výrokem, že „pokud je ohrožena existence vlády ODS s Topolánkem, musí spravedlnost
stranou“. Tento měl už dávno být zbaven
možnosti dále soudit. Další jména bez uvedení důvodů, které občané
Znají, jsou např. Parkanová, Marek
Benda – akademik z Plzně, Čunek a další.
Jsou prostě nedotknutelní a jejich „rodná
strana“ je prachsprostě kryje. Nově k nim
přibyl korupčník exministr Drobil, jehož
premiér kryje jako údajně „čestného člověka“. Pan prezident se začíná též patřičně
projevovat, ačkoliv se nejen v minulosti nacházel též u řady lumpáren. Podrobný soupis tohoto si má každý občan možnost
přečíst ve vývěsní skříňce Občanského
sdružení u městského úřadu.
Prostí občané se v krátké době dostanou
do stavu, kdy u nás bude běžná eutanázie.
Současné zdravotnictví tomu už začíná odpovídat. Občanské sdružení v Suchdole nad
Lužnicí si pro rok 2011 zvolilo tři hlavní
priority. Je to za prvé silně omezit kamionovou dopravu přes naše město a k tomuto,
stejně jako k bodu dvě, se chystá formou
účasti sdělovacích prostředků, zvláště pak
na akcích občanské neposlušnosti a anket
mezi našimi občany. Tuto věc zatím sondujeme i po stránce podpory občanů, což
je velmi důležité. Bez této podpory není
možné věci podnikat, a pokud toto zůstane
pokračování na str. 8
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Přínos Suchdolského adventu...
(pokračování ze str. 7)
Šmejkal a P. Kryštof Henriko. Po mši sv. bylo
před kostelem pohoštění ve formě chlebíčků,
zákusků, čaje i punče. Společný oběd na faře
byl pro mne velký zážitek – ve společnosti
skvělých lidí i dětí a ještě k tomu chutný oběd.
Sváteční pohoda byla zakončena opět modlitbou, zpěvem a požehnáním. Odcházela jsem
spokojena na těle i na duchu. Děkovala jsem
sv. Mikuláši za krásně prožitý den a vnímala
jsem to jako jeho dar. Díky i všem ostatním,
kteří k tomu přispěli.
Mária Jelínková

Poutní mše k sv. Mikuláši
Přípravy na oslavu našeho patrona sv. Mikuláše, ať už to byly zkoušky zpěvu, příprava
dárečků nebo chystání občerstvení, vyvrcholily
v neděli 5. prosince. Sešli jsme se ale už v sobotu předtím, abychom mohli rozjímat při večerní
vigilii, která byla formou bohoslužby slova.
To hlavní přišlo v neděli, kdy jsme mohli
přivítat generálního vikáře P. Adolfa Pintíře,
který celebroval mši svatou, což nás všechny
potěšilo. Dozvěděli jsme se, že byl farářem
v Českých Budějovicích v kostele, který je
rovněž zasvěcen sv. Mikuláši, a jak ho sv. Mikuláš provází v určitých situacích a často si na
něj vzpomene. Nejen děti si určitě rády vzpomenou na malý dáreček, který obdržely od našeho generálního vikáře. I všichni ostatní si
mohli odnést dáreček. Tím bylo jablíčko, které
ke sv. Mikuláši patří, a perníkový mikuláš.
Po poutní mši bylo před kostelem malé pohoštění a vynikající punč, který byl vzhledem
k mrazivému počasí velmi příjemný. Na faře
byl zajištěn oběd, na jehož přípravě se podílely rodiny z farnosti. Vše jsme zakončili
odpoledním požehnáním.
Rozcházeli jsme se s pocitem příjemně
stráveného dne a s myšlenkami plnými příprav
na další akce…
Anna Hojková

únor 2011

V měsíci únoru vás zveme na faru
v Schdole nad Lužnicí na tato níže
uvedená setkání:
¡ sobota 26. 2. Odpoledne pro děti – od 14 h
bude na faře připravený program pro děti
s hrami, občerstvením, povídáním a přátelstvím.
¡ sobota 12. 1. Zastavení pro duši – od
13.30 do 16 h povede P. Krystof Henriko,
OMI setkání na téma „Pět jazyků lásky“
pro dospívající a dospělé. Listopadové
setkání bylo ve velice příjemné a povzbuzující atmosféře, v které si
opravdu všichni zúčastnění odpočinuli, takže bych
to přála zažít každému.
Těším se na vás a přeji vám radostné dny.
Iva Hojková,
pastorační asistentka

Vydařená Tříkrálová
sbírka 2011
Letos tříkráloví koledníci
se svými vedoucími vybrali
krásných 45 280 Kč. Všem
těm, kteří přispěli peněžními
dary, i těm, kteří nedbali na
drobný déšť a obcházeli s tříkrálovou koledou, děkuji. A také děkujeme za
všechny vaše další dary: úsměvy, chválu, sladkosti, zažehnání žízně apod. Uvědomujeme si,
že zvlášť pro některé bylo nesnadné nás přijmout, protože se mohli nacházet v různě těžkých situacích. Proto nám třeba i někteří radši
neotevřeli, my jsme ale radost z Kristova narození přinášeli všem.
Všem těm, kteří nějak přispěli a pomohli, i
těm, kterým peníze během roku pomůžou, vyprošujeme Boží požehnání za vaše obdarování.
Za farnost Iva Hojková

Děkujeme všem, kteří de facto již po sedmé
podpořili náš „SUCHDOLSKÝ ADVENT A VÁNOCE“
Jsme rádi, že kulturní nabídka přilákala opět spoustu lidí, kteří přišli na jeden či více ze
6 koncertů, na divadlo pro děti, či na tradiční slavnosti sv. Mikuláše a v předvečer Štědrého
dne. Pro nás to bylo největší poděkování za to, že již po několikáté tyto akce připravujeme
pro potěchu Vaší i naší.
Zvláštní poděkování patří všem účinkujícím: Zámeckému dechovému triu z Hluboké nad
Vltavou, herečkám ze Studia dell´arte z Českých Budějovic, folkové vokální skupině Mošny
z Brna, Pěslavu – Ozvěna z Třeboně a Třeboňskému lázeňskému symfonickému orchestru,
Třeboňské dvanáctce i Komornímu orchestru při Základní škole
Rapšach a SUchdolském Divadle.
Velké poděkování patří i sponzorům: Jihočeskému kraji a hejtmanu Jiřímu Zimolovi, europoslankyni Zuzaně Roithové, Nadaci
život umělce a Městskému úřadu v Suchdole nad Lužnicí. Děkujeme i místním podnikatelům, kteří přispěli do Mikulášského košíku
– Petru Kotáskovi a Miroslavu Pávkovi.
Děkujeme ale i Farnosti sv. Mikuláše za jejich vstřícnost a pomoc, zvláště pak Ivě Hojkové a páteru Jaroslavu Šmejkalovi, Michalu Budíkovi za bezplatnou fotodokumentaci projektu, paní
učitelce Haně Budíkové a jejím žáčkům za čertíky a andílky, patronům Zuzaně Roithové, Pavlu Mráčkovi a Jiřímu Zimolovi, prapokračování na str. 9

Občanské sdružení informuje
(pokračování ze str. 7)
nepovšimnuto, bude ještě hůře. V bodu dvě je
to i přes velkou nechuť a hledání důvodů „jak
to už dopředu nejde a nepůjde“ vybudování
chodníku od domku p. Chada až po odbočku
k prodejně Flop a vchodu do závodu Eaton. Za
24 hodin tu projde nebo s rizikem poškození
na zdraví nebo životě až více než tisíc občanů.
Je potřeba více na věci tlačit a ne pouze konstatovat, že to nepůjde. Jde tu pouze o pohodlí
a o nic jiného. Prostě to v zájmu občanů jít
musí. Posledním, nebo lépe řečeno třetím bodem je učinit přítrž s povolováním černých
staveb, a to dodatečně. Roztrhl se s tím v rámci
naší země doslova pytel a ani Suchdol nad
Lužnicí nezůstal ušetřen. Patřiční lidé na patřičných postech se raději pro vlastní pohodlí a
klid do nápravy těchto lumpáren nepouští.
Pouze se, a to jen někdy, tato věc konstatuje.
Byl v měsíci listopadu a v prosinci 2010 tento
dotaz podán několika místním občanům. Převládl názor, že by postihy za toto bylo nutné
udělit i bohužel několika místním, takz. beztrestným osobám. Občanské sdružení by mohlo případně i tato jména poskytnout, ovšem
pouze za písemný závazek, že dotyční budou
skutečné potrestáni odstraněním černých staveb a pokutami. Jinak to i do budoucna jako
v celé této zemi takzv. vyšumí. Téměř vždy je
s povolením černé stavby dodatečně spojena
korupce. Tolik zatím pro informaci, postřehy
od občanů si rádi vyslechneme, případně je
zveřejníme touto formou, nebo na naší vývěsní skříňce.
Mluvčí Občanského sdružení Zdeněk Mrázek

únor 2011
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Děkujeme všem... (pokračování ze str. 8)
covníkům místních technických služeb za stavbu pódia, Radoslavu Virtovi z Veselí nad
Lužnicí za ohňostroj, Boženě Tlačilové, Márii Jelínkové, Renátě Fuchsové a Martě Pozníčkové za betlémskou výpomoc, Honzovi Mlnaříkovi a jeho přátelům za ohňovou čertovskou
show. Musím však poděkovat i svým kolegům divadelníkům, kteří ve volném čase tvořili,
zkoušeli a pomáhali – Honzovi Mráčkovi, Davidu Dvořákovi, Martinu Hanusovi, Šárce Budíkové, Matěji Novotnému, Michaele Sobotkové, Michaele Brychtové, Adéle Kokořové,
Šárce Imrichové, Pavlu Dukátovi, Lence Homolové a Petru Toufarovi.
Poděkování patří ale i Vám – návštěvníkům, kteří přispěli do kasiček. Nakonec se podařilo vybrat dost peněz, kterými se uhradily poslední výdaje a ve finále jsme mohli poukázat finanční dar místní farnosti na opravu kostela v hodnotě 4.350,- Kč … DĚKUJEME!
S pozdravem Vít Pávek, hlavní pořadatel projektu, www.divadlo.suchdol.cz, tel.: 602 806 508
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CAFE BAR

CINEMA
Děkujeme za Vaši přízeň
v uplynulém roce.
V novém roce 2011 se budeme
těšit na další shledání.
u 26.2.2011
MAŠKARNÍ PRO DĚTI
Začátek ve 14.00 hodin
Spousta her a sladkých odměn
u 26.2.2011
MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY
Začátek ve 21.00 hodin
Masky obdrží WELLCOME DRINK
Živá hudba
Rádi bychom poděkovali našim sponzorům, kteří přispěli na Mikulášskou nadílku.
Pavel Hadač – Grün Land, Miroslav Záruba – Autoservis, Petr Kotásek – Cukrárna,
Věra Decarli – Bridgecon Elektronik s.r.o.,
Jitka Durková – Lékárna, Anna Dušková –
Hračkářství, Zuzana Klusáčková – Zlatý
klas.
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STŘECHY, KROVY,
PERGOLY,
ZAHRADNÍ DOMKY,
MONTOVANÉ DOMKY
a veškeré tesařské
a pokrývačské práce
Rychlost a kvalitu garantujeme!
Hrdlořezy 37
Tel.: 721 952 058, 608 804 223

Pronajmu byt I. kategorie
o skladbě 3 + KK v činžovním
domě se zahradou v Českých
Velenicích.
Zájemci mohou volat
na tel.: 602 272 392
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, 31.1.2011.
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.

