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Cena 6,00 Kč

ODEMYKÁNÍ LUŽNICE 2011

INFORMACE Z RADNICE
Rada města schválila:
 Splátkový kalendář k úhradě dluhu na nájemném za pronájem objektu čp. 15 v Klikově.
 Pronájem objektu pohostinství v Klikově.
 Pronájem objektu čp. 164 v Tušti (ubytovna).
 Oddávající při svatebních obřadech Mgr. P. Mráčka – starostu,
J. Kroniku – místostarostu, Mgr. F. Maxu – zastupitele.
 Oddávacím dnem každý pátek, pokud je pracovním dnem.
 Českému svazu žen bezplatné užívání sálu hasičské zbrojnice pro
pořádání kulturních a společenských akcí v r. 2011.
 Obci baráčníků prominutí poplatku za nájem v hasičské zbrojnici při
pořádání „masopustu“.
 Vyhrazení parkovacích míst na parkovišti u základní školy pro
potřeby základní a mateřské školy.
 Splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném v kulturním
domě.
Vedením Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí byl pověřen pan Pavel Hrbek. Dosavadní tajemník pan Luboš Hešík bude po vzájemné dohodě působit na Krajském úřadě v Českých Budějovicích.
Rada města neschválila:
 Přidělení bytu v čp. 3 Tušť. Žadatelka nesplňuje podmínky pro přidělení bytů v majetku města.
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 hod.
Vstupné 350 Kč. Prodej vstupenek v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí. Tel. č. 384 781 299
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
a

Město Suchdol nad Lužnicí
spolu s ČSŽ

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
¡ Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/
¡ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon
2
¡ Látky (minimálně 1m , prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
¡ Domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky – vše nepoškozené
¡ Vatované přikrývky, polštáře a deky
¡ Obuv – veškerou nepoškozenou
¡ Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
¡ Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
¡ Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky –
ty se transportem znehodnotí
¡ Znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne: 3. 6. a 4. 6. 2011 (pátek - sobota)
čas: 9 - 17 hodin v pátek
9 - 14 hodin v sobotu
místo: garáž za městským úřadem
(vjezd od sběrného dvora)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 384 781 104, 384 782 166

Pozvánky ČSŽ
ČSŽ v Suchdole n. L. pořádá

Ó JARNÍ VÝLET NA KOLECH
Sejdeme se 21.5. na sídl. 9. května
v 9 hod.
Kdo má zájem se trochu projet
a vyluftovat po zimě, toho rádi uvítáme.

Ó Dne 18.6. pořádá ČSŽ
VÝLET DO ZOO OLOMOUC
Kdo má zájem, hlaste se na
tel.: 724 560 275
Věrka Kryšpínová

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Hercíková Iva
Longinová Helena
Monyová Simona
Bagshawe Louise

– Plástev medu
– Letní hosté
– Citová divočina
– Touha

Toulavá kamera 9, Toulavá kamera 10
Toulavá kamera 11, Velká kniha Čtyřlístku

INFORMACE
V pondělí 30. května 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.

POZVÁNKA NA VÝLET
ZO Svazu tělesně postižených pořádá ve středu 1.6.2011 zájezd do Kutné hory a na zámek
Kačina i pro nečleny. Cena 150 Kč.
Bližší informace a přihlášky u pí Šlápotové na tel. č. 606 588 392 nebo každé pondělí od
14.00 do 15.00 hodin v klubu důchodců.
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Program kina na měsíc květen
t

4. středa

19.30 hod.

107 min.

t

14. sobota

19.30 hod.

116 min.

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

ZKUS MĚ ROZESMÁT

Becky je mladá, krásná, ambiciózní a právě
získala vysněnou práci v ranní televizní show.
Přesto se její život řítí do pekel.
Hrají: Harrison Ford, Diane Keaton a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Plastický chirurg si začne romanci s mnohem
mladší učitelkou, využije svoji asistentku, aby
předstírala, že je jeho nastávající ex-manželka
a má problém…
Hrají: Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman
České titulky, Mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

t

6. pátek

19.30 hod.

118 min.

VŘÍSKOT 4

t

25. středa

19.30 hod.

112 min.

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

Horor. Městečko Woodsboro se dostává do
nebezpečí, když jej navštíví Sydney Prescott a
přiláká tak zpátky Ghostface.
Hrají: Neve Campbell, Emma Roberts, Rory
Cilkin.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Romantické komedie. „Kam se ten svět řítí?“
Tahle otázka napadne snad každého, kdo pozná ústřední pár této komedie.
Hrají: Natalie Portman, Ashton Kuther, Kevin
Kline.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

27. pátek

19.30 hod.

85 min.

CZECH MADE MAN
t

18. středa

19.30 hod.

109 min.

JSEM ČÍSLO ČTYŘI

t

11. středa

19.30 hod.

112 min.

OBŘAD
Film je inspirovaný skutečnými událostmi,
sleduje poněkud skeptického amerického studenta kněžského semináře. V Římě poznává i
temnou stranu jeho víry.
Hrají: Anthony Hopkins, Colin O Donoghue a
další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

Tři lidé zemřeli. Kdo bude číslo čtyři? D.J.
Causo předvádí thriller plný akčních scén o
výjimečném teenagerovi, který je na útěku a
hledá bezpečí.
Hrají: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

20. pátek

18.00 hod.

ČERTOVA NEVĚSTA
Nová pohádka Zdeňka Trošky. V adaptaci pohádky Boženy Němcové Čertova nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty.
Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa,
František Němec, Václav Šanda a další.
Mládeži přístupno.Vstupné 90,- Kč

Město Suchdol nad Lužnicí pořádá
zájezd do Německa
do Bavorského lesa na

Baumwipfelpfad
stezka v korunách stromů
Nad zemí tu v osmi až 25 metrech vede
unikátní stezka zakončená Vyhlídkovou
věží. V okolí stojí 16 velkých obor a voliér
s ptáky a savci.
Více informací na: www.baumwipfelpfad.by
Cena zájezdu je 260,- Kč. Bližší informace
a přihlášky v Městské knihovně v Suchdole
nad Lužnicí nebo na tel.čísle 384 781 299.

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

101 min.

POZVÁNKY ZA KULTUROU
v sobotu 4. června 2011

Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od
otloukánka z chudé rodiny alkoholika ke králi
internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla.
Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin
Písařík, Zdeněk Srstka, Jana Krausová, Tomáš
Matonoha.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

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 hod.
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

t

14. sobota

17.00 hod.

107 min.

RANGO
Neuvěřitelný příběh chameleóna pro celou
rodinu.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč

Město Suchdol nad Lužnicí
zve všechny děti
na tradiční oslavu

DNE DĚTÍ
v neděli 29. května 2011
od 13.30 hodin
do okolí kulturního domu.
Bude připraven

POHÁDKOVÝ LES
LEZECKÁ STĚNA
TRAMPOLÍNA
DISKOTÉKA
OBČERSTVENÍ

4

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

květen 2011

Výjezdy hasičů
města Suchdol nad Lužnicí
za období 27.2.2011 – 18.4.2011

Na apríla do školy
Spacák do ruky a hurá před školu. Zdánlivě netradiční program pro páteční večer pro školáka
ZŠ. Noc s Andersenem, populární projekt, který zve děti jednou v roce do knihoven a škol na
noční čtení pohádek, zábavné hry, tvořivé dílny, poutá velký zájem. Na letošní rok zamířilo do
spacích míst v naší republice podle organizátorů až 40 tisíc dětí milujících pohádky. A ty naše
patřily mezi ně. Každý nocležník si kromě nevšedních zážitků nesl domů v sobotu 2. dubna nádherný pohled s obrázkem M. Vydrové a verši M. Kratochvíla a pamětní list, který pro Suchdoláky vytvořili manželé Budíkovi.
A co že se u nás ve škole dělo? Celý, pro naši školu jubilejní – 10 večer se nesl pod taktovkou
K. J. Erbena. Četli jsme a poslouchali balady z Kytice, vyráběli a vymýšleli různá strašidla, dramatizovali dechberoucí příběhy a zvedli si adrenalin strašidelnou stezkou po škole, v níž se to
bubáky jen hemžilo. Pak se zase četlo a povídalo a vyprávělo – mnozí až do rána bílého. Po sladké snídani, kterou již tradičně zajišťuje pekárna pana Soudka, jsme celý večer zhodnotili a rozešli se do domovů, abychom ve svých postýlkách „dotáhli“ spánkový deficit. A na závěr pár čísel:
Ve škole spalo celkem 53 dětí z třetí až páté třídy, s organizací vydatně pomáhalo 9 deváťáků
a program připravilo a nocovalo 9 pedagogů I. stupně(také 9 strašidel a bubáků).
Velký dík patří panu Soudkovi za sladký ranní start, paní Havelkové – majitelce půjčovny
masek, paní Pišanové za nápojový ketering, paní Budíkové za pohotovostní a akční fota a všem
zúčastněným pedagogům za probdělou noc.
Tak snad zase příště u nás ve škole s panem Andersenem na viděnou.
M.H.

Posloucháme Vodníka

¡ 27.2.2011 - Dopravní nehoda u obce Cep
- 1 osoba zraněna, výjezd: 15:40
¡ 5.3.2011 - Technická pomoc - neakutní
otevření dveří Františkov, výjezd: 17:45
¡ 6.3.2011 - Požár trávy v obci Dvory nad
Lužnicí, výjezd: 11:39
¡ 6.3.2011 - Technická pomoc - odstranění
oleje z proražené vany os.autombilu,
výjezd: 22:07
¡ 10.3.2011 - Vážná dopravní nehoda Tušť Rapšach - 1 těžce zraněná osoba,
výjezd: 05:13
¡ 23.3.2011 - Požár trávy podél trati
v obci Majdalena, výjezd: 11:48
¡ 23.3.2011 - Technická pomoc - odčerpání
vrtu Suchdol nad Lužnicí, výjezd: 14:57
¡ 25.3.2011 - Vážná nehoda os.automobilu
x motorky - 2 osoby vážně zraněny,
výjezd: 15:17
¡ 25.3.2011 - Technická pomoc - odstranění
nebezpečných stavů Suchdol nad Lužnicí,
výjezd: 19:10
¡ 31.3.2011 - Požár kamionu Majdalena,
výjezd: 13:22
¡ 7.4.2011 - Požár trávy Chlum u Třeboně,
výjezd: 18:10
¡ 9.4.2011 - Technická pomoc - odstranění
padlého stromu Halámky, výjezd: 10:40
¡ 10.4.2011 - Technická pomoc
- osoba pod autem Suchdol nad Lužnicí
- 1 osoba zraněna, výjezd: 14:55
¡ 15.4.2011 - Dopravní nehoda Dvory nad
Lužnicí - 1 osoba zraněna, výjezd: 23:47
Během měsíce dubna byli proškoleni noví
velitelé a strojníci u Hasičského záchranného
sboru v Český Budějovicích. Jednalo se o
3 dny probíhající kurz, kde jim bylo vysvětlováno mnoho situací, ke kterým se jako hasiči
mohou dostat.Pustili jsme se také do natírání
oken a plechů a úklidu kolem stanice v Suchdole.
pokračování na str. 5

I takto vypadá strach

květen 2011

Výjezdy hasičů
(pokračování ze str. 4)
Jednotka byla obdarována novou transportní plachtou, která se využívá při transportu
osob v úzkých a stísněných prostorách (schodiště). Je to již několikátý dar, který jsme od
lékárny U Panny Marie Pomocné v Suchdole
dostali a velmi za to děkujeme.
Chtěl bych dále vyjádřit poděkování rodině
zraněné řidičky, kterou naše jednotka vyprošťovala při velmi vážné nehodě za Tuští. Naše
jednotka dostala krásný a velmi dobrý dort.
Moc si toho vážíme a děkujeme
www.hasici-suchdol.estranky.cz
Ondřej Vajo, Hasiči Suchdol nad Lužnicí

Pojeďte s námi po stopách
rožmberské růže
Je potěšitelné připravovat 10. jubilejní ročník cykloturistické akce Jízda pro Růži, které
se v minulých letech účastnilo již rovných
1200 účastníků. Trasa letošního ročníku bude
upravena tak, abychom projížděli obcemi, které v minulosti vlastnili „páni z Růže“, neboli
Rožmberkové – připomínáme si 400 let od vymření tohoto slavného rodu.
Organizačně bude akce navazovat na dosavadní osvědčenou tradici. Registrace účastníků
jízdy bude mezi 8. až 8.50 hodinou před radnicí
v Borovanech v sobotu 21. května 2011. Start
v 9.00 hodin a to za předpokladu přijatelného
počasí. V případě krajně nepříznivé předpovědi
20.5. by byla akce odložena o dva týdny. Informace bude možné získat na infocentru v Borovanech dne 20.5. na tel. 387 001 351 nebo 356.
Při registraci obdrží každý účastník jízdy
pamětní list, mapku jízdy s orientačním „jízdním řádem“ a stravenku na malou svačinku na
Nových Hradech. V každé projížděné obci
mohou účastnící jízdy získat, mimo jiné, i pamětní razítko na pamětní list z jízdy. K jízdě se
mohou připojit další účastníci i v projížděných
obcích s tím, že od pořadatele akce, označeného žlutou přilbou, obdrží vše, co v Borovanech
při registraci. Každý pojede podle svých sil a
časových možností. Proto i ukončení jízdy je
možné v libovolném místě.
Pořadatelé akce zvou cyklisty všech věkových kategorií ke společnému prožití květnové soboty. Případné dotazy budou odpovězeny
na tel. 731 76 3333.
Večer od 20 hodin zveme na společné zakončení akce s country kapelou PAPOUŠKOVO
SIROTCI v hasičárně.
Josef Malík
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Noční výlet 7.A
V mnohých školách či knihovnách v České republice probíhala první
dubnový pátek „Noc s Andersenem“, kterou naše třída v loňském roce
také absolvovala. Letos jsme tuto noc pojali trochu netradičně a přivítali
jsme nabídku naší paní knihovnice R. Rohrbachové, která pro nás zajistila
noční prohlídku Schwarzenberské hrobky v Třeboni.
A tak jsme za doprovodu naší třídní učitelky vyrazili večerním vlakem
do Třeboně napjatí, co nás asi čeká. Základní informace o cíli naší cesty
jsme si již předem zjistili na internetu, ale nikdo netušil, jak to vše asi
bude vypadat v noci. Prošli jsme večerní osvícenou Třeboní a kolem rybníka Svět jsme se dostali do parku patřícího k areálu hrobky.
Jaké bylo naše překvapení, když cesta vedoucí k hrobce byla lemována rozsvícenými svíčkami, z hrobky se ozývaly podivné zvuky a s naším
příchodem se rozezněly zvony. Poté se nás ujali místní průvodci, kteří nás
seznámili s historií i současností této impozantní budovy patřící rodu
Schwarzenberků. A pak už následoval sestup do spodní části hrobky, kde
jsou v zinkových rakvích uloženy ostatky 27 příslušníků rodu – téměř ke
každému z nich nám pan průvodce podal velmi zajímavý výklad. To vše
probíhalo pouze za svitu svíček, protože zde není zavedená elektřina, a o to více byla atmosféra
působivější a dokonalejší.
Tuto zvláštní noc jsme ještě završili odchodem, kdy jsme od hrobky přes park podnikli „stezku odvahy“ – ti nejodvážnější šli jednotlivě, ti bojácnější z nás pak mohli jít ve dvojicích nebo
v menších skupinkách („nebojsů“ se v naší třídě našla asi tak půlka). Posledním nočním vlakem
jsme naštěstí všichni dorazili plni dojmů zpět do našeho poklidného města, kde na nás již čekali
naši rodiče.
Žáci 7.A a třídní učitelka I. Mráčková

Poděkování
Fotbalisté Sokolu děkují ještě jednou sponzorům, pořadatelům, účastníkům a celému
zázemí za vzorné uspořádání všech 5 mládežnických turnajů v hale základní školy.

Chatový tábor u Lužnice
Každé jaro tradičně připravujeme chatový
tábor Sokolu k letnímu provozu.Vždy zvládneme úklid, pomáhají všichni fotbalisté. I ti nejmenší žáčci-hrabou listí spolu s rodiči, opečené
špekáčky na závěr jsou jen malou odměnou. Co
se však stává další tradici? Opakované úmyslné
škody, ničení a rozbíjení všeho dostupného vybavení.Tentokrát děti strhaly a rozmlátily na
kousky dřevěná zábradlí několika chatek. Neuražte se, záměrně říkáme DĚTI, vždyť dospělí
na vybíjení energie snad mají fitko, mládež snad
disko, nepotřebují chodit na chaťák a třískat kolem sebe. Násilí začíná být součástí každodenního života našich dětí.Tytam jsou časy slušného
vychování, láska nevítězí nad lží a nenávistí, jak
si tenkrát zbožně přál pan Václav Havel.

Všem sportovním organizacím, i nám, se
výdaje na soutěže zvyšují. Musíme šetřit a
děkujeme za každou korunu,všichni pracují
zadarmo a pak si taková řádící parta udělá radost. Škodu snad „spraví“ několik tisíc korun,
kdo však „spraví“ chování dětí? Tentokrát případ šetří Policie ČR, náklady nám možná nahradí pojišťovna. ALE! Nemáme si snad začít
konečně všímat více toho,co děti dělají, a ptát
se, kam chodí a s kým? Nebo je nám fuk,že náš
mazlík zmlátí jednou celou rodinu a rozseká
doma kredenc? My se snažíme, organizujeme
pravidelně jejich volnočas několikrát týdně.
Doufáme, že děti, které sportují, nemají na takové projevy inteligence čas ani náladu.
Výbor Sokolu

Na halovém turnaji starších přípravek s názvem Kotáskovic Cup vybojoval 2. místo pořádající tým FK Sokola Suchdol nad Lužnicí.
Na snímku jsou suchdolské naděje – horní řada
zleva: trenérka Jarmila Brabcová, hlavní sponzor turnaje Monika Kotásková, Petr Kotásek
ml., asistent trenéra Pavel Šlachta.
Prostřední řada: Julie Šlachtová, Jakub Vaněk, Pavel Šlachta ml., Petr Sládek, Marek
Brychta.
Spodní řada: Tomáš Sládek, Jakub Šťastný,
Michal Durek, Jakub Střítecký a Jan Brabec.
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Farnost v květnu

V měsíci květnu je jaro ve svém kouzlení neintenzivnější. Včely
zvesela bzučí, květiny se předhánějí, která vykvete krásněji, zvířecí rodiče poprvé vyvádějí svá mláďata … Mnozí z nás radostí i poskočí - jak
by ne, vždyť je „máj, lásky čas“ a tak krásně na světě. Ale letošní květen
je ještě významnější tím, že celý patří velikonoční době, tzn. neustálé
oslavě zmrtvýchvstání Ježíše - toho, kterému se mnozí posmívali, opovrhovali jím a oddychli si, když byl v hrobě. Ježíš tam však neskončil,
zvítězil nad smrtí a z našich temnot, bolestí, strachu i hříchů nás vytáhl.
Můžeme zpívat: „Aleluja, živ buď nad smrtí slavný vítěz …“. A tak vánoční zvěstování anděla „Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost, dnes
se vám narodil Kristus Pán, Spasitel světa“ dostává naplnění ve slovech
andělových „Proč hledáte mrtvého mezi živými? Není tady, byl vzkříšen.“ Když budeme pozorní a vytrvalí, zjistíme, že tato slova jsou pro
každého z nás. Se zmrtvýchvstalým Kristem se také setkáváme při každé mši svaté ve společenství v kostelích. A o těch více v následujícím
článku a pak na konci května při Noci kostelů.

K čemu máme kostely

Nahlédneme-li do etymologického slovníku, tedy do knihy, která
pojednává o původu slov, tak pod pojmem kostel najdeme: z pozdnělatinského castellum – pevnost, hrad, tvrz, což je zdrobnělina latinského
castrum. Kostel původně býval součástí hradního komplexu a také
svým vzhledem (s věží, vysokými zdmi) se hradu do jisté míry podobal.
Kastelán je pak správce hradu. Z něho je pak odvozen kostelník jako
správce kostela.
Křesťanské kostely se začaly stavět od 4. stol., kdy císař Konstantin
Milánským ediktem (r. 313) zaručil církvi svobodu po krvavém pronásledování. Křesťané se dosud tajně scházeli ke slavení Večeře Páně po
domech, v Římě také v katakombách u hrobů mučedníků.
Kostel je stavěn od západu na východ, oltář je obrácen k vycházejícímu slunci. Kostel tak přijímá první a poslední paprsky slunce. Ježíš
Kristus je pak připodobňován ke slunci, které dává světlo a teplo, bez
nichž není život. Nedělní mše je většinou slavena ráno. Věřící pak hledí
vstříc vycházejícímu slunci, které zahnalo temnotu noci, jako i Kristus
osvěcuje nás. Při slavnostních bohoslužbách se kniha evangelií přenáší
z oltáře na levou stranu k pultu, který se nazývá ambon, tedy severním
směrem. Tato symbolika nemá být jen historickou vzpomínkou, že
evangelium k nám kdysi přišlo z jihu od Středozemního moře. Jih je plnost světla, sever pak symbolem chladu a tmy. Kristus je nazýván
světlem světa, které přichází do temnoty pohanství.

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
Suchdol / Sok. S. Ústí

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.
neděle 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
Suchdol / Č. Velenice

středa 25.05.

17.00

mini OP

Suchdol / J. Hradec

sobota 28.05.

17.00

Muži B OP

Suchdol B / Halámky

Zúžený prostor v přední části kostela je presbytář, kněžiště, kde na
vyvýšeném místě stojí oltář, obětní stůl, střed celého posvátného prostoru. Oltáře známe už z pohanských obětišť, kde se přinášely zvířecí a
dokonce i lidské oběti. Židé v jeruzalémském chrámě obětovali pokojné oběti i oběti za hřích. Byl to většinou býček nebo beránek.
Obětovaným Beránkem na oltáři v katolických kostelích je sám Ježíš Kristus. Ten je pak v podobě eucharistického chleba uchováván
ve svatostánku. Proto na oltáři, kde je svatostánek, neustále svítí
věčné světlo. Oltáře ve starých dobách sloužily jako azylové místo.
Kdo před pronásledováním utekl do kostela a držel se oltáře, nesmělo mu být ublíženo.
Součástí kostela bývá křestní kaple. Dříve, hlavně v oblastech kolem Středozemního moře, to bývala tzv. baptisteria – nádrž na vodu pod
úrovní podlahy se schůdky, kde bývala často společně pokřtěna celá rodina. Pak je to sakristie – místnost, kde se připravuje kněz ke sloužení
mše a jsou tam uchovávány bohoslužebné knihy, nádoby a roucha.
Kostely bývaly volně přístupné po celý den, aby se věřící mohli během dne zastavit ke krátké modlitbě, ke ztišení a uctění Ježíše Krista ve
svatostánku. Z bezpečnostních důvodů však je většina našich kostelů
přístupná jen v době bohoslužeb. Proto máme v úmyslu ve zdejším kostele sv. Mikuláše učinit základní bezpečnostní opatření a zpřístupnit
kostel i během dne tak, jak je to běžné několik kilometrů na jih u našich
rakouských sousedů.
Když si uvědomíme, jaké bohatství v našich kostelích máme, nemůžeme jinak, než se připojit celovečerním programem do Noci kostelů
27. 5. 2011.
pokračování na str. 8
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(pokračování ze str. 9)

V měsíci květnu vyzveme na:
Ó Sobota 7. 5. – Odpoledne na faře v Suchdole pro děti od 14 h

Bude připraven program s hrami, povídáním, vyráběním, který
může obohatit každého z vás.

Ó Neděle 22. 5. – pohádka divadla Studna: Kostěj nesmrtelný,

Chlum u Tř. v 14 h v zámeckém parku
Při nepřízni počasí se představení odehraje ve vstupní hale zámku.
Vstupné bude 50 Kč, vhodné pro rodiče s dětmi a děti od 5 do 12 let.

Ó Pátek 27. 5. – Noc kostelů, 19 h - 23 h

Již podruhé se i my zapojíme do této celorepublikové i mezinárodní
akce.
V kostele sv. Mikuláše vám nabídneme:
Známé i neznámé zajímavosti, části našeho kostela - prohlídka kostela,
oratoře, kůru, sakristie s komentářem, či s dramatickým ztvárněním.
Jaké je to u varhan? - krátký výklad o varhanách, šlapání měchů.
Meditačně hudební pásmo - četba poezie, Bible, písně plné radosti,
naděje - možnost se také zapojit.
Ticho. Slavnostní výzdoba. Hra se světly.
A určitě ještě něco navíc …

Začátkem června se můžete těšit na:
Ó Sobota 4. 6. – Pěší pouť z Chlumu u Třeboně do Lutové,

začátek v 10 h před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu
u Třeboně
Z náměstí před kostelem společně vyjdeme k cíli naší cesty, kterým
bude klidné a krásné místo pobořeného kostelíka Panny Marie u Lu-

tové. Poputujeme pět km převážně mezi poli, lesy, kolem rybníka,
nevyhneme se však ani asfaltové cestě, proto se zásobte jídlem a pitím. Doprovázet nás bude pohodová, radostná atmosféra všech poutníků, připravená zamyšlení, písně aj. Asi kolem 15 h dorazíme ke
zřícenině kostelíka u Lutové, kde bude sloužena mše sv. Protože člověk je živ slovem Božím, ale i chlebem, bude po mši sv. opékání vuřtíků, klobásek, cibule, …
Pouť to bude už třetí a pěkné při obou předchozích poutích bylo, že
účastníků bylo hodně, z čehož polovina byly děti. Ti, co se jakkoliv
podíleli na dřívějších poutích, se těší na tu letošní i na vás.
Za farnost Suchdol P. Jaroslav Šmejkal a Iva Hojková

Inspirace pro zahradničení na Suchdolsku
Může existovat pohodová zahrada bez chemických hnojiv a postřiků, plná květin, zdravého ovoce, dobré zeleniny a oživená množstvím
užitečných živočichů? Ano, již je budována
síť přírodních zahrad na podporu ekologie i
zahradní turistiky v České republice. Je navazováno na úspěšný dolnorakouský projekt
„Příroda v zahradě“ a ke stávajícím 139 rakouským zahradám s návštěvností asi 3 miliony lidí ročně se lze v rámci přeshraniční
spolupráce připojit v krajích Jižní Čechy, Jižní
Morava a Vysočina. Po roce 2012 by se snad
tento projekt financovaný z prostředků Evropské unie mohl rozšířit na celou Českou republiku.

Přírodní zahrady bez hranic
Příroda neuznává hranice ani jazykové bariéry. Někde bývá původní krajina tak zkulturněna, že vzácné rostliny i živočichové hledají
azyl v zahradách hodných lidí. V Rakousku i
v Čechách hrají zahrady velkou roli pro kvalitu života člověka, pro zachování starých vědomostí a tradic, pro obraz krajiny, především
ale i jako životní prostor pro rostliny a zvířata.
Pomocí tohoto společného projektu by se
měly spojit a rozšířit vědomosti o přírodních
zahradách na obou stranách hranice.
Čeští zahradníci i naše zahrady mají
v okolních zemích dobrou pověst a jsou pro cizince přitažlivé. Rakušané rádi cestují, poznávají své okolí, ochutnávají přírodní produkty a

nakupují do svých předzahrádek zajímavé
rostlinky. Projekt je určen pro jednotlivce, rodiny, školy i veřejná prostranství. Každý si
může zalistovat v již vydané příručce zahradního vědění „Moje přírodní zahrada“a najít si
tam inspiraci pro svoji svěřenou část naší planety Země. Je možno se také zúčastňovat
různých poznávacích zájezdů a seminářů.

Cesta k zahradní plaketě
Máte přírodní zahradu? Pomocí zahradní
plakety lze dát viditelné znamení toho, že se
obdělává trvale udržitelným způsobem a že se
na ní hospodaří ekologicky. Je možno se přihlásit do projektu a získat krásnou zahradní
plaketu „s ježečkem“, poradenství i certifikát
ke zdravé zahradě. Obzvláště krásná a pozoruhodná zahrada může získat plaketu „Ukázková přírodní zahrada“ a po dohodě ji lze
zpřístupňovat návštěvníkům. Dnes je ve středu Evropy obtížné dále zvyšovat nadměrnou
nabídku chemicky ošetřovaných potravin. Naopak čerstvé jídlo z místních zdrojů, přímo ze
záhonu a bez použití chemie může být pro lidičky z velkých měst vítaným zpestřením života.
Zážitkové, ochutnávací a poznávací ukázkové
zahrady označené zahradní plaketou se tak mohou stát i ekonomicky významným činitelem
pro udržení pohodového života na současném
venkově v dnešní hektické době.
Základní kriteria pro udělení plakety „Přírodní zahrada“ jsou tři: nepoužívat pesticidy,

nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva
a nenakupovat rašelinu k úpravě a obohacování půdy. Zahrada by měla být ekonomicky i
ekologicky soběstačná s uzavřeným koloběhem živin. Každý si může vyžádat návštěvu
poradce, který mu vše podrobně vysvětlí. Pomocí zahradního telefonu či mailu lze řešit
různé naléhavé problémy při ochraně rostlin
před škůdci. Každá zahrada může být jedinečná a zároveň inspirativní pro mnoho spoluobčanů. Zahrady již zapojené v bio-hospodaření
mají všechny předpoklady k zařazení do sítě
ukázkových zahrad.
pokračování na str. 9
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Inspirace pro zahradničení

Kam za poznáním i inspirací

(pokračování ze str. 8)

Občanské sdružení Přírodní zahrada připravuje v nejbližší době tyto akce: Exkurze do
Dendrologické zahrady v Průhonicích (sobota
14. 5.), Trvalkové dny v Českých Budějovicích
(25. -29.5), exkurze Botanicus a Planta Naturalis Markvartice (11. 6.), slavnostní otevření
Bylinkové obce Mutišov u Slavonic (16. 6.),
Trvalkové dny v Praze Troji (17.- 19. 6), exkurze na ukázkové zahrady Dolního Rakouska
(16. 7.), dvoudenní seminář po ukázkových
přírodních zahradách v Dolním Rakousku
(5. – 6. 8. 2011). Podrobnější informace k jednotlivým akcím na www.prirodnizahrada.eu.

9
Akce jsou spolufinancovány v rámci projektu
Přírodní zahrady bez hranic z prostředků ERDF
Evropské unie v rámci programu přeshraniční
spolupráce a v rámci projektu Pusťme přírodu do
zahrad z Ministerstva životního prostředí.
Poradenská místa k projektu jsou v Jindřichově Hradci (Trvalková školka Florianus),
v Českých Budějovicích (ROSA + Cassiopeia), v Brně (Veronica + Lipka), Jihlava a Brtnice - Chaloupky. Pohodové bio-zahradničení
v naší republice tak získává dobrou inspiraci i
perspektivu dalšího rozvoje.
ing. Jan Papáček,
378 06 Hamr 19, mobil 606 241 139

MS Tušť o.s – upozornění
Tímto článkem chceme upozornit majitele psů, kteří se pohybují
v Tušti lokalita – pískovny – Paris – New York, aby své psy měli na vodítku a nepouštěli je z dohledu. V jarních měsících zde zvěř klade mláďata – bažanti, koroptve, zajíci a zvěř srnčí. Tato zvěř potřebuje
k vyvádění mláďat klid a co nejméně rušení v prvních dnech svého
života.
Jsme přesvědčeni o tom, že majitelé psů mají vztah ke zvířatům a
přírodě, proto by měli mít rovněž vztah ke zvěři, která právě přišla na
svět a žije v přírodě. Je zbytečné, aby docházelo k nepříjemným jednáním mezi majiteli psů a myslivci, když pes bude volně pobíhat ve výše
uvedené lokalitě. Volné pobíhání psů v honitbě řeší Zákon o myslivosti
č. 449/2001 Sb. par. 14 Oprávnění myslivecké stráže. Tímto krátkým
článkem děkujeme za pochopení ze strany majitelů psů.
Za Myslivecké sdružení Tušť o.s. předseda Jan Císař

Uhelné sklady Staněk
Suchdol nad Lužnicí
(u železničního nádraží)

Na Zelený čtvrtek 21.4. výprava 14 mladých LUŽNIČÁKŮ navštívila
v Praze koncert České filharmonie v Rudolfinu (Debussy, Szymanowksi, Musorgskij-Ravel, dirigent J. Märkl) výstavu Mutující médium, exponáty v Národním technickém muzeum na Letné. Byli jsme svědky
slavností mše v kostele Nejsvětějšího Salvátora – farář Mons. Tomáš
Halík. Výlet do Prahy se vydařil, byli jsme obdarováni krásnými zážitky
prožité s přáteli a sluneční oblohou. AHOJ:-) Marie K.

JARNÍ SLEVY

– nejvýhodnější nákup uhlí v roce!

Nabízíme Vám:
hnědé uhlí Bílina:
kostka - 338,-/q,
ořech 1 - 318,-/q, ořech 2 - 254,-/q
černé uhlí
německé brikety
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a dopravy,
uhlí je uskladněno pod plachtami.
Po dobu trvání jarních slev
možnost složení pásovým dopravníkem

ZDARMA

Otevírací doba: pondělí – pátek: 7.30 – 16.00
Kontakt: 384 782 209, 723 738 553
Volejte zdarma: 800 165 104
www.uhli.unas.cz

Tiskárna JAVA Třeboň – tel. 384 724 004
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KNIHAŘSKÉ PRÁCE
V Třeboni nabízí své služby:
u vázání časopisů za 265 Kč,
opravy učebnic a knih
u vázání diplomových a bakalářských prací
u kompletní pevná vazba s tiskem
za 240 Kč
u výroba paspart včetně skla
u výroba desek s klopnami
nebo na tkanice apod.
Bližší informace
na telefonu: 605 589 121

ANTÉNY, SATELITY

 Pronajmu prostor k podnikání v ulici 28. říj-

na v Suchdole nad Lužnicí.
Informace na tel. č. 602 470 622
 Prodám nové plastové okno, rozměr 83 cm
– výška, 87 cm – šířka. Barva zvenčí hnědá,
vnitřní bílá. Cena dohodou – informace na
tel. čísle 602 470 622

MONTÁŽ - SERVIS
KOUPÍM POZEMEK vhodný pro
stavbu RD v Suchdole n. L.
a blízkém okolí. Nabídněte.
Tel.: 721 842 168

Libor Vondrášek – 602 314 046

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE

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. 5, 29.4.2011.
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 650 kusů.
Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

