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Cena 6,00 Kč

INFORMACE Z RADNICE
 Rada města schválila a doporučila ke
schválení zastupitelstvu projekt pěstební a
těžební činnost v lesích města pro rok
2012.
 Rada města schválila pronájem provozovny sklenářství (za radnicí) panu M. Prokopovi.
Provozní doba: pondělí 12.00–16.30, pátek
12.00–16.30, telefon: 722 951 149
 Rada města schválila podání návrhu soudu
na exekuční vyklizení bytu č. 4 v Tušti čp. 3
pro neplacení nájemného a záloh na služby.
 Rada města vzala na vědomí a postoupila
zastupitelstvu záměr prodeje bytů:
– byt č.1 v čp. 294 Na Huti
– byt č. 3 a č.4 v čp. 308 Na Huti
– bytu č. 1 v čp. 512 na Sídl. 17. listopadu
– bytu č. 5 a 16 v čp. 704 na Sídl. 9. května
Po schválení záměrů v zastupitelstvu města
budou tyto zveřejněny na úřední desce
města.
Rada města schválila a postoupila zastupitelstvu prodej bytu č. 3 v čp. 518 na Sídl. 17. listopadu.
 Rada města odsouhlasila zvýšení počtu
dětí v mateřské škole následovně: červená
třída 3–4leté děti, plus 4 děti = 28 dětí,
žlutá třída 3,5–5leté děti, plus 4 děti = 28
dětí, zelená třída 5–7leté děti, plus 2 děti
= 26 dětí
 Rada města souhlasila s odpuštěním 50%
poplatku za pronájem sálu v hasičské
zbrojnici dne 27.8.2011 Vlasteneckonárodopisné sdružené obci Baráčníků „Vitoraz“ Suchdol nad Lužnicí.

1.září 2011 nastoupilo do jedné první třídy naší základní školy v Suchdole nad Lužnicí 23 nových prvňáčků – 11 chlapců a 12 děvčat. Slavnostního zahájení nového školního roku se tradičně zúčastnili ředitel ZŠ Ladislav Ondřich a starosta města Pavel Mráček, kteří promluvili jak
k prvňáčkům, tak k jejich rodičům. Na své nové žáčky a jejich doprovázející rodiče se těšila třídní učitelka Renata Dušková. Na každého žáčka čekaly na lavici drobné dárky od sponzorů (GE
Money Bank, O2). První školní den proběhl ve velmi příjemné seznamovací atmosféře. Věřím,
že celý školní rok se ponese v tomto milém duchu.
Třídní učitelka Mgr. Renata Dušková

 Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení prodej STL plynovodu (plynové přípojky k výstavbě bytů
na sídl. Na Pražské) na p.č. l708/14 RWE
GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí n. Labem,
za podmínek uvedených v návrhu kupní
smlouvy.
Cena 148 800,– Kč včetně DPH.
P. Hrbek,
pověřen vedením městského úřadu
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STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE – STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE – STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vlastník stavby a zařízení
(1) Vlastník stavby je povinen
a) udržovat stavbu podle §3 odst. 4 po celou dobu její existence
(údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její
dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení
stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost,
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které
ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou
projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.
(2) Vlastník zařízení, které podléhá stavebnímu zákonu, je povinen
a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které
ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání
vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po
celou dobu jeho existence.
V ustanovení stavebního zákona jsou nově soustředěny povinnosti
vlastníků staveb počínaje fází rozestavěnosti až po období užívání do-

končených staveb. Obdobně se tyto povinnosti vztahují i na vlastníky
informačních a reklamních zařízení i jiných konstrukcí a technických
zařízení, pokud nejsou stavbou. Zařízením se rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko
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stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m se považuje
za stavbu pro reklamu.
Vlastníkům staveb mohou další povinnosti „ přibýt“ rozhodnutím
stavebního úřadu, například jsou-li mu nařízeny nebytné úpravy, údržba, vyklizení, nutné zabezpečovací práce či neodkladné odstranění
stavby.
Není-li stavba řádně udržována a její vlastník neuposlechne výzvy
stavebního úřadu k provedení udržovacích prací, stavební úřad mu nařídí zjednání nápravy. Náklady udržovacích prací nese vlastník stavby.
Nájemci bytů a nebytových prostor jsou povinni umožnit provedení
nařízených udržovacích prací.
U stavby určené k užívání veřejností může stavební úřad nařídit jejímu vlastníkovi, aby mu předložil časový a věcný plán udržovacích prací na jednotlivých částech stavby a na technologickém či jiném
zařízení.
Neprovádí-li vlastník stavby řádně její údržbu, nejprve jej stavební
úřad vyzve, aby provedl nápravu. Výzva musí obsahovat práce, které
mají být provedeny, a lhůtu k jejich splnění. Pokud nebude výzvě vyhověno, stavební úřad je povinen vydat rozhodnutí, kterým provedení nápravy zařídí. To znamená, že již při vydávání výzvy musí stavební úřad
zvážit, zda provedení udržovacích prací je ve veřejném zájmu, protože
pouze ve veřejném zájmu lze udržovací práce nařídit.
Stavební úřad MěÚ Suchdol nad Lužnicí

TIP na VÝLET a malé zamyšlení o zaniklých obcích po roce 1945 … KRABONOŠ
Babí léto se má vydařit a tak posíláme tip
na výlet, který zvládnete na kole za odpoledne.
Cíl je od Suchdola vzdálen asi 12 km. Cesta
kolem řeky Lužnice nás zavede až do Nové
Vsi nad Lužnicí. Na jejím dnešním katastru se
kdysi nacházela obec Krabonoš. Ještě před
válkou bydlely v Krabonoši stovky obyvatel
(rok 1921: 45O obyvatel, 69 domů), kteří byli
vyhnáni podobně jako občané Nové Vsi, a větší část obce Krabonoš byla srovnána se zemí.
Aby bylo dobře vidět na státní hranici, kdyby
nás z Rakouska napadli tamní imperialisté.
Krajina kolem Nové Vsi se pyšní krásnými
meandry řeky Lužnice (Krabonošská niva) a
v evropském měřítku unikátními rašeliništi.
A také se bohužel chlubí typicky socialistickým paradoxem – rozpadajícím se kostelem
sv. Jana Křtitele se sousední, také se rozpadající budovou pohraničníků. Jižní hranice naší
země jakoby se (byť pouze částečně) vrátily do
časů monarchie-opět jsou prostupné směrem
na jih. Neboť do roku 1918 lidé se usazovali
kolem zemské hranice tak, jak bylo třeba, až
jsme jim to na dlouhou dobu zatrhli. Po roce
1948 jsme řadu vesnic srovnali se zemí (nejen
z důvodů technických potřeb elektrické železné opony), když jsme ještě krátce předtím po
druhé válce provedli naprosto diletantsky
kompletní výměnu obyvatel. Většinou ovšem
k horšímu. Tak se stalo, že ještě dnes na některá místa našeho bývalého pohraničí není moc
hezký pohled a nebyl by problém, aby sloužila

jako kulisy pro nějaké válečné a poválečné filmy. Třeboňsko, podobně jako i další bývalá
pohraniční území, je protkáno asfaltovými
cestami, hojně využívanými cyklisty. Tyto
cesty vyrostly na místě bývalých kontrolních
orných pásů a kontrolních stěn s elektrikou nabitých ostnatých drátů. Z některých pohraničních rot jsou docela příjemné penziony.
Zmizely bývalé strážní věže (špačkárny) a bohužel začínají blednout vzpomínky na to, co
zde od roku 1950 bylo za totalitní obludnosti.
Pěkně opravený hřbitov v Nové Vsi je posledním svědkem, jak mizí beze stopy vzpomínky
na potomky prvních osídlenců v této krajině.
Toto místo, ale i mnohá další, by si zasloužilo pamětní
desku, aby lidé nezapomínali tato jména původních obyvatel. Nejen kvůli mnoha
zbytečným mrtvým. Ale
také aby zůstalo svědectví
o tom, co dokáže zaslepenost
a třídní nenávist. Mnoho se
zde změnilo k lepšímu.
Mnohé se již napravit nedá.
Avšak historii dávnou či nedávnou bychom měli citlivě,
pravdivě a velice intenzivně
zveřejňovat také jako poučení o našich omylech a tragických selháních. A využít
k tomu všech možných fo-

rem a způsobů, což ovšem obecně platí i pro
další těžce zkoušená místa naší krásné země.
Při pohledu na krásné louky a lesy tohoto čarovného kraje bychom měli více myslet i na
lidi, kteří zde žili, pracovali a vytvářeli hodnoty. Jestliže jsme památku na ně zneuctili
barbarskými zásahy, jakým bylo například
srovnávání vesnic se zemí a vystěhovávání
jejich obyvatel, měli bychom jejich životy a
práci o to více připomínat a popisovat. A památky, které se ještě zachovaly, bychom neměli nechat chátrat. Jejich stav je vizitkou nás
všech, bez ohledu na řadu možná trochu polehčujících okolností.
Marie K.
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Demografické údaje evidence obyvatel
města Suchdol nad Lužnicí

Kostel sv. Jana Křtitele
v Krabonoši (in: http://www.npu.cz/ )
První písemná zmínka o obci Krabonoš
(Zuggers) pochází z roku 1179 a patří tak mezi
nejstarší sídla západní části Vitorazska, jež
bylo k tehdejšímu Československu připojeno
až roku 1920. Krabonoš leží pouhých 1,5 km
od česko-rakouské státní hranice, a proto byl
roku 1950 pojat do vojenského pohraničního
pásma. Následné vysídlení a zbourání téměř
všech objektů vyvrcholilo zalesněním celého
území. Z mapy vymizel i název vesnice, protože byla sloučena se sousední Novou Vsí nad
Lužnicí. Jediným pozůstatkem původní zástavby vesnice ulicovitého typu, vinoucí se
podél řeky Lužnice, zůstal dodnes farní kostel
s farou. Kostel byl založen patrně již ve
13. století a roku 1419 je uváděn jako farní.
Jeho stáří dokládá i dodnes zachovaný transfer
středověké omítky s fragmentem malby sv.
Jana Křtitele. Fara přiléhající ke kostelu má
patrně pozdně gotický původ. Současnou klasicistní podobu dostala zřejmě po požáru roku
1807. Budova přestála i další požáry v letech
1860 a 1876 a dokonce obě světové války.
Osudným se jí však stal rok 1954, kdy se ve
velmi dobrém stavebním stavu dostala do rukou příslušníků pohraničního útvaru, kteří ji
nechali chátrat. Od roku 1981 se neúspěšně řešil havarijní stav již nevyužívané budovy, která byla spolu s kostelem prohlášena v roce
1992 za kulturní památku. Ani tento krok však
nepomohl nastartovat účinné síly k obnově
památky, jejíž stav je dnes již katastrofální a
zcela beznadějně vyhlížející.
ČSŽ pořádá v HASIČÁRNĚ

PODZIMNÍ BURZU
OBLEČENÍ, HRAČEK
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
PÁTEK 14.10. VÝBĚR od 16 - 19 hod.
SOBOTA 15.10. PRODEJ od 9 - 13 hod.
SOBOTA 15.10. VÝDEJ VĚCÍ od 13 - 14 hod.
ČSŽ se těší na Vaši návštěvu
Za ČSŽ předsedkyně Věrka Kryšpínová
Případné dotazy či připomínky volejte na tel.číslo 724 560 275.
Těšíme se i na nově přihlášené členky.
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Program kina na měsíc říjen
t

14. pátek

19.30 hod.

7. pátek

18.00 hod.

99 min.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

115 min.

Hrůza čeká na dně. Děsivá Noc žraloka má
ambice stát se Čelistmi 3D generace. Partička
vysokoškoláků si vyrazí k jezeru, kde si chce
užívat plnými doušky…
Hrají: Sara Paxton, Chris Carmack a další.
České titulky, brýle.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 130,- Kč

12. středa

19.30 hod.

112 min.

19.30 hod.

87 min.

Animované drama. Příběh filmu začíná v roce
1989 na železniční stanici, kde Alois Nebel
slouží jako výpravčí. Je to tichý samotář, kterého občas přepadne podivná mlha a v ní se
mu zjevují jednotlivé postavy.
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Tereza
Voříšková a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 60,- Kč
t

26. středa

18.00 hod.

89 min.

LVÍ KRÁL 3D
Všude tam, kam až slunce dosáhne, se rozkládá spořádaná a barvitá zvířecí říše. Přísně a
spravedlivě tam vládne lví král Mufasa, který
udržuje rovnováhu a řád a drží na uzdě svého
zapšklého bratra Scara.
Česká verze, brýle.
Mládeži přístupno. Vstupné 100,- Kč

Čarodějnice Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile s manželem a dcerou
Saxánkou. Zapomněla ale na půdu, která ukrývá její minulost.
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helena
Nováčková, Petr Nárožný, Jiřina Bohdalová,
Jiří Lábus.
Mládeži přístupno. Vstupné 110,- Kč
t

21. pátek

ALOIS NEBEL

NOC ŽRALOKA 3D

t
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28. pátek

19.30 hod.

104 min.

OŠETŘOVATEL
t

19. středa

19.30 hod.

109 min.

SUPER 8

KAMARÁD TAKY RÁD

Když se skupina teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor, ani
ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude tak děsivý.
Hrají: Joel Courtney, Kyle Chandler a další.
Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč

Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Užijí si spolu spoustu legrace a sdílejí přesvědčení, že láska je jen
mýtus z hollywoodských filmů.
Hrají : Mila Kunis, Justin Timberlake a další.
České titulky.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 80,- Kč

Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí
pořádá nábor nových členů školního věku
do dětského turisticko-vodáckého oddílu
„Nudíte se?
Chcete užitečně a zábavně využít volný čas?
Chcete najít nové kamarády a zažít dobrodružství?
Rádi si hrajete a poznáváte nové věci?“
Pokud ano, neváhejte!

Přijďte 1. října 2011 na akci ZAMYKÁNÍ LUŽNICE v 10 hodin
na vodáckou základnu u mostu na Klikov!
Seznamovací setkání proběhne formou pěšárny kolem řeky.
Těší se na Vás noví vedoucí Pavlínka, Honza a další členové oddílu.
Schůzky budou probíhat po celý rok, podnikat budeme také výlety.
Informace na telefonním čísle: 737 166 051 nebo mail: vodaksuchdol@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ PRO RYBÁŘE
V letošním roce je na rybářském revíru číslo 421 042 – LUŽNICE 10B – pískovny Tušť a
Majdalenská pískovna , uplatňováno ustanovení – dle bližších podmínek výkonu rybářského
práva:
Kaprovité ryby včetně KAPRA obecného jsou hájeny v celém revíru od 22. října do 4.
listopadu včetně.
Výbor MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí upozorňuje všechny rybáře na dodržování tohoto
nového ustanovení. V tomto období bude ze strany Rybářské stráže prováděna zvýšená kontrolní činnost.
Výbor MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí

Zvířata ve Franklin Park ZOO zbožňují svého
laskavého ošetřovatele Griffina. Griffin usoudí, že jediná možnost, jak si najít dívku, je odejít ze ZOO. Ale to se vůbec nelíbí zvířatům.
Hrají : Kevin James, Rosario Dawson a další.
Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné 70,- Kč

POZVÁNKA
za kulturou
Město Suchdol nad Lužnicí připravuje

na sobotu 5. 11. 2011
od 19.30 hodin
v Kině v Suchdole nad Lužnicí

divadelní komedii

PRACHY !!!
Hrají: Vanda Hybnerová,
Josef Polášek, Richard Trsťan,
Michal Novotný, Jiří Štrébl,
Nela Boudová,
Pavel Kikinčuk / Saša Rašilov,
Zdeněk Košata.
Cena 250,- Kč.
Prodej vstupenek v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí.

ČSŽ zve všechny občany
8.10. od 14 hod.

na 4. ročník

DRAKIÁDY
Přijďte všichni, jak děti, tak dospělí
na louku ke kulturnímu domu.
Soutěžíme o nejhezčího, nejvýše
vzlétnutého i o nejškaredějšího draka.
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Léto seniorů
My, senioři z Klubu aktivního stáří, jsme se dohodli, že budeme propagovat Suchdol nad Lužnicí. Na své výlety, zejména cyklistické, jsme
si obstarali jednotné úbory. Na žlutých tričkách máme znak města, na
zádech nápis „Seniorklub Suchdol nad Lužnicí „.
Letošní sezona byla bohatá, zatím jsme vyjeli osmkrát, účast až 25
členů dokazuje oblibu těchto akcí. Mimo jiné jsme si prohlédli Venkovské muzeum v Kojákovicích, Tereziino údolí, kvetoucí rojovník v Jiříkově údolí. Objeli jsme také černý, modrý, červený, zelený a bílý kříž a
vyslechli pověst o pokání nevyslyšeného nápadníka, který zabil děvče a
jejího otce, zato postavil tyto kříže, aby se u nich modlil. U červeného
kříže, pod ochranou červeného domku jsme přečkali průtrž mračen a
mokří skončili v cepské hospodě. Na fotografii vidíte, jaké uvítání nás
čekalo.
Snažíme se, aby vzhledem k našemu věku a ubývajícím silám byly
trasy nenáročné s příjemnou přestávkou na občerstvení, jako např.
U Sumečka pod hrází Staňkovského rybníka. Rádi vzpomínáme na zážitky, které náš kolektiv spojují, a těšíme se na další cesty.
Jiří Čížek, předseda klubu

LETNÍ ANGLIČTINA
aneb Jak to bylo s indiány
Letos v srpnu proběhl v Suchdole (v budově staré MŠ) první příměstský tábor s angličtinou. Zúčastnilo se ho 18 dětí ve věku od 5 do
12 let. Scházeli jsme se ráno v osm a končili jsme ve tři odpoledne. Dopoledne jsme začali kontrolou domácí práce. Někdy to bylo kreslení,
jindy psaní, stříhání, opakování a procvičování slovní zásoby, šifry
nebo výroba totemu. Musím s radostí napsat, že děti úkoly svědomitě
plnily a odevzdávaly okamžitě po příchodu do školky. Za každé své
úsilí totiž ulovily nějaké zvíře: lišku, medvěda nebo bizona. Jejich úkolem totiž bylo postavit si indiánskou vesničku – teepee, totem, kánoi,
kolébku a indiánskou ženu, muže, dítě a náčelníka. To vše mohly dostat
pouze za ulovené bizony. Opravdu statečně a vytrvale lovily. Každý
dobrý čin byl odměněn nějakým tím zvířetem. Ať už jsme vyráběli, psali, luštili, soutěžili, říkali básničky, zpívali nebo tančili. Motivace byla
velká. Každý si v pátek odpoledne chtěl odnést celou vesničku. A nejen
to. Každý den jsme my – náčelnice Velká a Malá vlčice - odměňovaly
pery do čelenky. Odměňovány byly skutky – to znamená chování. Hodnotily jsme hlavně přístup, snahu, smysl pro fair play a zdravou bojovnost. Nejlepší indiáni dostávali červená pera, pak modrá, zelená a
nakonec žlutá (to naštěstí nikdo ve své čelence neměl). K naší velké
radosti si několik statečných členů našeho indiánského kmene odneslo
čelenku s pěti červenými pery.
Nejen my lektorky, ale i děti a rodiče byli určitě zvědaví, co se dá
s dětmi za týden zvládnout. Zklamané jsme rozhodně nebyly. Doufám,
že ani nikdo z rodičů. Věřím, že každému utkvělo alespoň něco z indiánské slovní zásoby, všichni se dověděli pár zajímavostí ze života indiánů a odnesli si domů několik obrázků, výrobků, část pokladu (třeba
náramek), dostavěnou nebo rozestavěnou vesničku, koníčka, čelenku a
snad i dobré zážitky a nové zkušenosti.
V pátek odpoledne jsme vše završili besídkou pro rodiče. Tam jsme
zpívali, tančili, mluvili a cvičili. A to vše s nadšením. Všechno proběhlo na zahradě za hezkého slunečného počasí a to umocnilo ten hezký zážitek. Rozloučili jsme se a doufáme, že za rok se sejdeme zas, možná
zase s indiány…
Také bych chtěla moc poděkovat pracovnicím školní jídelny, které
se o nás celý týden vzorně staraly a chystaly nám výborné svačiny a
obědy. Myslím, že malí strávníci byli spokojeni.
Za jazykovou školu LEVEL Olga a Šárka Imrichovy
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MYSLÁNKA aneb DOBRÉ VZPOMÍNÁNÍ
Jak jsme Vás v minulém čísle Suchdolského zpravodaje informovali, na adrese http://pres.suchdolsko.cz/ existuje prostor podělit se
o „dobré vzpomínání“ na naše bývalé blízké. Vážení a milí spoluobčané, napište nám i VY o „svém“ člověku a bude hezké, když pošlete i
jeho fotografii …dobré lidi je třeba si připomínat a oživovat tak „paměť
obce“.
Rádi uveřejňujeme další příspěvek tentokrát od pana Zbyňka Kašpara, který vzpomíná na svého tatínka, pana učitele Josefa Kašpara:
Můj otec JOSEF KAŠPAR se narodil 30. dubna 1928 v obci Hammern na hranicích s Rakouskem, kde jeho otec pracoval jako správce
československého celního úřadu. Do školy začal chodit v roce 1934
v Rossbachu, kam byl jeho otec přeložen a ustanoven správcem celnice. Ještě téhož roku v prosinci se opět s rodiči stěhoval do
Neu-Nagelbergu, kde se v roce 1935 narodil bratr Milan. Do školy pak
chodil v Krabonoši. Koncem září 1938 museli z Neu-Nagelbergu utéci,
protože jeho otce by zatklo gestapo. Nastěhovali se do Tuště a začal
navštěvovat školu v Suchdole. Zde také dochází na hodiny houslí
k panu Pazderovi. Po ukončení školní docházky si podal přihlášku na
obchodní školu do Českých Budějovic. Vše ale dopadlo jinak. Jeho
strýc- učitel - jej přemluvil, aby se přihlásil na učitelský ústav v Plzni.
Přijímací zkoušky úspěšně splnil, ale nebyl přijat z politických důvodu
tehdejší válečné doby. Do týdne si musel najít práci, a tak se z něj stal
praktikant na pile Dr. Kostečky. V březnu 1945 musel odjet na zákopové práce do Olomouce a domů se vrací téhož roku v květnu. V tomto
roce zemřel na leukémii jeho mladší bratr Milan. Po válce začal studovat na učitelském ústavu v Soběslavi. Po úspěšném zakončení studia
nastoupil do jednotřídní obecné školy v Bělé u Malont a pak přešel na
jednotřídku v Bukovsku. Po absolvování vojenské základní služby byl
jmenován ředitelem národní školy v Terčí Vsi. Tam si po svatbě v roce
1953 přivedl svou ženu Martu a zde přišel na svět syn Josef (1956).
V roce 1958 byli manželé Kašparovi přeloženi na Rapšach a o dva roky
později, na vlastní žádost, do Suchdola nad Lužnicí, kde se narodil druhý syn Zbyněk. V Suchdole učil až do odchodu do důchodu v roce
1988, ale i potom vypomáhal na zdejší škole, v Rapšachu a SOU ČSD
v Českých Velenicích. V roce 1993 mu zemřela jeho žena Marta (Manželka Marta, za svobodna Březinová, byla „rodilá suchdolačka“. Rodiče měli obchod na Masarykově náměstí-nyní je majitelem domu čp. 97
syn Zbyněk. Paní Marta Kašparová byla také dlouholetou učitelkou na
zdejší škole.) a on se náhle musel postarat nejen o sebe, ale i o malé hos-

podářství. Měl velmi rád muziku a divadlo. Hrál na flétnu, housle, violu, mandolínu, foukací harmoniku, bubny a
uměl i dobře zpívat. Jeho kolegyně ze
školy na něj vzpomíná jako na férového
chlapa, který byl klidný, obětavý a pracoval ochotně nad rámec svých povinností, nikdy se nezachoval zákeřně a
nejednal prospěchářsky. Ve svém volnu
doučoval žáky k přijímačkám na střední školu z českého jazyka a ještě
ráno, když odjížděli na zkoušky, běžel k vlaku popřát jim hodně štěstí a
říct jim, co se mu v noci zdálo, že by mohli u písemek dostat za otázky.
Dlouhá léta pracoval v redakci Suchdolského zpravodaje. Zemřel
16. srpna 2006. Zůstaly nejen naše vzpomínky na skvělého tátu a
dědečka, ale i velikého množství jeho žáků, kteří vzpomínají na
laskavého pana učitele, který na housle doprovázel jejich ne vždy libý
zpěv.
PS: Pro osvěžení paměti zejména starších ročníků si prohlédněte učitelský sbor suchdolské školy ze sedmdesátých let minulého století.

Sedící zleva: Kašpar, Dryje, Plch, Krčma, Hadač. Stojící zleva: Cvrčková, Fornůsková, Korbová, Kmoníčková, Sobotková, Charvátová, Charvát, Mráčková, Fuková, Linhartová, Večeřová, Kalátová, Šrajová,
Bečvářová, Podroužková.

Na suchdolské faře poprvé
Někteří z vás si mohli všimnout většího
počtu dětí a tím i ruchu na faře v polovině srpna. Protože od loňského roku je na faře
v Suchdole vybavená kuchyňka se společenskou místností a v patře dostatek místa pro
přespání, bylo rozhodnuto, že se právě v Suchdole 18. - 21. srpna poprvé uskuteční letní tábor ministrantů pro vikariát Jindř. Hradec.
Z 11 účastníků bylo 9 chlapců a 2 děvčata.
Zvlášť se to mohlo uskutečnit, když katechetky Bohunka z Třeboně (mimochodem
maminka bohoslovce Dominika) a Iva ze
Suchdola nabídly svou pomoc při realizaci
tohoto tábora.
Letošní rok je duchovně zaměřen na svátost křtu, proto jsme také program tematicky
věnovali této první a nejdůležitější svátosti.
O duchovní náplň jsme se starali s O. Kryštofem, OMI, který nyní vypomáhá v Českých
Velenicích. Protože kolem Suchdola je hodně
vody, začali jsme na pískovně vzájemným se-

známením a pak katechezí o Janově křtu a
symbolickým obmytím ve vodě při slovech:
Přijmi Boží lásku a rozdávej ji druhým. Při večerní mši sv. ministranti obdrželi bílá roucha
(bílá trika velikosti XXL) na znamení milosti
křtu, která nás nesmírně přesahuje. Program
dalšího dne nám trochu narušil program déšť a
smuteční rozloučení s prababičkou jednoho
z účastníků. I přesto to byl spíše oddechový
den věnovaný hlavně soutěžím a hrám. Mezi
ně se ještě vešla katecheze o symbolech a postojích při mši sv. Příštího dne nás čekala celodenní výprava podél říčky Dračice kolem
bývalé vojenské střelnice, kde jsme mohli zahlédnout zbytky bývalých železáren a hamrů.
Putovali jsme kolem veliké obory pro daňky
až do míst, kde stávala vesnice Nová Ves –
Najdorf, u samých hranic s Rakouskem. V 50.
letech byli obyvatelé násilně vystěhováni a
vesnice byla úplně zničena. Místo, kde před
několika lety byl postaven pamětní kříž, který

připomíná tento smutný osud vesnice, byl cílem naší výpravy. Společnými silami jsme
okolí kříže vysekali od křovisek a vyčistili.
Odměnou byl skromný oběd v podobě špekáčkové pečínky. Pro děti byl zážitek překročit
česko-rakouskou hranici, která vede nedalekým potůčkem vlévajícím se do Dračice. Na
zpáteční cestě jsme se zchladili a vydováděli
ve vodní lázni tušťské pískovny a po návratu
se osvěžili zmrzlinou. Po večeři z kotlíku byl
bohatý den zakončen noční stezkou odvahy.
Nedělní mše sv. byla slavena za účasti početné „ministerky“ s průvodem, svícemi a kadidlem, za doprovodu hudební skupiny rodiny
Hejdů z Jindř. Hradce. Účastníci si pak odnesli
pamětní diplom s krásnými symboly křtu stvrzené opravdovou pečetí. Početné žádosti ministrantů o prodloužení tábora nemohly být
vyslyšeny. Museli jsme však slíbit, že tábor
bude mít příští rok pokračování. Ale v rámci vikariátu se ministranti můžou setkávat i přes rok,
vždyť na suchdolské faře plánujeme několik víkendových setkání.
P. Jaroslav Šmejkal
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Ohlédnutí za Suchdolskými divadelními večery
Letos již čtvrtý rok jsem téměř pravidelně
navštěvovala Suchdolské divadelní večery a
Suchdolské divadelní návraty a již počtvrté
jsem si dala závazek,že o nich musím něco pochvalného napsat do Suchdolského zpravodaje,
neboť moje nadšení je vždy veliké a něco takového by nemělo upadnout v zapomnění.Tentokrát se mi to snad konečně podaří…
Především bych chtěla touto cestou poděkovat Víťovi Pávkovi, bez kterého by tato nová
suchdolská kulturní tradice rozhodně nevznikla.
Je obdivuhodné, co jeden takový mladý člověk
dokázal perfektně zorganizovat a dalším rokem
to bez jediné chyby zopakovat, ba naopak ještě i

vylepšit! A to se netýká jen Divadelních večerů,
ale i spousty jiných kulturních akcí, které nám tu
Víťa již několik let pravidelně předkládá. Málokdo má v sobě takovou houževnatost, píli a především veliký talent. Víťo, děkujeme!
Bohužel počasí představením moc nepřálo,
takže většina jich musela být odehrána v místním Kulturním centru (a chvála Bohu, že ho
máme!), ale prostředí farní zahrady a farního
dvora dodalo jednotlivým divadelním kouskům či koncertům impozantní atmosféru. Nápad využít k těmto účelům farní prostory byl
velice dobrý, tyto prostory jsou tak smysluplně nejen duchovně, ale i kulturně využity a

přiblíženy tak lidem. Díky tedy i páteru Šmejkalovi a pastorační asistentce Ivě Hojkové,
kteří jsou v tomto směru velice vstřícní.
Samozřejmě patří veliký dík i všem sponzorům, bez kterých by rozhodně nešlo tento
divadelní festival uspořádat, a také všem ostatním, kteří se na její organizaci podíleli.
A veliký obdiv si zaslouží především všichni
účinkující, kteří podávali mnohdy úžasné
herecké či pěvecké výkony!
Takže, BYLO TO KRÁSNÉ a doufám, že
v roce 2012 se Suchdolskými divadelními večery a návraty nashledanou!
Kateřina Hamerníková

Plánované akce ve farnosti v měsíci říjnu:
¡ Sobota 15. 10.
Odpoledne pro děti na faře ve 14h
¡ Čtvrtek sudého týdne
Farní katecheze pro dospělé v 19 h na faře od 6. 10.
Z několika stran přicházely žádosti o to, aby byla pravidelná setkání,
při nichž bude od základu vysvětlována nauka křesťanství a zvláště
pak katolické víry. Toto uvádění do skutečností víry se nazývá katecheze, a protože se bude odehrávat na faře, pojmenovali jsme ji jako
farní katecheze. A přicházet na ni může každý, tedy ten, kdo chce o
křesťanství a katolickém náboženství víc vědět, ujasnit si nějaké
věci, nebo se jen setkávat se zajímavými a dobrými lidmi. Katecheze bude vždy ve čtvrtek sudého týdne, vést ji bude P. Jaroslav Šmejkal a začneme ve čtvrtek 6. října.
¡ Neděle 23. 10.
Misijní neděle - mše sv. v 10.30 s rozšířeným obětním průvodem
se symboly za kontinenty a s hudebním doprovodem malého sboru
¡ Sobota 22. 10.
vigilie (bdění s modlitbami) za misie v 19h v kostele - za pomoc
lidem v nejchudších oblastech světa, ale i lidem v bohatších částech světa ve svízelných situacích a za šíření víry
Iva Hojková

Fotbalová sezona – říjen
neděle 02.10.
neděle 02.10.

10.00
15.30

Dorost I.A
Muži A I.B

Suchdol / Lomnice
Suchdol A / Chlum

neděle 16.10.
neděle 16.10.
neděle 16.10.

10.00
15.00
09.30
11.15

Dorost I.A
Muži A I.B
St. žáci I.A
Ml. žáci

Suchdol / Mladé
Suchdol A / K. Řečice
Suchdol / Dačice

středa 19.10.

16.00

Mini OP

Suchdol / Č. Velenice

neděle 23.10.

15.00

Muži B OP

Suchdol B / J. Hradec B

neděle 30.10.
neděle 30.10.
neděle 30.10.

10.00
13.30
09.30
11.15

Dorost I.A
Muži A I:B
St. žáci I.A
Ml. žáci

Suchdol / Zliv
Suchdol A / N. Včelnice
Suchdol / Dražice

neděle 06.11.

13.30

Muži B OP

Suchdol B / Hranice

Blesk Klikov zve na zápasy
I.B. třídy v měsíci říjnu
¡ Sobota 8.10.2011 od 15.30 hodin
– místní derby !!! Blesk Klikov – Suchdol nad Lužnicí
¡ Sobota 22.10.2011 od 15.00 hodin
– Blesk Klikov – Dolní Bukovsko

Nové žákovské mužstvo
Jsou to ti nejmenší a také nejzapálenější 6-7 letí fotbaloví reprezentanti Suchdola.
Viděli jsme již tyto žáčky a jejich akce v plném nasazení v březnovém halovém turnaji a v několika přípravných utkáních. Během prázdnin povyrostli a získali větší sebedůvěru. Pilně trénují s p.O.Růžičkou.
Přihlásili jsme je do nově organizovaného ročníku Okresního přeboru
mladších přípravek. Dalšími účastníky soutěže jsou mužstva z Jindř.
Hradce, Třeboně, Kunžaku a Č.Velenic. Soutěž se hraje turnajovým
způsobem, a proto jsou tyto “malé zájezdy za fotbalem” tak úspěšné a
líbivé. Poprvé jsme vyjeli do světa 18.9. do J.Hradce a 25.9. byl obdobný turnaj odehrán v Suchdole. Naše fotbalové hvězdičky zářily v nových dresech, které jsme všechny koupili v letní i podzimní
kombinaci /ta má dlouhé rukávy/ v sousedním Rakousku za 6.000 Kč.
Poslední letošní turnaj se odehraje 8.10. v Č. Velenicích. Celé mužstvo
spolu i s rodiči se určitě těší na další přípravu, halu i turnaje. Však nám
po přestávce všichni předvedou, co se naučili,
a my jim rádi zatleskáme!
Výbor Sokolu Suchdol
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Poděkování
Starší žáci spolu s trenéry, asistenty a celým vedením Sokolu o.s. – fotbalového klubu v Suchdole nad Lužnicí děkují zastupitelům Obce
Dvory nad Lužnicí za sadu nových, velmi pěkných dresů.

INFORMACE
V pondělí 24. října 2011
bude v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí

ZAHÁJEN NOVÝ KURZ
K ZÍSKÁNÍ
ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Starší žáci s trenéry a vedením

Přihlášky v městské knihovně /přístavba místní základní školy/

Informace na
tel. čísle 384 781 299
Kdo prodá nebo pronajme
2
pozemek přibližně 800–1000 m
pro provozovnu
VÝKUP DRUHOTNÝCH
SUROVIN
Kontakt:
tel. č. 604 960 537
e-mail: merabcb@quick.cz

Prodám byt Ov, 2+1
na sídlišti v Suchdole nad Lužnicí.
2
Cihlový dům, 3. patro, 58m ,
původní stav.
Cena 520 000 Kč. Tel. č. 737 766 243

PROVÁDÍME
sádrokartonářské
práce
a zateplujeme
podkroví
Kvalita a záruka samozřejmostí!

721 852 058, 608 804 223

KDO INZERUJE
TEN PROSPERUJE!

říjen 2011
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objednávky na tel. čísle: 606 227 054
Provozovna: Penzion Lužnice v Tušti
Po domluvě možnost masáží i u vás doma
Otec medicíny Hippokrates napsal:
„Cesta ke zdraví je v každodenní vonné lázni a olejové masáži“.
NABÍDKA MASÁŽÍ:
Klasické, regenerační, sportovní a relaxační masáže
Medová detoxikační masáž
Lymfatická masáž celého těla – lymfodrenáž
Breussova masáž „meziobratlových plotének“
Aroma energetická masáž, Čokoládová masáž
Možnost zakoupit dárkové poukazy a pernamentky na masáže dle
vlastního výběru..
Přijďte si alespoň na chvíli odpočinout a načerpat energii….
Těším se na Vaši návštěvu. ..

KADEŘNICTVÍ IVA

#

#

Nově otevřeno od 1.9.2011
Objednávky můžete volat na
tel. č. 606 451 574

Provozovna se nachází v areálu pekárny pana Soudka
směrem na Bor.
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ANTÉNY, SATELITY
MONTÁŽ – SERVIS
Libor Vondrášek – 602 314 046

Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, e-mail:suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz. Vychází měsíčně č. 10,
30.9.2011. 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.

