duben 2011

Cena 6,00 Kč
Město Suchdol nad Lužnicí
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
v Suchdole nad Lužnicí

provede v pátek a v sobotu
15.4 – 16.4.2011

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU
v Suchdole nad Lužnicí a v místních částech.
Lednice a bojlery ne, karosérie aut po dohodě

–––––––––– VÝZVA ––––––––––

Příjemné prožití velikonočních svátků
přeje všem spoluobčanům
Město Suchdol nad Lužnicí
INFORMACE Z RADNICE
Zastupitelstvo města schválilo:
 rozdělení finančních prostředků na činnost
sportovních organizací v Suchdole n. Lužnicí a místních částech pro rok 2011 v celkové výši 400.000 Kč dle zápisu z jednání
zástupců sportovních organizací ze dne
17.2.2011.
Sokol o.s. Suchdol nad Lužnicí 152.500 Kč,
SK Suchdol nad Lužnicí 95.000 Kč, TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí 40.000 Kč, Blesk
Klikov 32.500 Kč, Tatran Suchdol nad Lužnicí 25.000 Kč, Vodácký klub Suchdol nad
Lužnicí 12.500 Kč, VitorazTušť 10.000 Kč,
Spartak Hrdlořezy 7.500 Kč
 plán těžební a pěstební činnosti v lesích
Města Suchdol nad Lužnicí na r. 2011
 pravidla pro poskytování samovýroby dříví
v lesích Města Suchdol n. Luž. včetně navrženého ceníku dříví.
Pravidla zní: Město Suchdol n. L. může
umožnit občanům provedení samovýroby
dříví ve svých lesích. Rozsah samovýrob

Odbor kultury a cestovního ruchu městského úřadu vyzývá
všechny pořadatele, kteří plánují v roce 2011 společenské,
sportovní a kulturní akce, aby jejich seznam nahlásili
písemnou formou na městský úřad nebo e-mailem na adresu:
kulturni.centrum@meu.suchdol.cz,
a to nejpozději do 15. dubna.

vychází z aktuálních možností a zájmu
občanů a jsou zadávány tak, aby jejich provádění přispívalo k řádnému hospodaření a
ke zlepšení stavu lesa. Rozsah samovýrob a
jejich bližší specifikaci určuje Město Suchdol n. L. respektive pověřený správce lesů.
Město neumožní provedení samovýroby dříví těm občanům, u nich eviduje pohledávky
nebo u kterých byly zjištěny nedostatky při
plnění dřívějších smluv o samovýrobě dříví.
Přednostně bude samovýroba dříví umožněna občanům s trvalým pobytem v Suchdole n. L. Maximální množství dříví pro
3
občana je 10 m ročně.
3
Cena za 1 m dříví je stanovena takto:
− Nehroubí, hroubí z prořezávek a klest
z těžby – 1Kč
− Probírková hmota jehličnatá o průměrné
3
hmotnatosti do 0,5 m – 40 Kč
− Probírková hmota listnatá o průměrné
3
hmotnatosti do 0,5 m – 50 Kč
− Souše a užitkové dříví o průměrné hmot3
natosti do 0,5 m – 150 Kč
− Souše a užitkové dříví o průměrné hmot3
natosti nad 0,5 m – 300 Kč

P. Hrbek
 ustanovení Ing. Jana Špuláka, jako lesní
stráž pro zajištění ochranné služby v lesích
ve vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí
při obecném užívání lesů ve smyslu § 38
zák. 289/95 Sb.
 podání žádosti o dotaci do ROP Jihozápad
na realizaci projektu „Rekonstrukce místní komunikace (Nábřežní ulice) v Suchdole nad Lužnicí“ v celkových nákladech
3.002.444 Kč vč. DPH
Rada města schválila:
 zadání zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na akci
„Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě
Suchdol nad Lužnicí“
 záměr pronájmu nebytových prostor v části
objektu DsPS v Suchdole n. Luž. čp. 218 dům s pečovatelskou službou
 záměr pronájmu objektu čp. 164 včetně pozemku p.č. 502/2 zast.plocha o výměře
2
262 m a přilehlého pozemku p.č. 1618 ost.
2
plocha o výměře 1194m vše v k.ú. Tušť.
Záměr je vyvěšen na úřední desce.
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Poděkování místní organizaci ČSŽ …
Dne 9. 3. 2011 pozvala místní organizace
Českého svazu žen v Suchdole n. L. suchdolské ženy na setkání s bývalými členkami ČSŽ.
Toto setkání se konalo již podruhé. V loňském
roce se tato akce uskutečnila v objektu bývalé
mateřské školy v Suchdole n. Luž. Letos pro
velký zájem proběhlo setkání v sále hasičské
zbrojnice. Této akce se zúčastnilo cca 60 žen.
Všem byla doručena domů osobní pozvánka.
Jednalo se o velmi příjemné setkání, na které
se dostavily bývalé členky ČSŽ. Pozvána
byla, a zúčastnila se, i bývalá členka okresního
výboru ČSŽ paní Jana Hrušková, se kterou
měla naše organizace velmi vždy velmi dobré
vztahy. Na přítomné ženy čekalo pohoštění
s vzornou obsluhou, kterou zajistily členky
současné místní organizace. Velmi příjemnou
pozorností pro nás bylo vystoupení rapšašského souboru Trnky Brnky, který je velmi oblíben v širokém okolí. Ženy velmi ocenily i
účast a vystoupení současného starosty města
pana Mgr. Pavla Mráčka, který na setkání setrval až dokonce a věnoval pozornost připomínkám a podnětům přítomných žen.
Český svaz žen má v našem městě dlouhou
tradici. Ženy vykonaly mnoho prospěšného

pro suchdolskou veřejnost i samy pro sebe.
Mám pocit, že bylo velmi nešťastné, když po
„sametové revoluci“ v euforii většina z nás
skončila s členstvím v ČSŽ. Nevyužily jsme
nových možností udělat samy něco pro sebe
bez zbytečného politikaření.
V současné době má místní organizace
ČSŽ asi 20 členek. Pracuje pod vedením obětavé a činorodé paní Věry Kryšpínové, kterou
tato práce zřejmě velmi baví a věnuje jí hodně
ze svého volného času. Svaz žen pořádá krásné akce: výlety a zájezdy s dětmi, drakiády,
pálení čarodějnic, diskotéky, karnevaly, různé
burzy, výstavy, podílí se na organizaci různých sbírek a humanitárních akcí a mnoho dalšího. Řadu těchto akcí zajišťuje pí Kryšpínová
ve spolupráci s městským úřadem, proto vím,
kolik jí to stojí času, námahy a úsilí, aby vše
dobře dopadlo.
Na závěr bych chtěla poděkovat místní organizaci ČSŽ za pozvání k setkání žen, za jejich práci ve prospěch Suchdola a jeho
občanů. Přeji jim mnoho úspěchů, elánu a sil
do další práce.
Za všechny pozvané
Jana Tetíková

Vzpomínka na Františka Kropíka…..

V březnu jsme se v obřadní síni českobudějovického krematoria naposledy rozloučili
s dlouholetým občanem Suchdola n. Luž. panem Františkem Kropíkem. Zemřelý zde od
roku l974 do roku l981 vykonával funkci předsedy MNV. Do této funkce přišel od českých
drah, kde pracoval jako strojvůdce a se svými
milovanými vlaky se jen nerad rozloučil.
Všichni jsme ho znali jako nesmírně skromného, pracovitého, obětavého a schopného člověka. Stál v čele obce v nelehkých dobách tzv.
normalizace. Po celou dobu se usilovně snažil,
aby její dopad na naši obec a naše občany byl
co nejmenší. Díky jemu v tomto nelehkém období v naší obci probíhal život bez zbytečných
stresů a nejistot. V zájmu obce dokázal být náročný nejen ke svým zaměstnancům, ale především sám k sobě. Dokázal otevřeně říci svůj
názor. Nikdy nepřijal dočasné výhody, pokud
by prostředky k jejich získání odporovaly jeho
životním zásadám. Jeho smysl pro spravedlnost velmi často pomohl při rozhodování o
věcech veřejných a záležitostech našich občanů. Sporné věci dokázal řešit vždy dohodou

s pochopením pro potřeby a problémy
jednotlivce i společnosti. My, kteří jsme s ním
pracovali, víme, jak obětavě dokázal hájit zájmy naší obce a našich občanů. Dokázal respektovat i jiný názor. Byl známý svou ochotou
poskytnout pomoc, kdykoliv byl o ni požádán.
Kromě veřejného života byl aktivně činný i
v – nejtělovýchově dříve jako aktivní fotbalista, později jako funkcionář v TJ Tatran a následně pak v TJ Sokol. Byl pravidelným
návštěvníkem místních fotbalových utkání a
aktivně se o ně zajímal. Pro naši obec pracoval
i po odchodu do důchodu. Dlouhé období pracoval jako předseda klubu aktivního stáří. Vypomáhal i v různých komisích tehdejšího
národního výboru a byl členem i dalších místních organizací.
V jeho osobě odešel obětavý, čestný a pracovitý člověk, který byl ochoten kdykoli přiložit ruku k dílu ve prospěch ostatních, když to
bylo zapotřebí. Čest jeho památce!
Za všechny bývalé spolupracovníky, dřívější i současné vedení suchdolské radnice
Jana Tetíková

MDŽ
9.3. jsme pozvaly bývalé členky z ČSŽ na setkání do hasičárny. Přišly
zazpívat děti z mateřské školky pod vedením naší členky paní Vlasty
Böhmové. Pozvaly jsme i soubor TRNKY - BRNKY z Rapšachu, který nám předvedl nádherné vystoupení. Jako host se dostavila na pozvání paní Jana Hrušková – místopředsedkyně okresní rady žen
v Jindřichově Hradci, kterou bývalé členky znají z dřívější doby, a tak
dotazy a vítání nebral konce. Sešlo se tady na 45 žen, které dříve pracovaly ve svazu žen v Suchdole, ať jako členky nebo předsedkyně.
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Pozvánky ČSŽ
ČSŽ pořádá v HASIČÁRNĚ

JARNÍ BURZU OBLEČENÍ,
HRAČEK A SPORTOVNÍCH
POTŘEB
8.4. Příjem zboží od 16 - 19 hod.
9.4. Prodej zboží od 9 - 13 hod.
9.4. Likvidace zboží od 13 - 14 hod.
ČSŽ poplatky: 0,50 Kč za přijatý
kus,10 % z prodaného zboží
Na všechny se těšíme

ČSŽ pořádá tradiční

VELIKONOČNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVU
v restauraci u Pávků
12.4. - příjem věcí od 16 - 19 hod.
13.4. - prodej a výstava od 9 - 17 hod.
14.4. - prodej a výstava od 9 – 16 hod.
14.4. - likvidace od 16 - 17 hod.
Za stůl při vlastním prodeji - 50 Kč
Za prodané zboží účtujeme 10 %
z prodané ceny pro ČSŽ
Všichni jsou srdečně zváni
jak se zbožím i ke koupi
nebo jen tak pro inspiraci

30. dubna

zveme VŠECHNY OBČANY na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
s ČARODĚJNICEMI
ČARODĚJNICE JSOU VÍTÁNY
Sraz čarodějnic a dětí s lampiony
v 18 hod. před budovou radnice
Průvodem se půjde k vatře na sídliště, kde bude připraveno i opékání
buřtíků
Buřtíky vezměte sebou
Těší se ČSŽ společně s radnicí a hasiči

Vždyť tu bylo pět organizací, tak se mělo o čem vyprávět. Hostem byl
i pozvaný nový starosta města pan Mgr. Pavel Mráček, který byl překvapen, kolik žen se zde sešlo. Jak o program, tak i o občerstvení jsme
se postaraly, my členky z ČSŽ, a koblížky jsme dostaly od pana Soudka, za které mu moc děkujeme. Dík patří i paní Ježkové za vynikající
kremrole. Setkání se všem líbilo a nás těšilo, že se takto můžeme sejít
a pobavit se. Budeme se opět těšit na příští rok, kdy doufáme, že se
sejde ještě více žen.
Za ČSŽ v Suchdole n. Luž. předsedkyně Věra Kryšpínová
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Program kina na měsíc duben
t

1. pátek

19.30 hod.

93 min.

t

13. středa

19.30 hod.

t

116 min.

VARIETÉ

Bývalý prezident a dramatik Václav Havel debutuje jako režisér filmovou verzí své celosvětově úspěšné hry Odcházení.
Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová, Eva
Holubová, Oldřich Kaiser, Jan Budař a další.
Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč

The Burlesque Lounge má dny své slávy za
sebou. Tess, tanečnice v důchodu a majitelka
tohoto místa, bojuje, aby udržela chátrající divadlo při životě, čelí všem druhům finančních
i uměleckých výzev.
Hrají: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane a další.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč
16. sobota

19.30 hod.

83 min.

OSTROV SVATÉ HELENY
Hudební film. Příběh zpěváka Františka, člověka sobeckého i milujícího, který se živil jako
hudebník na zaoceánských výletních lodích.
Postupně se odcizil své rodině a zůstal sám.
Hrají: Laďa Kerndl, Zuzana Slavíková, Pavel
Bobek.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 80,- Kč
t

6. středa

19.30 hod.

118 min.

t

20. středa

19.30 hod.

27. středa

19.30 hod.

109 min.

SANCTUM 3D

ODCHÁZENÍ

t
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101 min.

Špičkový potápěč Frank se věnuje průzkumu
jeskyní v jižním Pacifiku, když ho zasáhne
tropická bouře a jeskyně je zatopena. Musí najít cestu ven složitým vodním labyrintem.
Hrají: Richard Roxburgh, Alice Parkinson a
další.
České titulky, brýle, mládeži přístupno.
Vstupné 130,- Kč
t

29. pátek

18.00 hod.

88 min.

MÁMA MEZI MARŤANY
Vyneste odpadky, snězte brokolici – kdo potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak
moc potřebuje svoji maminku, když ji unesou
Marťané, kteří plánují, že ukradnou její „maminkovství“ pro své vlastní potomky.
Animovaný film pro celou rodinu.
Česká verze, mládeži přístupno.
vstupné 70,- Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
t

16. sobota

17.00 hod.

90 min.

KRÁLOVA ŘEČ

ČERNÁ LABUŤ

HOP

Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V.
a skandální abdikaci krále Eduarda VIII., je
Bertie, který celý život trpí vadou řeči, korunován na krále.
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Guy Pearce.
České titulky.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 80,- Kč

Fascinující a mrazivá cesta do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeru stane až děsivě dokonalou…
Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis.
České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Komedie pro celou rodinu o Velikonočním zajíci.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč

t

8. pátek

19.30 hod.

111 min.

t

22. pátek

19.30 hod.

112 min.

DILEMA

SVĚTOVÁ INVAZE

Dilema je komedie o chlapovi, který stojí na
životní křižovatce a ví, že ať se vydá doprava
nebo doleva, vždycky to dopadne špatně.
Hrají: Vince Vaughn, Kevin James, Winona
Rider.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě. Ale v roce 2011
se to, co kdysi bylo jen pozorováními, stane
hroznou realitou a země je napadena.
Hrají: Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart, Ne-Yo.
České titulky, Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

POZVÁNKY
za kulturou
Město Suchdol nad Lužnicí
připravuje na neděli 29. května 2011
v Kině v Suchdole nad Lužnicí

přímý přenos baletu
COPPÉLIE z Moskvy
Začátek přenosu je plánován na 16.45 hodin.
Komický balet o krásné oživlé mechanické panence, která ohrožuje štěstí dvou
milenců na motivy literární předlohy
E.T.A. Hoffmanna. Jeden z nejoblíbenějších titulů klasického repertoáru.
Vstupné 350,- Kč. Prodej vstupenek a
bližší informace v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí. Tel. č. 384 781 299.

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Martina Cole
Nora Robertsová
Michael Palmer
Jeffery Deaver
Daniele Steelová
Dean Koontz

– Těla na prodej
– Temné noci
– Druhý názor
– Katedrála hrůzy
– Prsten
– Bezmoc

Velký atlas plemen psů

INFORMACE
V pondělí 18. dubna 2011 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.

UPOZORNĚNÍ
V březnovém čísle Suchdolského zpravodaje jsme upozornili na snahu alespoň z části obnovit kdysi slavnou chovatelskou činnost. Seznámili jsme veřejnost s trhy ve dnech 24.4., 8.5. a
15.5.2011. Objednávky kuřic jsou přijímány na telefonu 728 367 533 nebo 384 781 585, nejlépe o víkendech nebo po 20. hodině. Přijďte si v uvedených termínech prodat cokoliv, a to
bez poplatků za stoly. Na Vaši návštěvu se těší
chovatelé v Suchdole nad Lužnicí
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Středisko Rolnička v Soběslavi
Jako součást studia výchovného poradenstvími mi umožnila naše ZŠ v rámci pedagogické praxe návštěvu Diakonie Českobratrské
církve evangelické – střediska Rolnička. Tato
organizace podporuje integraci (přirozené a
nenásilné začlenění lidí s postižením) do
života běžné společnosti.
Středisko Rolnička poskytuje hlavně služby vzdělávací. Vedle toho i další služby pro
děti, mládež a dospělé, chráněné bydlení,
chráněnou dílnu, provoz kavárny a čajovny
Rolnička a dobrovolnické akce. Jako doplňkové služby poskytuje i dopravu mikrobusem
(svážení klientů z oblasti Táborska), rehabilitaci, fyzioterapii, arteterapii (využití hl. výtvarného projevu ke zlepšení psychického
stavu člověka), logopedii (náprava vad a
poruch řeči), canisterapii (léčba pomocí
osobní asistence psa).
Před samotnou návštěvou jsem o tomto
pracovišti měla jen málo informací. Je rozděleno na 2 pracoviště – pro dospělé a pro děti a
mládež. V současné době využívá služeb celé
Rolničky kolem 60 klientů.
Spolu s dalšími kolegy jsme se ocitli v klidné okrajové části Soběslavi, v opravené budově bývalé základní školy. Právě tady sídlí
centrum pro děti a mládež, které je zaměřeno
na vzdělávání, terapii, pracovní a rehabilitační
služby šité na míru dětem s různými typy postižení. Věková hranice se tu pohybuje od 3 do
26 let. Měli jsme možnost setkat se se všemi
typy možného vzdělávání. Protože děti mají
individuální potíže, musí se s nimi rovněž
individuálně pracovat a stejně tak k nim i
přistupovat.
Dost teorie. Jaké je poslání střediska? Lze
to vyjádřit citátem, který je vlastně mottem
školy:
„Jsme různí, ale patříme k sobě, každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt.“
Hned v úvodu mě oslnila mateřská škola,
první fáze zdejšího vzdělávání. Mezi dětmi
s různými poruchami tu zcela samozřejmě najdeme i děti naprosto zdravé, které sem rodiče
dávají úmyslně kvůli malému kolektivu, tudíž
i malé nemocnosti, ale hlavně proto, aby se jejich děti naučily už odmala chovat k postiženým spontánně. A tady to opravdu funguje.
Poté následuje přípravka pro vstup do ZŠ a
cesty těchto dětí se rozdělí. Ty zdravé vstoupí
na běžnou ZŠ, děti s postižením mohou pokra-

čovat ve vzdělávání v Rolničce na základní
škole speciální a praktické.
Pedagogové základní školy tu zasluhují
opravdu obdiv. Jejich práce je velmi náročná.
Žasnu nad jejich pečlivostí a trpělivostí, vždyť
za drobnými pokroky jejich dětí se skrývají
hodiny tvrdé práce… Na druhou stranu mě dojímá ta snaha dětí něčeho dosáhnout, vděk za
každou drobnost a maličkost, radost, kdy mohou se svými učiteli plnit různé drobné úkoly,
třeba jen v náznacích mluvit či zpívat, starší a
zkušenější např. obsluhují své mladší kamarády u svačinky. Navštívila jsem hodinu čtení
v 6. třídě, kde se 2 dívky učily číst tzv. globální
metodou. Jiná dívenka se učila s různými pomůckami počítat do šestnácti. Chlapec postižený autismem pracoval na speciálním úkolu
na PC. Vzhledem k tomu, že většina dětí má
kombinovanou vadu a je také nepohyblivá či
s omezeným pohybem, není práce pedagoga
náročná pouze psychicky, ale také fyzicky.
Neexistují totiž nástroje, které by dokázaly
vždy všechny situace vyřešit, takže musí přijít
na řadu fyzická síla a učitel své dítě musí přemístit, kam potřebuje. Tyto děti také bývají
brzy unavené, proto je tu pro ně připravena rehabilitační a relaxační místnost, včetně pěkné
tělocvičny. Tady společně s dobrovolníky hrají
podle svých možností různé hry.
Při rozhovoru s většími chlapci jsem se dozvěděla, že měli právě matematiku. Učili se
počítat, aby prý je nikdo v obchodu při nákupu
nemohl okrást. Už se těšili na další hodinu –
budou se prý učit ovládat automatickou pračku! Takhle nějak by měla opravdu připravit
praktická škola děti pro život, že?
Pracovníci celého střediska se k nám po
dobu pobytu chovali velice příjemně, mohli
jsme si s dětmi povídat a získat v hodinách
cenné zkušenosti. Chtěla bych zdůraznit, že i
přes problémy, které se tu denně řeší, se kolem
neustále šíří pozitivní energie, úžasná nálada,
úsměvy… Žádné z dětí nikomu vědomě neubližuje, mají se tu všichni rádi a moc se na
sebe každý den těší. Paní, která nás po celou
dobu pobytu prováděla, nám řekla, že si
opravdu „nehrají na dobro“, ta práce se musí
dělat s láskou, protože to opravdu není žádná
výdělečná činnost. Ale právě kvůli těm
vděčným dětem jsou tu všichni rádi.
Při odchodu z Rolničky jsme dlouho mlčeli. Nebyli jsme schopni vyjádřit nahlas svoje

pocity. Teprve u kávy jsme se rozpovídali.
Oslnily nás ty krásné vztahy, skoro rodinné
vazby mezi učiteli a dětmi, velká snaha pedagogů, rehabilitačních pracovníků a logopedů
při práci s dětmi. Ta touha dětí učit se, postavit
se na „vlastní nohy“, být soběstačný, mít co
nejvíce kamarádů. Žijí tu ve skromném, ale
milém a barevném prostředí, za které jsou
vděčni, hýčkají si ho a chrání. Vzpomněla
jsem si na návrat do naší školy, která patří
k nejkrásnějším školám v okolí, ale mezi dětmi občas chybí to krásné pouto, někdy si ubližují a je jim jedno, jestli jejich chování bude
mít následky. Prostředí školy si neváží, často
ho úmyslně ničí, protože je pro ně samozřejmostí. Srovnávám v duchu podmínky naše a
podmínky malé a milé Rolničky, která žije
z podpory města a z darů lidí, kteří ji podporují.
Sama nesedí s rukama v klíně, s dobrovolníky
pořádá různé akce, při kterých si přivydělává na
svou činnost (prodej vlastních obrázků, kavárna a čajovna, účast na jarmarcích apod.). Vedle snahy samotné Rolničky má už středisko
své stálé sponzory. Kromě místních a okolních podnikatelů jsou to i některé známé osobnosti z oblasti kultury.
Kdybyste chtěli nestátní neziskové organizaci pomoci i Vy, Rolnička uvítá různou
pomoc: finanční nebo věcné dary, dobrovolnickou spolupráci při různých akcích, zdarma zboží, materiál, služby, zprostředkování
užitečných kontaktů, předání dobrého nápadu
či navržení nové iniciativy. Jako samozřejmost
z toho vyplývá darovací smlouva s každým dárcem, prezentace sponzorů v médiích, v propagačních materiálech, ve výroční zprávě, na
webových stránkách Rolničky.
Protože věřím, že nejste lhostejní, podívejte se na webové stránky www.rolnicka.cz, kde
se dozvíte další zajímavé informace. Podpořte
Rolničku, která není daleko od nás na mapě a
neměla by být daleko ani v našich srdcích.
Buďme všímaví, pomáhejme lidem, kteří naši
pomoc potřebují. Nikdy nevíme, jestli se neocitneme na druhé straně, zda nebudeme jednou potřebovat pomoc i my. Držme palce těm,
kteří si to zaslouží a bojují se svým osudem,
jak to jen jde.
Doufám, že při čtení tohoto textu alespoň
někdo z Vás došel až sem, na závěr. Když
jsem se chtěla s tímto zážitkem podělit s některým z blízkých lidí, měla jsem pocit, že se
jich tento problém moc netýká. Ano, nemají
totiž osobní zkušenost. A právě proto jsem se
pustila do psaní tohoto článku.
Z. Zbudilová
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12.3.2011 Obec Baráčníků obnovila v Suchdole nad Lužnicí masopustní průvod

Klikovský masopust
Tak jako každý rok uspořádal TJ BLESK Klikov dne 5.3.2011 masopustní průvod obcemi Františkov a Klikov.
V 8.00 hodin jsme se sešli v klubovně na hřišti, poté nás členové klubu přátel Blesku odvezli
na Františkov, kde kolem deváté hodiny začal masopustní průvod. Z Františkova jsme pokračovali na Klikov. Zastavili jsme se u každého domu a zazpívali písničku buď na přání, nebo tu, kterou začali muzikanti pod vedením p. Špuláka, kteří nás doprovází každý rok.
Průvodu se zúčastnilo 25 masek, kterým patří poděkování za pěknou podívanou. Poděkování
patří i všem občanům Františkova a Klikova, kteří nás vřele pohostili a přispěli i finančním příspěvkem, který bude použit na činnost TJ Blesk Klikov.
Výbor TJ Blesk Klikov

Pohádkový karneval ve školce

Pohádky mají všechny děti rády. Vždyť je to jejich malý svět. V duchu pohádek se nesl celý karneval. Naše školka se proměnila v rejdiště
čarokrásných bytostí. Maminky dětem připravily moc pěkné masky.
Vlastní karnevalový rej začal hudbou, tancem, soutěžemi. Velkou
legraci jsme zažili při tanci s nafukovacími balónky. Pěkně jsme se
rozparádili při diskotanci. Bravurně zvládaly překážkovou cestu do
pohádkového zámku. Odměnou jim bylo sladké překvapení v podobě
masopustních koláčků. Ani se nám nechtělo končit, loučili jsme slavnostním přípitkem dětským šampusem a hlasitým zvoláním :
„Ahoj, pane Karnevale, za rok zase račte dále…“
Učitelky z barevné školičky
MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
SRDEČNĚ ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE STŘEDU 4. KVĚTNA
od 8.00 - 10.00 hod. a od 14.00 - 15.30 hod.

Myslivecké sdružení „Suchdol“, o.s. obdrželo
od Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj
„Nařízení č.1/2011“, které obsahuje ochranná a
zdolávající opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – tularémie zajíců.
Ohnisko nákazy tvoří katastrální území
obce Hrdlořezy a ochranné pásmo tvoří katastrální území Suchdol nad Lužnicí a Dvory nad
Lužnicí.
Tularémie je nebezpečnou nákazou přenosnou ze zajíců na lidi a zvířata. Její zvláštností je
tzv. přírodní ohniskovost, což znamená, že na
určitém území kromě zajíců žijí další četné druhy volně žijících zvířat, zejména např. ondatry, myši, hraboši, křečci a jiní, kteří mohou být
nakaženi.
Přenos této infekce zajišťují i klíšťata.
Doporučujeme veřejnosti při nálezu uhynulých zajíců nebo sražených zajíců na silnici
nemanipulovat s nimi a nález ohlásit mysliveckému hospodáři příslušného mysliveckého
sdružení v Suchdole nad Lužnicí nebo ve Dvorech nad Lužnicí. Nález je možné oznámit
také na příslušný městský nebo obecní úřad.
Veřejnost by se měla vyvarovat rizikovému chování při nálezu uhynulého zajíce a nesahat na něj holýma rukama nebo následně jej
stahovat či porcovat.
V případě, že člověk po kontaktu s nemocnou zvěří se nakazí, může onemocnění probíhat
vysokými teplotami, schváceností, zvětšením
sleziny, angínou nebo atypickým zápalem plic
po vdechnutí původce onemocnění. Po infekci
poraněním nebo spojivkou vznikají vředovité
změny na kůži v místě poranění.
Nákaza není přenosná z člověka na člověka.
Myslivci budou pravidelně pozorovat po
dobu tří měsíců skutečný stav v přírodě. V případě, že v tříměsíční době nebude laboratorně
prokázán u uhynulých či ulovených zajíců další výskyt této infekce, budou tato opatření
Krajskou veterinární správou pro Jihočeský
kraj odvolány.
Výbor Mysliveckého sdružení „Suchdol“, o.s.
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Lyžařský zájezd školy
Tradiční akcí pro žáky 7. ročníku je uspořádání lyžařského výchovně výcvikového zájezdu. I v letošním roce jsme se vydali do
Krkonoš, do Janských Lázní s CK Bolero
z Třeboně.
Letošní sedmáci se na lyžování připravovali již loňskou i letošní zimu na běžkách a na
jejich výkonech to bylo znát. Lyžařského zájezdu se zúčastnilo celkem 17 žáků ze sedmého ročníku a doplnilo je 5 žáků z osmého a
devátého ročníku, 2 bývalí žáci naší školy
a pan M. Zbudil, který s naší školou jezdí
pravidelně.
Sněhové podmínky vynikající, sněhu dostatek, na pády ale byl příliš tvrdý. Po celý týden
nás doprovázelo nádherné slunečné počasí,
všichni se vrátili opáleni. Ubytování bylo
komfortní, každý pokoj měl vlastní sociální
zařízení, sprchu, televizi, všude koberce,
vlastní lyžárna. Na budově jsme byli sami, nikdo nás nerušil, k dispozici jsme měli velkou
společenskou místnost, kde probíhaly přednášky, promítání, soutěže a hry.
Žáci vyslechli přednášku horské služby,
navštívili jsme cukrárnu na kolonádě v Janských Lázních, byli jsme se vykoupat v bazé-

nu v Trutnově. Až na dvě menší zranění
(naražení palce a zápěstí) jsme absolvovali
výcvik bez úrazu.
Sedm žáků si vyzkoušelo jízdu na snowboardu, tentokrát pády obzvlášť bolely. Nejlepšími snowboardisty byli J. Šindler ze 7. r. a pak
starší žáci J. Brabec a D. Valenta, kteří se jízdě
na prkně věnují již několik let. Vyzkoušeli
jsme různé sjezdovky, jezdili na pomě i v kabinkové lanovce. Do hotelu jsme se vraceli
z Černé hory sjezdovkou a sáňkařskou dráhou,
abychom zamezili zranění. V pátek odpoledne
jsme měli na sjezdovce Sporty, na vrcholu
Černé, zamluvenou slalomovou dráhu s brankami a časomírou. Nejlépe závody zvládli Vašek Bednář a z dívek Lucka Hamerníková. Ale
i ostatní závodníci zvládli obě kola slalomu
bez problémů. Všichni se naučili pěkně lyžo-

vat, největší pokrok oproti prvním dnům udělal Jirka Drnek. Děti musely také uklízet. Tam
už byly rozdíly větší. Některé pokoje vypadaly
občas jako po boji. Nejlépe uklízela děvčata L.
Brabcová a N. Petroušková. Soutěž kufr vyhrála dvojice N. Smolíková a K. Štefancová.
Závěrečná diskotéka byla vyvrcholením
celotýdenního snažení. Děkuji instruktorovi
panu Mgr. F. Maxovi a zdravotnici paní I. Kollmannové za péči o žáky na svahu i ve volném
čase.
Věřím, že se žákům pobyt v Krkonoších velice líbil a budou na zájezd dlouho vzpomínat.
Pro rodiče chystáme promítání, další fotky
na www stránkách školy.
Vedoucí lyžařského zájezdu
Mgr. Ladislav Ondřich

O rapšašském kostelu, Lutherovi,
dani z nemovitosti a rakouských vinicích
Víte, co má Rapšach společného s vinicemi, náboženským reformátorem Martinem
Lutherem a nadto i s daní z nemovitosti? Že
ne? Ale to vůbec nevadí, naopak! Právě vy si
totiž následující řádky nejspíše přečtete a mé
spisování tak nebude zbytečné. Pro začátek
musím ovšem uvést jednu zásadní skutečnost.
Rapšach býval před rokem 1920 dolnorakouskou a nikoli českou vsí a informace o jeho
starší minulosti, kterých se tak jako tak dochovalo jen velmi málo, jsou proto uschovány
především ve vídeňských a svatohipolytských
(St. Pölten) archivech.
Dvě nejstarší zmínky o Rapšachu pocházejí asi shodně z roku 1382 a již v této době zde
musela existovat i kostelní stavba zasvěcená
sv. Zikmundovi. Jedna z oněch dvou zmínek
totiž hovoří o tom, že dosavadní rapšašská
„kaple“ již nově nespadá pod pravomoc faráře
u chrámu sv. Michaela v Litschau. Pravděpodobně právě tehdy vznikla samostatná rapšaš-

ská farnost, ke které patřil kromě Rapšachu i
Schwarzbach, dnešní Tušť. Nová farnost neměla ovšem zpočátku téměř žádné jmění, byla
jinými slovy velmi chudá. Naštěstí nalezli rapšaští faráři velmi brzy štědré mecenáše v tehdejších držitelích Rapšachu i celého panství
Heidenreichstein, ke kterému byl tehdy Rapšach počítán – v mocných pánech z Puchheimu. Konečně právě za mecenátu Puchheimů,
jimž dle odhadů některých historiků patřila na
přelomu 15. a 16. století téměř celá jedna devítina všech majetků v Dolních Rakousích, byly
také zhotoveny ony dodnes dochované cenné
gotické nástěnné malby v presbytáři rapšašského kostela, jejichž realizace by asi bez „dotací“
ze strany Puchheimů nebyla jinak možná. Zdaleka asi ovšem nešlo „jen“ o malby. Rapšašský
kostel se totiž v průběhu jednoho staletí stal
díky Puchheimům spoludržitelem některých
sice menších, zato ale pestrých majetků v širo-

ké oblasti dolnorakouského kraje nazývaného
místními Waldviertel.
Štěstěna však bývá vrtkavá a jak lehce rapšašský chrám zbohatl, tak lehce o všechno
zase přišel. A zase za to mohou ti již výše
uvádění Puchheimové. Brzy po vystoupení
Martina Luthera v roce 1517 se totiž také oni
stali přesvědčenými protestanty horujícími
pro myšlenku, že církev má být především
chudá, že majetku není ke spáse potřeba a že
tedy není nutné, aby jednotlivé církevní instituce nějaký majetek vůbec vlastnily. Záhy
proto rapšašskému chrámu všechno dříve darované zboží zase odebrali. Pro ekonomiku
rapšašské farnosti měl ovšem tento čin následky skutečně fatální. Ostatně posuďte sami ze
dvou přeložených textů.
Ve Vídni zhotovená listina datovaná k 18. prosinci 1539 uvádí, že „Pilgraim z Puchheimu,
toho času držitel panství Heidenreichstein a
pokračování na str. 7
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O rapšašském kostelu...
(pokračování ze str. 6)
také dědičný číšník rakouský, prodal svému
strýci Kryštofu von Eytzing z titulu pravého
lenního držitele a fojta jistých gruntů v Drosendorfu, Oberloiben, Unterloiben a Pulkau,
kdysi náležejících k nadačnímu jmění rapšašského kostela sv. Zikmunda, za necelých deset šilinků právo vybírat z těchto nemovitostí
ve vlastní režii tzv. gült“ (každoroční daň z nemovitosti). Tehdy totiž ještě i daně určené státu
a panovníkovi vybírali soukromníci povětšinou
s modrou krví a rozhodně to pro ně nebyla ztrátová činnost. Co uvedená lokalita, to také
ovšem vinařský ráj! Nemůže být asi žádných
pochybností o tom – byť v písemných prame-
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nech není ono rapšašské nadační jmění přesně
určeno – že i rapšaští duchovní zde mezi lety
1382 a 1517 (začátek Lutherova působení)
vlastnili některé vinice a že právě výnosy
z prodeje vína jim do značné míry umožňovaly důstojný život. Bez podobných „podpor“ se
ovšem hospodářská situace rapšašské farnosti
stala ihned naprosto zoufalou. Již vizitační
(kontrolní) církevní komise poslaná na Rapšach o pět let později konstatovala mimo jiné,
že zdejší kostel je „takřka bez příjmů“. Což
však mělo opět za následek dlouhodobý mizivý
zájem katolických kněží o takovou „štaci“. Vůbec se tomu ovšem nedivím, vždyť je již v povaze člověka jít za „lepším“ a ne „pohoršit si“.
A pokud se již mezi katolickými duchovními našla nějaká světlá výjimka, stejně na

7
Rapšachu dlouho nevydržela. Luterští Puchheimové o katolické duchovní na svém území
již totiž nestáli a případného zájemce se brzy
zbavili. Hrubé síly nebylo třeba, duchovního
vyhnaly zpravidla hlad, zima, bída a také věčné spory s novým konkurentem – luterským
pastorem, kterého si vrchnost naopak hýčkala.
Ale ani pastoři zpravidla nezůstávali na Rapšachu dlouho, i je k odchodu tlačila bída ... a
později také protireformační komise. A tak,
aby nezůstali bez slova Božího, ujali se Tušťských a Rapšašských provizorně suchdolští
faráři. Ono provizorium však nakonec trvalo
celá dlouhá desetiletí, skončilo snad dokonce
až roku roku 1784. O tom však zase někdy
jindy.
Mgr. Jiří Oesterreicher

Farní úřad v Suchdole nad Lužnicí – pohled do historie
Stručné dějiny farnosti: První zmínku
o existenci vesnice Suchdol nad Lužnicí nacházíme k roku 1362 v Codexu panenského
kláštera cisterciáckého zv. Údolí Panny Marie
v Pohledu. Tento klášter měl ve vsi Suchdolu
nějaké zboží. Již následujícího roku (1363) zakládají bratří Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka farní kostel sv. Mikuláše v Suchdolu
(Libri confirmationum I., 2.22.). V roce 1369
podle Register decimarum papalium se setkáváme s farou v Suchdolu v oblasti děkanátu
chýnovského. Za prvofaráře v Suchdolu byl
dosazen kněz Ondřej z Rokycan (Lib. conf.).
Za víc jak celé další století se nezachovaly
o suchdolské farnosti žádné zprávy a tím méně
písemný materiál. Teprve v roce 1481 dochází
k podstatnému rozšíření farnosti o obvod pozdější farnosti jílovické včetně kostela sv. Jakuba Většího v Jílovicích, spravovaného
doposud farou borovanskou. Až do roku
1786, kdy byla zřízena samostatná farnost
v Jílovicích, patřil celý ten obvod k faře suchdolské. V pronikavé rekonstrukci a konsolidaci církevní organizace v druhé polovici

17. století se stala suchdolská farnost součástí vikariátu jindřichohradeckého (1671), po
zřízení českobudějovického biskupství, kdy
byla diecéze rozdělena v pět arcipryšství s
30 vikariáty, zůstala farnost ve vikariátu jindřichohradeckém, který byl součástí arcipryšství táborského. Konečně 1. ledna 1857
vešlo v platnost nové rozdělení diecéze; bylo
vytvořeno 8 obvodů arcipryšství, v novém jindřichohradeckém arcipryšství byl pak zřízen
nový vikariát třeboňský, jemuž příslušela
suchdolská farnost. Suchdol náležel odedávna k třeboňskému panství, jehož majiteli byli
Rožmberkové s několikaletou přestávkou
v šedesátých letech 16. století, kdy byl Suchdol zastaven Jiřímu Kořenskému z Terešova,
až do vymření rodu r. 1611. Pak zde vládli až
do Bílé hory Švamberkové, jimž byl majetek
zkonfiskován bělohorským vítězem Ferdinandem II., který třeboňské panství dal svému synovi Ferdinandovi III. Roku 1648 ho
Ferdinand III. postoupil svému bratrovi Leopoldu Vilémovi a ten ho roku 1660 daroval
svému nejvyššímu hofmistrovi Janu Adolfu
ze Schwarzenberka. Rozloha farnosti zejména po roce
1481 byla značná, vždyť jen
do jílovického obvodu patřily
obce: Jílovice, Jiterní les,
Kramolice, Lipnice, Šalmanovice, Víska, Vlachnovice,
Nepomuk. Po osamostatnění
jílovické fary zůstaly k Suchdolu přifařeny obce: Cep, Bor
a Hrdlořezy. Roku 1836 byl
od Lutové přifařen Klikov a r.
1857 taktéž od Lutové Zajíc. Vysloveně česká národnost
obcí suchdolské farnosti u samých hranic Dolních Rakous
(dokud Saint-Germainskou
smlouvou z r. 1920 nebyla
připojena část někdejšího Vitorazska k ČSR), hrála velkou
úlohu na udržení české národnosti v přilehlých obcích vito-

razských. Obyvatelstvo se zde stále mísilo a
mnoho českých nevěst v suchdolském kostele
bylo oddáno s příslušníky vitorazských obcí
za hranicemi, a tak posílilo český živel v novém domově, který leckde pod tvrdým nátlakem počínal již slábnout. Řadu správců
suchdolské farnosti možno začít již r. 1671:
Štěpán Šebestián Nassberger (1671 – 1681),
Jan Václav Gallus od 1681 do 1683, Štěpán
Nassberger (podruhé) 1683 – 1696, Ignác Heidelberger (1696 – 1707), Jakub Hertvík z Veselí (1707 – 1714), Prokop Číž (1714 – 1733),
Jiří Paukner (1733 – 1739), Václav Blažek
(1739 – 1748), Norbert Josef Exel (1748 –
1768), Jan Nedvěd (1768 – 1780), Václav
Shon (1780 – 1789), Josef Locatelli (1789 –
1791), Václav Rieb (1791 – 1795), Jan Pavel
Žlutický (1795 – 1808), Antoniu Sperling
(1808 – 1819), Karel Schönauer (1819 –
1847), Jan Veselý (1847 – 1851), admin. Tomáš Starý (1851 – 1853), Martin Novák (1853
– 1865), Jan Šebele (1865 – 1873), Dr. Jakub
Novotný (1873 – 1889), František Xaver
Krupka (1889 – 1904), Jan Hruška (1904 –
1924), Rudolf Říha (1924 – 1932), Augustin
Kostka (1933 – 1953).
Do písemností Farního úřadu v Suchdole
nad Lužnicí patří matriky, ale i například kostelní účty od r. 1733 do r. 1948. Jinak většinou
jde jen o torza. V pamětní knize nacházíme
více podrobností, které vedle lokálních událostí církevních se týkají hospodářské správy
beneficia. Dále tu jsou záznamy stran školy
(ve srovnání s materiálem třeboňského vikariátu). I pro dřívější historii osady a později
města se zde naleznou retrospektivní poznámky a případně odkazy. Konečně ani historik
umění a památkář nevyjde zde naprázdno - odkrytí záhadného nápisu r. 1855, řešení za pomoci pražského archiváře Karla Jaromíra
Erbena, korespondence i literatura kolem
apod. Zvláštní církevně-politický a hospodářský význam má i opis souboru všech dekretů a
nařízení v době velkých změn za Josefa. Řeč
je latinská, německá a česká.
pokračování na str. 8
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Farní úřad...

Farní úřad

římskokatolická církev

(pokračování ze str. 7)

Poznámky
k farnosti

Farní kostel byl založen r.1364. Od r.1481 až do r.1786 patřil
k suchdolské faře kostel v Jílovicích s celým svým farním obvodem.

Zasvěcení
farního kostela

sv. Mikuláš

Současný matriční úřad

Suchdol nad Lužnicí

Okres

Jindřichův Hradec

Farní obvod

Bor, Cep, Hrdlořezy, Klikov (před r.1786 též u FÚ Lutová),
Suchdol nad Lužnicí, Sklenná Huť (Glassfabrik), Šmelcovna, Zajíc
(č.o. Klikov).

Další obce

Dvory nad Lužnicí, Jílovice, Kramolín, Lipnice, Rapšach,
Šalmanovice, Těšínov, Tušť, Víska, Vlachnovice.

Časový rozsah

1670-1927

Čas.rozsah pro N

1670-1921

Čas.rozsah pro O

1671-1877

Čas.rozsah pro Z

1671-1927

Počet knih

25

Počet indexů

2

Matričních zápisů

152

HTML odkaz

http://digi.ceskearchivy.cz/cs/7678

Matriky jsou uloženy v SOA Třeboň a poskytují poučení zvláště v otázkách národnostních na samém pomezí Čech a Rakouska ve
stycích obyvatelstva českých osad ze sousedního Vitorazska. Pokud chcete z pohodlí domova
nahlédnout do matričních knih a prostudovat
Vaši genealogickou linii, použijte webovou
aplikaci: http://digi.ceskearchivy.cz/, která badatelům on-line přes internet zpřístupňuje
digitalizované materiály a sbírky Státního oblastního archivu v Třeboni a Státních okresních
archivů Jihočeského kraje. V současné době
Digitální archiv obsahuje obecní a školní kroniky, Sbírku vedut SOA v Třeboni, články a
knihy a matriční knihy Sbírky matrik SOA
v Třeboni. Materiály jsou průběžně přidávány.
Sekce Matriky byla nově doplněna o soupis
tzv. živých matrik, tedy takových matričních
knih, které jsou dosud uloženy na matričních
úřadech. Přehled živých matrik do roku 1949
naleznete u každé farnosti či politického úřadu
v dolní části stránky, lze je nalézt i v zeměpisném rejstříku. Tyto matriky nebudou předány
do archivu dříve, než uběhne zákonná lhůta
sto let pro knihy narozených a sedmdesát pět
let pro knihy oddaných a zemřelých.
M. Kalátová

Recitační soutěž

Ve středu 2. března 2011 se Klára Vonešová ze 3. A, Kateřina Budíková ze 3. A, Barbora Hejnová ze 4. třídy a Kateřina Magerová
z 5. A zúčastnily okresního kola recitační soutěže v Jindřichově Hradci.
Ve velké konkurenci /60 recitátorů/ podala
děvčata skvělé výkony. Nejlépe se dařilo Kláře Vonešové, která postoupila do krajského
kola. To se bude konat 14. dubna ve Strakonicích. Klárce budeme držet pěsti, aby úspěšně
reprezentovala naši školu.
K. Hanzalová

10. školní ples v Suchdole nad Lužnicí
K dobré kulturní tradici v našem městě patří, jako všude jinde, plesová sezóna.
Pedagogičtí pracovníci již podesáté zorganizovali v sobotu 19. února v místní Restauraci
U Pávků malý komorní ples.V restauraci je kolem 100 míst a letos poprvé se nepodařilo všechna
místa prodat.
Pedagogové za pomoci rodičů a přátel školy shromáždili bohatou tombolu, žáci 9. ročníku
pod vedením paní učitelky Lucky Šmídlové připravili předtančení ve svižném tempu Šakalích
let a žákyně 7. ročníku Olga Čalkovská zahrála na akordeon. V dalším vstupu vystoupila „naše“
pěvecká hvězda Michaela Bednářová, studující již na střední škole, ale bez jejího báječného hlasu si ples ani neumíme představit. Sklidila jako vždy bouřlivý potlesk. Míša je velký talent a má
určitě plány své nadání rozvést na profesionální dráze. Budeme jí držet palce. Jako poslední oživení programu vystoupila taneční skupina Farida s orientální sambou. Po celý večer pro tanečníky a posluchače hrála hudební skupina Face, jež svou kvalitní hudební produkcí přispěla k dobré
pohodě všech zúčastněných.
Děkujeme všem, kdo přispěli do tomboly, všem vystupujícím a všem, kteří se přišli pobavit a
podpořit školu. Výtěžek z plesu poslouží pro potřeby naší školy.
Organizátory plesu mrzí klesající zájem o tento druh kultury v našem městě. (za celou plesovou sezónu byly v Suchdole organizovány pouze dva plesy, z nichž ani jeden nebyl naplněn).
M. Hadačová
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1. rok Klubu aktivního stáří, o.s. v Suchdole nad Lužnicí
Dne 17.2.2011 se konala výroční členská schůze občanského sdružení Klub aktivního stáří. Hodnotil se zde první rok samostatné existence po odchodu ze Svazu důchodců ČR.
Byla přednesena zpráva o činnosti, hospodaření a zpráva revizní
komise. Díky našim sponzorům, firmě EATON, Městu Suchdol nad
Lužnicí a ing. Soudkovi, kterým jsme opravdu vděční, můžeme pořádat
řadu akcí. Přestože nás opustili nejaktivnější členové – předseda František Kropík a jednatelka Milada Benešová, daří se novému výboru pokračovat v oblíbených schůzkách, kde se přátelé dělí o své radosti a
starosti. Zhruba 1 x měsíčně se koná zajímavá přednáška, případně zábava s hudbou, slavíme tu i narozeniny členů. Pořádáme výlety na
kolech a 2 x ročně autobusový zájezd.
Byl schválen plán činnosti na rok 2011 a spolupráce se Svazem invalidů, Baráčníky a seniory z Českých Velenic.
O slovo se také přihlásili naši hosté, pánové starosta a místostarosta
Města Suchdol nad Lužnicí, kteří kladně hodnotili naši činnost a přislíbili nám podporu.
Výroční schůzi jsme ukončili zábavou s hudbou.
Jiří Čížek, předseda klubu

DRAČÍ LODĚ
v jižních Čechách
Dragonboating – dračí
lodě je více jak 2000 let starý druh vodního sportu původem z Číny. Postupně se
rozšířil do celého světa a
v současné době zažívá velký rozmach i v ČR. Jedná se
o propracovanou kolektivní
souhru 22-ti lidí a všichni
jsou na sobě závislí a musí
být jednotní. Na dračí lodi,
která je dlouhá cca 14 metrů, sedí na malém sedátku
zády ke směru jízdy bubeník, který pravidelnými
údery paličkou do bubnu
před ním udává rytmus pádlování. Podle úderů bubnu
se řídí první dva pádlující
(háčci). Ostatně pádlujících
je na lodi 16 – 20, sedí ve dvou vedle sebe na lavičkách a každý pádlující udržuje rytmus podle pádlujícího před sebou tak, aby stejně
pádlovali a nedošlo ke střetu pádel. Celou loď na jejím konci řídí
kormidelník, který musí být pro tuto činnost dostatečně zkušený,
aby nezpůsobil nehodu. Samotná loď váží okolo 250-ti kg, ale při plném osazení je to už přes 2 tuny a to je už pořádný kolos.
A jak to vlastně všechno začalo?? V květnu 2010 jsem dostal nabídku zúčastnit se závodů dračích lodí. Složili jsme posádku, vymysleli název, dvakrát si zatrénovali a jako nováčci velice důrazně
ukázali ostatním, že s námi musí počítat. Dračí lodě se nám natolik
zalíbily, že jsme začali pravidelně trénovat a zúčastnili jsme se ještě
několika závodů po republice. Ale to nám nestačí, chceme víc. Dračí
loď pro naše tréninky nám pronajímala jiná posádka, ale byli jsme
závislí na uvolnění lodě a volném času jejich kormidelníka. Také
nám nevyhovovala vzdálenost jednotlivých závodů, dát dohromady
21 lidí, kteří odjedou v pátek odpoledne do místa 200 km daleko a
vrátí se odsud až v neděli odpoledne není zrovna snadné, a tak jsme
začali přemýšlet, jak to celé zdokonalit. A nápad se zrodil....
pokračování na str. 10

Římskokatolická farnost
Suchdol nad Lužnicí vás srdečně
zve v postní době
Pozvánka na Zastavení pro duši v sobotu 2. 4. 2011 na faře s P. Krystofem Henrikem, OMI od 13.30 do 16.00. Název setkání bude Já, moje
lidská důstojnost i důstojnost druhých.
¡ Velikonoční dílna 16. 4. v 13.00
Dílna se bude konat v sobotu 16. dubna na faře v Suchdole. Začátek
v 13 h, předpokládané ukončení v 17 h. Společně budeme tvořit přáníčka, dekorativní předměty, velikonočně zdobit perníčky, malovat
vajíčka (to bude možné odnést si domů). Mimo to vyrobíme drobné
předměty, které v květnu budeme nabízet na misijním jarmarku při
Misijní pouti dětí na Klokotech.
¡ Křížová cesta v přírodě – Velký pátek 22. 4.
Křížovou cestu podél řeky Lužnice se můžete s námi pomodlit
22. dubna v 10 h, začínat budeme u hřbitova. Budeme rozjímat nad
jednotlivými událostmi z Ježíšovy cesty od nespravedlivého odsouzení až k jeho slavnému zmrtvýchvstání. Opět si připomeneme odvahu Veroniky, ochotu Šimona z Kyrény, sílu Panny Marie, zoufalství
jeruzalémských žen, krutost vojáků, … Zastavení budou doprovázená čteným zamyšlením, prosbou, aby nám Ježíš pomáhal v určité situaci, barevnými obrázky i vhodným zpěvem. Křížová cesta bude
příhodná pro děti i dospělé.
Na Vánoce se většina z nás těší dopředu a také o nich víc víme - hodně lidí dokáže říct, že o Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista. Ale už je tolik nezajímá, co se stalo s dospělým Ježíšem a o tom jsou
vlastně Velikonoce. Zelený čtvrtek nám připomíná Poslední večeři ustanovení svatého přijímání a vlastně mše sv. (Ježíš proměnil nekvašený chléb ve své tělo a víno ve svou krev), Velký pátek je dnem přísného postu, neboť Ježíš dal za nás svůj život na kříži a Bílá sobota je
připomínkou Ježíšova pobývání v hrobě. Po té však přichází velikonoční neděle, Slavnost zmrtvýchvstání. O Velikonocích se šíří radostná
zpráva: Ježíš žije, vstal z mrtvých, a tak přemohl hřích, porazil smrt a
otevřel nám dveře, abychom i my s ním jednou provždy skoncovali se
svými hříchy a přes naši smrt vešli do věčného života v nebi. K tomu ať
nám pomáhá víra ve zmrtvýchvstalého Krista a v jeho dobrotu, lásku i
pomoc.
Radostné a požehnané Velikonoce!
Iva Hojková
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DRAČÍ LODĚ
(pokračování ze str. 9)
Na konci loňského roku vzniklo nové občanské sdružení Satani z Doubí se zázemím
v rekreačním a sportovním středisku Doubí
u Třeboně na břehu rybníka Opatovický. Pro
svou činnost jsme si vybrali toto středisko
kvůli dobře vybavenému zázemí, snadné přístupnosti k vodě a množství dalších kladů. Pro
tréninky jsme si v únoru 2011 koupili novou
žlutou dračí loď od německého výrobce BUK
a už se nemůžeme dočkat, až do ní nasedneme
a pořádně jí projedeme. Také jsme se zaměřili
na možnost účastí naší posádky na různých závodech. Již probíhající soutěž (tuto jsme loňského roku jeli) dostala nová pravidla a nový
kabát, ale tento nový systém nám nepřipadá
spravedlivý. A tak nejen pro nás, ale i pro
všechny ostatní FUN posádky již fungující
nebo nově vzniklé jsme se snažili udělat závody po jižních Čechách v okruhu pár desítek kilometrů, aby byly snadno dostupné, časově
nenáročné a co nejvíce přizpůsobené pro
FUN. To se nám povedlo za přispění spřáteleného teamu Pražského klubu dračích lodí a pro jižní Čechy je připravena pro rok 2011 série závodů dračích lodí. Začínáme 21.5.2011 ve sportcentru Doubí u Třeboně pod záštitou starosty
města Třeboň, 11.6.2011 pokračujeme na pískárnách ve Veselí nad Lužnicí, poté 25.6.2011 na
řece Vltavě v Českém Vrbném pod záštitou primátora města České Budějovice a poslední závode je 6.8.2011 v Rakouském Litschau, které je zároveň naším přeshraničním partnerem. Více se
dozvíte na internetových stránkách www.dragonjc.cz. Naše posádka se navíc plánuje zúčastnit
závodů ligy Vysočiny 20.8.2011 na rybníku Velké Dářko u Havlíčkova Brodu (v roce 2010 se
účastnilo 59 teamů) a Pražského dračího podzimu 10.9.2011 na Vltavě v Praze. Všechny tyto a
ještě další závody jsou v rámci ČR zastřešeny pod názvem ČLDL – Česká liga dračích lodí, kde
jsou započítávány výsledky do celkové tabulky.
Satani z Doubí o.s. vyzývají všechny nadšence, aby se připojili k dračím lodím. Podívejte se
na naše webové stránky www.satanizdoubi.cz a přidejte se k nám, nebo založte svou vlastní skupinu minimálně 21 osob a reprezentujte na závodech svou firmu, své město či jiný sportovní i nesportovní oddíl. Pro Vaše tréninky máme připravenou dračí loď s kormidelníkem, rady, jak se
sehrát a připravit na závody. Každé závody jsou masovou záležitostí, kde se schází několik
stovek lidiček a společně se baví. Není to jen o alkoholu a jídle, ale hlavně o soutěživosti a
dobré náladě. Na každých závodech je po celý den kulturní doprovodný program a večerní
program v podobě živých kapel. Tak neváhejte a přihlaste svůj team na webu www.dragonjc.cz
a pojďte do toho.
bobo & Bohuslav Poles

Poděkování...
Fotbalisté Sokolu o.s. Suchdol děkují
sponzorům halových mládežnických turnajů za věnované ceny:
Pekárně a p. Ing. Soudkovi,Cukrárně a
manž. Kotáskovým, Lékarně a manž. Durkovým – všichni ze Suchdola.
Za finanční dary patří dík p. L. Sokolíkovi z Klikova, p. J. Trskovi Hostinec na
hřišti, p. Kubešové a p. Jindrovi z Penzionu, p. Máčalovi z PN servisu, p. Zavadilové z kiosku ZŠ a p. Benischkovi truhlářství
ve Dvorech n. L.
Velké poděkování patří starostovi p.
Mgr. Mráčkovi a místostarostovi p. Kronikovi, kteří oba přišli naše žáky podpořit.
A děkujeme p. Věrce Kryšpínové a Mirkovi Rohrbachovi za skvělé fotografie uveřejněné i v novinách Jindřichohradecka.

SOKOL SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

DĚKUJE
Firma SWIETELSKY stavební, s.r.o. podporuje v letošním roce fotbalové oddíly
mládeže Sokolu Suchdol nad Lužnicí. Firma se zabývá kompletními činnostmi ve
stavebnictví. Více informací na stránkách
www.swietelsky.cz.
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Fotbalové jaro

K O B L Í Ž E K C U P – turnaj starší žáci

Všechna fotbalová mužstva se již od
ledna pilně připravovala na zahájení jarní
sezony 2010-11. Žádný druh přípravy nebyl opomenut, podle plánu jednotlivých
mužstev se pravidelně trénovalo v terénu,hale i na pískovém hřišti. Muži,jak „A“,
tak i „B“, a dorostenci absolvovali turnaje i
četná přípravná utkání. Mužstva žáků nelenila, zaskvěla se v halových turnajích.
Březnový záchvat jarního počasí umožnil
kontrolu celého areálu, oprava poškozených laviček a nátěry budou probíhat ještě
celý duben. Děkujeme všem členům, kteří
ve svém volném čase práce provádějí.
„Právě začínáme“ – v sobotu 2. dubna
od 16.30 hodin! Jistě se ptáte: proč v sobotu? Po podzimní zkoušce můžeme s jistotou prohlásit, že diváci přijali tento čas
pozitivně, po vyhodnocení přehledu počtu
prodaných vstupenek nezůstal loňský průkopnický podzim pozadu,dokonce se návštěvnost i zvýšila. Do základního kádru
„A“ jsou nyní pravidelně zařazováni i hráči, kteří studují a mají již jiné nedělní povinnosti,odjíždějí atd...„B“ mužstvo až na
dva sobotní termíny odehraje svá utkání v neděli, tak, jak jsme zvyklí.
Oblíbené zápasy dorostu budou opět vždy v sobotu dopoledne, starší a
mladší žáci podle tradice v neděli dopoledne, nezklame nás ani přípravka – vždy ve středu, děkujeme rodičům za doprovod. Čeká nás opět několik zajímavých ,,derby“ zápasů, a proto Vás rádi vždy na fotbalu
přivítáme.
Výbor Sokolu o.s. Suchdol

ZAČÍNÁ FOTBALOVÁ
SEZONA – KVĚTEN
neděle 01.05.

17.00

muži B OP

Suchdol B / Jarošov

sobota 07.05.
sobota 07.05.
neděle 08.05.

10.00
17.00
09.30
11.15

dorost I.A
muži A I.B
st. žáci I.A
ml. žáci

Suchdol / Dačice
Suchdol A / K. Řečice

středa 11.05.

17.00

mini OP

Suchdol / H. Ždár

sobota 14.05.

17.00

muži B OP

Suchdol B / Číměř

sobota 21.05.
sobota 21.05.
nedělě 22.05.

10.00
17.00
09.30
11.15

dorost I.A
muži A I.B
st. žáci I.A
ml. žáci

Suchdol / Jistebnice
Suchdol A / Slavonice

středa 25.05.

17.00

mini OP

Suchdol / J. Hradec

sobota 28.05.

17.00

muži B OP

Suchdol B / Halámky

Suchdol / Sok. S. Ústí

Suchdol / Č. Velenice

POZVÁNKA
Valná hromada TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí se koná 10.4.2011
od 14.30 hodin v klubovně na fotbalovém hřišti.
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Občanské sdružení Klidný domov informuje
Většina občanů si dnes klade otázku, co
nás čeká do budoucna Kdo tvrdí, že nastane
časem zlepšení, je snílek. Bez vymýšlení katastrofického scénáře bude hůř. Nově ultimátum, které již na podzim připravila vládní
koalice, zasáhne hlavně řadové občany. 20%
nárůst DPH bude téměř likvidační a připomnělo středověk, zvláště u cen knih a všeho
dalšího tisku. Není prostě nutné, aby veřejnost
četla cokoliv, snáze se potom vládne. U potravin, léků a podobně je toto zaměřeno taky na
méně majetné vrstvy obyvatel. Vládní soldateska prostě není ochotna už o tom s občany ani
vést dialog. Bude následovat doba sociálních
bouří a nestability. Ve svých zločinných závěrech musí zákonitě dojít časem u této „vlády
národní likvidace“ k projevům občanské neposlušnosti. Musí se přece za každou cenu
něco ušetřit, co by se mohlo následně rozkrást.
Narůstající korupce je stále jen špičkou ledovce, pokud se tato dostane do sdělovacích prostředků. Poslanci a senátoři jsou dnes na svých
postech v naprosté většině pouze ze zištných
důvodů. Navíc si už dopředu své zločinné
skutky pojistili svojí imunitou. Policie je

v rozkladu při střídání pochybných ministrů
vnitra a podílí se na krádežích, loupežích, obchodech s bílým masem. Jsou mezi nimi distributoři drog, bují zde silná korupce a vyskytl
se i případ okradené mrtvoly. Pouze menší
část, a to na těch nižších postech, se snaží ještě
něco zachránit z bývalé reputace. V rozkladu
je dále zdravotnictví, kde už jen chybí zlegalizovat euthanasii. Tato již začíná, zatím však
skrytě. Ideály listopadu 1989 jsou zapomenuty. Spravedlnost se bude muset kupovat nebo
konat nelegálně. Zločinci mají již dnes navrh
před svými oběťmi, zákony oběti již nechrání.
Proč taky, když největší procento zločinců je
v řadách politiků, a to taky tím, že tito nemají
zájem o spravedlivé zákony. Boj s korupcí se
začíná rovnat bojem s politiky. Pro rozhodně
špatnou budoucnost by bylo na základě zjištěných názorů v našem městě na místě přistoupit
k tomu, že se budou muset přehodnotit investice v Suchdole nad Lužnicí do budoucích let.
Myslíme si, že např. plánovaný kruhový objezd před městským úřadem je v současné
době zbytečným luxusem a určitě to budou i
další věci. Na druhé straně je třeba nutně v ur-

čitých lokalitách vybudovat chodníky. Pro
větší bezpečnost občanů a hlavně dětí je nutné
zvážit i např. retardér na silnici před školou a
radar pro měření rychlosti vozidel. Zde už
jsme za obcemi, jako je Majdalena, Halámky a
nově i Nová Ves nad Lužnicí. Veřejnost by
chtěla být více zapojována do rozhodování
o místních investicích. Začínají být mimořádně
důležitá např. výběrová řízení, postihy u černých staveb, která se dodatečně bez postihu
zbourat tyto stavby povolují. Zde musí jít o korupci, pokud k tomu v místě dochází. Chybí zde
skutečná opozice, ne ta za každou cenu, ale
konstruktivní, jinak dojde k samochvále, a ta je
taky moc nebezpečná, zvláště v současnosti.
Stálo by též na zváženou, kolik občanů nerezignovalo a je ochotno se angažovat při akci proti
průjezdu nadměrně zatížených kamiónů přes
naše město. Zkusíme dát pro úvahu 2 měsíce,
tedy do konce května 2011, aby se tito občané
pouze pro orientaci hlásili u mne nebo u pí Jitky Davidové. Jednalo by se o případnou akci
proti tomuto zlořádu pro některý letní měsíc.
Za Občanské sdružení – Klidný domov
jednatel Zdeněk Mrázek
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Tiskárna JAVA Třeboň – tel. 384 724 004
 Prodám kompletně rekonstruovaný zděný
byt 3 +1 na sídl. Na Pražské v Suchdole nad
Lužnicí. Cena 950 000 Kč. Lze dokoupit i
garáž. Při rychlém jednání dohoda možná.
V případě zájmu volejte na 776 281 811,
608 276 561

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna insurance Group

KOUPÍM LES
včetně pozemku,
jakoukoliv výměru.
Platba v hotovosti.
Vstřícné a solidní jednání.
Tel. 724 086157

4.4.2011 v 16.00 hod.
Autoškola Třeboň

vypisuje
výběrového řízení
na pozici:

MANAŽER(KA)
obchodní skupiny
pro oblast:

Suchdol nad Lužnicí a okolí
Požadavky:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

minimálně SŠ vzdělání
zkušenosti s vedením týmu
obchodní nadání a orientace na výsledky
samostatnost a časovou flexibilitu
znalost práce na PC
řidičský průkaz sk. B
bezúhonnost

Náplň práce:
¡ vedení týmu pojišťovacích poradců
¡ finanční poradenství

Nabízíme:
¡ zázemí „Pojišťovny roku 2010“
¡ zázemí silné finanční instituce
¡ maximální podporu při vedení týmu
a při otevření partnerské kanceláře
¡ bezplatný systém vzdělávání,
včetně produktového školení a školení
prodejních dovednosti,
¡ spolupráci na základě smlouvy
o obchodním zastoupení
Přihlášky do výběrového řízení zašlete na
e-mailovou adresu: jambrozova@koop.cz,
nebo písemně na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group,
Jana Ambrožová tel. 606 611 487
Svatojánská 145/I., 377 01 Jindřichův Hradec
Součástí přihlášky je strukturovaný životopis.

REKONSTRUKCE
KOUPELEN
Zednické práce
Pozor – změna DPH.
Využijte ještě sníženou sazbu.
NEVÁHEJTE ! VOLEJTE !
I my jsme časově omezeni.

777 847 483 – 777 129 121

Střední škola České Velenice
Revoluční 220, 378 10 České Velenice
telefon: 773 444 575, E-mail: info@sscv.cz

Studujete a ještě dostáváte peníze!
Střední škola České Velenice, Revoluční 220 nabízí ve vybraných oborech stipendia od
našich partnerských firem a Jihočeského kraje.
Studovat u nás můžete v několika oborech. Pro chlapce jsou určeny technické obory Strojní mechanik a Mechanik elektrotechnik. V oboru Strojní mechanik absolventi získají v rámci
výuky svářečský průkaz, odměny za produktivní práci při odborném výcviku ve firmách, stipendium až 20 000 Kč, mohou pokračovat ve studiu v dálkové formě k získání maturity.
Obor Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud je univerzální elektroobor ukončený maturitní zkouškou, absolventi získají osvědčení z vyhl. č. 50/1978 Sb. o elektrotechnické
kvalifikaci, odměny za produktivní práci při odborném výcviku, stipendium až 150 000 Kč.
Pro dívky i chlapce škola nabízí dva obory zaměřené na problematiku dopravy a přepravy.
Operátor provozu a ekonomiky dopravy je obor ukončený maturitní zkouškou, absolventi
se uplatní v dopravě i v logistických centrech, součástí je odborný výcvik, autoškola zdarma a
stipendium až 150 000 Kč. V učebním oboru Komerční pracovník v dopravě žák pozná problematiku všech druhů dopravy, přepravy a zabezpečovacího zařízení, získá základy ekonomiky a účetnictví, může pokračovat ve studiu v dálkové formě k získání maturity.
Přihlášky ve 2. kole PŘ přijímáme do 6. května 2011!!!
Více informací na www.sscv.cz, info@sscv.cz
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