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Cena 6,00 Kč

Vítání občánků

V sobotu 22. 10. 2011 přivítal ve dvou etapách starosta města
Mgr. Pavel Mráček celkem 11 nově narozených dětí.
K příjemné atmosféře přispěly v obřadní síni Městského úřadu
v Suchdole nad Lužnicí svým programem děti z MŠ pod vedením paní
učitelky V. Böhmové. Slavnostní chvíle zachytila p. G. Domanská.

Vystoupení dětí z MŠ

(zleva) Zdeněk Švanda, Adam Matej, Damián Takáč, Adéla Maděrová

Činnost v městských lesích
Zastupitelstvo Města schválilo na svém zasedání dne 26. 9. 2011 plán těžební a pěstební
činnosti v obecních lesích na rok 2012. Plán
mýtních těžeb vychází z aktuálního stavu lesních porostů, těžba je navržena do porostů přestárlých nebo do porostů, které byly silně
proředěny kalamitami v nedávných letech.
Pěstební činnost zahrnuje zalesnění vzniklých
holin a související péči o mladé porosty.
Jistě citlivou otázkou bude pro řadu občanů
navržená těžba v porostu na pozemku p.č.
811/1 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí. Jedná se
o borový les u autobusové zastávky. Porost je
ve věku 118 let a je třeba počítat s jeho postupným prořeďováním z důvodu odumírání stromů a se snižováním stability vlivem nárůstu
četnosti hnilob. Oddalováním jeho obnovy dojde v budoucnosti k nutnosti velkoplošné obnovy na celé ploše, přičemž potom v období
několika desítek let se tam nebudou vyskytovat žádné vzrostlé stromy, což bude spojeno se
silnou negativní reakcí občanů. Jako nejcitli- (zleva) Anežka Růžičková, Radka Kohlová, Denisa Krčálová, Jakub Spurný, Jan Rollinger,
vější řešení proto bylo rozhodnuto provádět Jakub Nosál, Lukáš Krása
postupnou obnovu po menších částech rozloženou na období cca 30 let, obnovní postup od
severu k jihu. Vytěžená plocha bude vyklizena
INFORMACE
a stávající nálet mladých stromků bude doplněn umělým zalesněním. Nyní navržená těžba
V pondělí 28. listopadu 2011 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí
představuje vytěžení severozápadní části po
ZAHÁJEN NOVÝ KURZ K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
šikmo vedoucí chodníček na ploše 0,10 ha (tj.
1/7 celého porostu).
Přihlášky v městské knihovně /přístavba místní základní školy/
Ing. Jan Špulák,
Informace na tel. čísle 384 781 299
správce lesů Města Suchdol n. L.
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Pronájem strojové techniky Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí
Informujeme občany o možnosti zapůjčení
strojové techniky Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí.
Uvádíme ceny a seznam techniky možné
k zapůjčení.
Bližší informace podá vedoucí odboru SMRM
p. Šubrt, tel. 384 382 138

Informace k uložení biologického
odpadu
Biologický odpad, zbytky rostlin, větví,
listí, je možné v období od dubna do listopadu
odkládat do kontejneru ve sběrném dvoře.
Větve však musí být upraveny tak, aby nepřesahovaly 2 metry své délky.
Neupravené větve je možné celoročně
ukládat na skládku za hřbitovem, po předchozí
dohodě s vedoucím odboru SMRM Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí p. Šubrtem.

Zimní údržba vozovek a chodníků
S blížící se zimou chceme občany informovat o údržbě chodníků a místních komunikací (MK). Změnou zákona č.13/197 sb.,
o místních komunikacích, provedena zákonem č. 97/2009 Sb. s účinností od 16.4.2009,
která řeší zimní údržbu vozovek a chodníků
byla tato povinnost přenesena na obce.

Do té doby odpovídal majitel domu či pozemku v zastavěné části i za škodu, kterou jiný
utrpěl na chodníku, přiléhajícím k domu majitele v důsledku závady ve schůdnosti chodníku. Z toho plynula povinnost majitele domu
čistit chodník, přiléhající k jeho objektu, byť
do byl chodník ve vlastnictví veřejném, ve
vlastnictví obce.
Úpravou zákona je nyní obec povinna v zastavěném území udržovat místní komunikace
a chodníky schůdné, umožňující bezpečný
pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený
stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu těchto komunikací a povětrnostním
situacím.
Na chodnících nejsou (s ohledem na obuv
chodců, pohyb psů aj.) používány chemické
materiály (posyp sůl). Pokud vznikne závada
ve schůdnosti chodníků, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se zmírňují odmetením

nebo odhrnutím sněhu a posypem zdrsňujícími materiály.
Schůdnost chodníků a údržba místních
komunikací je prováděna průběžně.V prvním
pořadí bude zajištěna schůdnost chodníků a
údržba MK v okolí autobusového nádraží,
žel.zastávky, zdravotního střediska.
Z hlediska rozsáhlosti obce, s ohledem
k tomu, že místní hospodářství zajišťuje údržbu chodníků a komunikací i místních částí,
není možné zajistit včasnou údržbu všech
chodníků a MK v naší správě.
Velmi oceňujeme snahu majitelů domů
v případě úklidu sněhu před svojí nemovitostí,
za což jim tímto předem děkujeme.
Dále chceme upozornit, že v případě úrazu
nebo jiné pojistné události, která se stane občanovi v zim.období na chodníku či komunikaci, je třeba neprodleně oznámit na MěÚ,
odboru SMRM.
J. Holánková

V říjnu oslavil v plné síle své 95. narozeniny pan Miroslav Heřmánek z Huti. Na snímku mu za Město Suchdol nad Lužnicí blahopřeje
starosta pan Pavel Mráček. Do dalších let přejeme pevné zdraví a stále tolik elánu a vitality do života.
O několik dnů později oslavili manželé Heřmánkovi 65. let společného života. Blahopřejeme.
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Program kina na měsíc listopad
t

2. středa

19.30 hod.

116 min.

ELITNÍ ZABIJÁCI
Ti nejlepší nájemní zabijáci proti příslušníkům elitní vojenské jednotky. Thriller Garyho
McKendryho slibuje výjimečný zážitek.
Hrají: Robert de Niro, Clive Owen, Jason Statham.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

4. pátek

19.30 hod.

95 min.

BASTARDI 2
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastardka Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za
vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry.
Hrají: Jan Šťastný, Jiří Krampol, Ladislav Županič a další.
Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč
t

9. středa

19.30 hod.

114 min.

DLUH
Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu se vrátili
domů jako hrdinové, poté co ve Východním
Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického válečného zločince.
Hrají: Helen Miren, Tom Wilkinson a další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

t

11. pátek

19.30 hod.

101 min.

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží
u ledu? Jeden muž už to před léty dokázal a je
na něj spolehnutí. Jmenuje se Johnny English
a nosí tvář Rowana Atkinsona.
Hrají: Rowan Atkinson, Gillian Anderson a další.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

17. čtvrtek

16.00 hod.

107 min.

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
3D
Animovaný film inspirovaný oblíbenými příhodami knižního a komiksového hrdiny Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty.
Režie: Steven Spielberg.
Česká verze, brýle. Mládeži přístupno.
Vstupné 150,- Kč
t

18. pátek

19.30 hod.
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106 min.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Nový film Roberta Sedláčka. Když vám hoří
půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Manažér finančníhoústavu začne mít problémy
s policií a pod záminkou dovolené odveze celou rodinu na jižní Moravu.
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 90,- Kč

23. středa

19.30 hod.

108 min.

PERFECT DAYS –
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, hvězdy televizního pořadu
„Před a po“. Má skoro všechno, ale touží po
dítěti, a tak si to zvolí za svůj plán číslo jedna.
Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej
Sokol, Bob Klepl, Igor Chmela.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 100,- Kč
t

25. pátek

19.30 hod.

110 min.

TŘI MUŠKERÝŘI
Nové moderní zpracování nadčasového románu
Alexandra Dumase slibuje skvělou podívanou.
Akčně pojatý velkofilm plný propracovaných
scén se skvělými herci.
Hrají: Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan
Lerman.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 90,- Kč
t

30. středa

19.30 hod.

98 min.

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké
komedii chlapíka středního věku, který díky
ekonomické krizi ztratí práci. Chce si rozšířit
vzdělání, zasedne znovu do školních lavic a
zamiluje se do své učitelky.
Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Bryan Cranston.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
Město Suchdol nad Lužnicí vyslovuje poděkování paní Jarmile Beauchampetové za
její mnohaletou pomoc při organizování a
přípravě zájezdů na předplatné do Jihočeského divadla. Tuto práci po celou dobu
vykonávala obětavě a svědomitě. Do dalších let jí přejeme mnoho spokojenosti a
hlavně pevné zdraví.
Za vedení Města Suchdol nad Lužnicí –
starosta Mgr. Pavel Mráček

Město Suchdol nad Lužnicí
nabízí k prodeji tři byty v ulici Na Huti
velikost 1+1, jeden byt Sídliště
17. listopadu velikost 3+1 a dva byty
Sídliště 9. května velikost 1+1 a 2+1.
Bližší informace na úřední desce
města, kancelář č. 9 MěÚ Suchdol
nad Lužnicí nebo na telefonu
721 672 540.

Pozvání na výstavu Stories
Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Waldviertel Akademie ve
Waidhofenu an der Thaya, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
a Městský úřad v Suchdole n. Lužnicí si Vás dovolují pozvat
do Městské knihovny v Suchdole nad Lužnicí
na putovní výstavu „Stories / Příběhy lidí na hranici“.

Ke zhlédnutí zde bude od 2.11. do 11.11.2011,
otevírací doba je shodná s otevírací dobou knihovny.
V rámci této akce se uskuteční dne 7.11.2011 od 17.00 hodin
v Městské knihovně beseda k dané výstavě.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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TĚŠTE SE NA

ČERTA A MIKULÁŠE
5. PROSINCE
PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

DEN OTEVŘENÝCHDVEŘÍ NA ZŠ
Dne 23. 11. 2011 zve všechny zájemce Základní škola
v Suchdole nad Lužnicí na Den otevřených dveří.
Těší se na Vás žáci i zaměstnanci ZŠ.

Kvalita z lékárny, kterou si můžete dovolit.
Lékárna Suchdol nad Lužnicí vás srdečně zve na

Den s kosmetikou Doliva,
který se uskuteční
22. 11. 2011 (úterý) od 8.30 do 16.00 hodin.
Přijďte a vyzkoušejte přírodní kosmetiku s obsahem
olivového oleje. K dispozici bude odborné poradenství.
Pro zájemce je připraven malý dárek.

V Suchdole nad Lužnicí
se představí putovní výstava Stories
Národní muzeum fotografie v Jindřichově
Hradci přichystalo pro veřejnost putovní výstavu s názvem „Stories“. Je prvním výstupem
stejnojmenného projektu, na němž pracuje
muzeum od dubna 2009 za přispění spolku
Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der
Thaya a Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích.
Historicko-fotografický projekt „Stories“
mapuje na základě vybraných míst v jižních
Čechách a ve Waldviertelu společenský, hospodářský a politický vývoj v naší zemi a Rakousku v letech 1945-1989, s přesahem do
současnosti, z historického a uměleckého pohledu. Vychází v neposlední řadě ze životních
příběhů obyvatel, odtud název „Stories – Příběhy“. Projekt soustředí rakouský a český tým
osmi historiků a etnologů z Waldviertel Akademie a Jihočeského muzea a smíšený tým
dvaceti fotografů, opět z obou účastnických
zemí, sestavený jindřichohradeckým muzeem
fotografie.
Fotografové, vedení Miroslavem Huckem,
jenž je zároveň kurátorem výstavy, pořídili
pro „Stories“ za dobu dvou roků množství aktuálních snímků. Návštěvníci se mohou těšit
na záběry Jiřího Tillera, Stanislava Maxy, Josefa Böhma, Vlastimila Sítaře, Jana Voběrka,

Jana Plachého, Bohuslavy Maříkové, Jany
Hunterové, rakouských fotografů Johanna
Fenze z Hornu, Otto Kienesbergera z Gmundenu nebo seskupení kolem Seppa Puchnera
z „Pražské fotografické školy Rakousko“
v Kefermarktu.
Putovní výstava „Stories“, nesoucí podtitul
„Příběhy lidí na hranici“, ukazuje na 350 vybraných snímků uvedených autorů, včetně fotoreportáží, avšak nabízí ke vzpomínce i
obrazový materiál historický, jinak uložený
v archivech a privátních albech. Fotografie,
doprovázené texty historiků, přibližují sledovaná místa a jejich obyvatele ve svátečních
momentech i všedním životě.
Výstava putuje od 22. června 2011 po řadě
zkoumanými a fotografovanými obcemi a městy, derniéra proběhne v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. V Suchdole nad
Lužnicí – za obec Klikov, ve které projekt také
vznikal – se představí od 2. do 11. listopadu
2011.
dr. Eva Florová
Projekt „Stories“ je z programu „Cíl 3 Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007–2013“ a je spolufinancovaný
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Pozvánky ČSŽ
ČSŽ zve všechny na
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVU
konanou u PÁVKŮ
V úterý 22.11. od 16 - 19 hod. se těšíme na
VAŠE přinesené výrobky, které vybíráme
Ve středu 23.11. od 9 - 17 hod.
se budeme těšit na Vaši návštěvu
Ve čtvrtek 24.11. od 9 - 16 hod.
máme ještě prodej výrobků
Ve čtvrtek 24.11. od 16 - 17 hod. Vám vrátíme neprodané zboží
Budeme se těšit na Vaši návštěvu ať s vašimi
výrobky, které Vám prodáme, nebo jen přijít nabrat VÁNOČNÍ atmosféru či inspiraci.

ZVEME VÁS NA
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
dne 3.12. od 14 hodin
v HASIČÁRNĚ
PŘIJDE MIKULÁŠ,ČERTI I ANDĚLÉ
Občerstvení, hudba, soutěže .
Přinesené balíčky předá MIKULÁŠ.
Za ČSŽ v Suchdole n. L.
předsedkyně VĚRKA KRYŠPÍNOVÁ
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VÝROČÍ VYMŘENÍ ROŽMBERSKÉHO RODU
ROZLOUČENÍ S PETREM VOKEM
Již 6. listopadu tomu bude 400 let, kdy skončila zlatá sláva jihočeského dominia dodnes opředená řadou pověstí a legend.
„6. Novembris, den památný sv. Linharta, z půlnoci k jitru v jedné čtvrti hodiny na pátou polovičního orloje na neděli XXIII. po sv. Trojici, život dokonal vysoce urozený pán pan Petr Vok
z Rožmberka na Třeboni, okolo desíti nedělí nemocný ležev. Velmi trpělivě tu kázeň boží snášel, rád slovo boží slyšel, věčným životem těšil se. (…) I to divná věc, že druhdy sám jediný se
psem, který mohl pánu nohy podraziti, dolů do fraucimoru, jejž sotva potom nahoru vpravili.
Ten pes začasté v nemoci skučel a spolutrpění s pánem jměl. Naposledy umrlýmu po umytí tvář
oblízav, ku pánu Švamberkovi se připojil. Tak pána jinýho poznal. (V nemoci páně to tušení předešlo, že medvěd doma chovaný, darovaný Jeho Milosti pánu od pana hraběte z Serynu, vrátnýho, který mu jísti dával, udávil.) Tři doktoři hojili ho: Severinus Schato, Matyáš Timin, dvorský
lékař páně; Anastasius Höck. Předcházející noci (z 5. na 6.11.) bylo pečetění všech pokojů a nařízeni sousedé, aby nedali z zámku ničehož nositi, když již prve ptáci vyletěli (pozn: ironická narážka: třeboňským měšťanům bylo nařízeno hlídat pro Švamberky rožmberský majetek, avšak
nejcennější klenoty a peníze byly již dříve rozebrány). (…) Při smrti Jeho Milosti páně byli jich
Milosti pan Jan Jiří ze Švamberka a pan Jan hrabě ze Serynu, jekožto dědicové, Hans Hagen
z Švortzpachu, komorník páně, a dvé pacholat, Hynek Frokštajn z Načeslavic z Slezska a Jiřík
Votík Bradský z Labouně. Ti v nemoci Jeho Milosti pánu posluhovali.
Téhož dne nedělního, v kterém dokonal, o nešpořích to tělo mrtvé, poněvadž velmi oduté na břiše bylo, rozřezáno a vnitřnosti ohledány. Našlo se vody sedm poloupintí, kteráž ho zadusila, plíce všecky zkažené, játra zpeklá; v měchýři našel se veliký kámen na konci špičatý a ten mu
mnoho bolesti činil. Ježto sioce dobrý pán na nedostatek ledvin a měchýře, jako i jiní předkové
jeho, težce stonával takměř od mládenectví svého. Avšak nicméně Pán Bůh mu ráčil mimo jiné
pány předky jeho život prodloužiti za 72 létě, 1 měsíc, 8 dnů a hodiny dvě. Potom to tělo obyčejem knížecím kořením i jinými vonnými věcmi doplněno, pomazáno a balzamírováno, do černých šatů oblečeno a v pokoji nárožním, krásným proti rynku položeno, vykontrfelkováno a
hlídáno. 8 novembris, jenž bylou outerý po sv. Linhartu, dolů do sklepu prostředního při placu
podle čelední světnice sneseno a tu položeno. Mohl se naň každý podívati.“
(Václav Březan, kronikář Rožmberský)
V rámci tohoto výročí jsou chystány ve významných rožmberských městech oslavy a slavnosti spjaté s ukončením Rožmberského roku.
V sobotu 5. listopadu 2011 můžete během jednoho dne navštívit jak akce v Třeboni, tak i
v Českém Krumlově.
Agentura Třeboňsko chystá Pohřeb Petra Voka, během něhož bude v dopoledních hodinách
ve Dvořanské světnici třeboňského zámku vystavena rakev a její okolí zdobeno originálními
pohřebními praporci Petra Voka a svícemi. Před zámkem bude pak připraven další program.
V okázalé slávě se odpoledne a večer uskuteční oslavy v Českém Krumlově, které spolupořádá Českokrumlovská divadelní scéna.
15.00 – 16.00
16.30 – 17.45
17.30 – 19.30
20.00

20.45 – 21.00

Městské divadlo, Českokrumlovská scéna:
„Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka“
Městské divadlo, ČK scéna:
„Příběhy Petra Voka aneb Movie Star 16. století žije!“
specializovaná prohlídka města „Dávní svědkové“ po autentických místech z
doby posledních Rožmberků ve spolupráci s průvodci z řad historiků
Otáčivé hlediště:
Živé šachy na šachovnici 12 x 12 metrů
„Souboj Petra Voka a velitele Pasovských žoldnéřů L.P. 1611“
(scénář a režie: Jaromír Hruška)
Přechod na terasu nad řekou a Plášťový most, zakončení akce na řece Vltavě
Za Správu státního zámku Třeboň Vít Pávek, www.zamek-trebon.eu

SUchdolské Divadlo a Farnost sv. Mikuláše si Vás dovolují pozvat

v neděli 11. prosince 2011 od 18.00 hodin
do kostela sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí na

ADVENTNÍ KONCERT
účinkuje: ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BELLA MUSICA Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC
Vstupné dobrovolné! Těšíme se na setkání s Vámi.
www.divadlo.suchdol.cz

POZVÁNKA
NOVÁ DIVADELNÍ PREMIÉRA
„SUDu“
Divadelní ochotnický soubor
„SUchdolské Divadlo“ o.s.
zve všechny své přátele
na premiéru nové komedie

„ŽENSKÝ SNĚM“
V SOBOTU 3. PROSINCE 2011,
OD 18.00 HODIN
V KULTURNÍ CENTRU – KINĚ
V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ
VSTUPNÉ 60,- Kč
Hrají:
Iveta Čuháková, Petr Toufar,
David Dvořák, Olga Imrichová,
Jan Mráček, Michaela Brychtová,
Vít Pávek, Michaela Sobotková,
Šárka Imrichová, Mária Jelínková;
živý orchestr – František Cvrček,
Lenka a Anna Cvrčkovi
Režie: Lenka Cvrčková st. a Petr Toufar
Těšíme se na Vás v řeckých Abdérách
v roce 403 př. n.l. (a nebo v současnosti?)
www.divadlo.suchdol.cz

MIKULÁŠ AŽ DO DOMU!!!
Stejně jako v letech minulých Vám
„SUchdolské Divadlo“ nabízí možnost
pozvat si v pondělí 5.12. 2011
sv. Mikuláše s čerty a anděly
až domů.
Objednávejte na telefonním čísle:
602 806 508 (Vít Pávek), nebo na
e-mailu: pavek.vita@seznam.cz
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Exkurze k ochraně
životního prostředí
Dne 21. 9. 2011 jsme se vydali s 8. a 9. ročníkem na zajímavou exkurzi. Naše škola se
přihlásila a získala grant ,,Škola zařídí – kraj
zaplatí“ zaměřený na výchovu a vzdělání mladé generace v oblasti nakládání s odpady.
S rostoucím povědomím o odpadové problematice a při praktickém třídění odpadů ve škole vyvstává poměrně často otázka, co se děje
poté, když je odpad odvezen.
My jsme navštívili v rámci ochrany životního prostředí třídírnu komunálního odpadu
ve Vydlabech u Písku. Mohli jsme se na vlastní oči přesvědčit, jak velký význam pro dnešní
dobu má právě třídění odpadu. Určitě lze vyvrátit názory pesimistů (spíše těch, kteří z lenivosti odmítají přistoupit na tato pravidla), že
se tříděný odpad stejně nasype na skládce na
jednu hromadu, takže je vše zbytečné. Už
víme, že to tak není, sami jsme se o tom na
vlastní oči přesvědčili. V třídírně nám ukázali,
jak se na pásech musí odpad tzv. dotřiďovat,
aby mohl být dále zpětně využit jako surovina
např. v podobě umělých vláken. Takže se díky
recyklaci skutečně vrací zpět do oběhu. Zároveň jsme ve Vydlabech mohli vidět skládku
směsného odpadu (ten opravdu netřídíme),

kde je nutné pravidelně sledovat vliv
skládky na její okolí, kvalitu povrchových a podzemních vod. Pracovníci skládky se starají
o pozdější zazeleňování tohoto prostoru
a celkovou čistotu
jeho okolí. Třídírna
na nás působila dost
depresivně hlavně
proto, že jsme viděli to obrovské množství odpadu, které vyprodukujeme. Připomněli jsme
si, že ve škole máme nádoby na třídění, ale
faktem je, že moc nemyslíme na budoucnost a
je pro nás příliš namáhavé sešlápnout umělohmotnou láhev od pití a vhodit ji o pár metrů
dále do příslušného odpadkového koše. Hodně žáků se podivovalo nad situací v třídírně,
ale ještě uvidíme, jestli si vzali alespoň někteří
ponaučení k srdci.
Součástí exkurze byla zajímavá prohlídka
centra města Písku. Vzhledem k tomu, že jsme
navštívili jeho historické jádro, viděli jsme
také zajímavé řešení třídění odpadu přímo ve městě.
Nenajdete tady umělohmotné kontejnery, město
má v centru velmi vkusně
navržené koše na tříděný
odpad. Také jsme byli překvapeni celkovou čistotou
centra.
Při návštěvě Písku jsme
nesměli vynechat prohlídku známého píseckého
mostu. V rámci hodin zeměpisu a dějepisu jsme
byli informováni o historii
mostu i města Písku. Zajímavé bylo povídání o průběhu povodní v r. 2002.

Naše cesta do pravěku

nalezených v našem regionu a dozvěděli jsme
se novinky a zajímavosti z archeologického
výzkumu. Věděli jste například, že v místech
parkoviště u českobudějovického nákupního
centra Géčko stála pravěká vesnice? Nebo že
ze Suchdolska nemáme žádný pravěký nález,
protože zdejší bažiny pravděpodobně znemožňovaly pravěké osídlení?
Cestou ke druhé zastávce naší exkurze
jsme si krátce odpočinuli na Náměstí Přemysla Otakara II., kde jsme si připomněli místní
pověst o bludném kameni.
Občerstveni a v dobré náladě, neboť se
mezi podzimními dešťovými mraky konečně
prodralo sluníčko, jsme vyrazili do Wortnerova domu, budovy s výstavními sály Alšovy ji-

S příchodem na druhý stupeň se dívky a
chlapci seznamují s novými vyučovacími
předměty. Jedním z nich je dějepis, který žáky
hned v úvodu zavede mezi pravěké lidi a zvířata, a proto jsme se se šesťáky a některými
zvídavými sedmáky vypravili v úterý 11. října
za pravěkými stopami do Českých Budějovic.
Naši exkurzi jsme příhodně nazvali Cesta
do pravěku.
První zastávkou byla pravěká expozice
v Jihočeském muzeu, kterou nás poutavě provedl archeolog Ondřej Chvojka, jenž je odborníkem na pravěké dějiny jižních Čech.
Prohlédli jsme si sbírku pravěkých předmětů

Celkový dojem umocnila naše návštěva Prácheňského muzea, kde jsme obdivovali obrovskou stálou expozici vypovídající o dějinách
regionu, kulturních tradicích, venkovském životě v 19. století nebo výstavu obrazů našich
panovníků. Zdaleka jsme nevyjmenovali vše,
co lze v muzeu spatřit. Rozhodně návštěvu
Prácheňského muzea doporučujeme.
Prožili jsme velmi zajímavý den, dokonce
po několika dnech deště se na nás usmálo sluníčko. Snad si každý z nás znovu uvědomí, co
v třídírně viděl, a už nebude bezohledný ke
svému okolí. Musíme myslet na budoucnost
nejen naši, ale i příštích generací… a mimochodem – jednou tříděný odpad se skutečně na
skládce nesype zpět na jednu hromadu!
Přinášíme několik fotografií z akce.
Mgr. Z. Budilová, Mgr. Ladislav Ondřich
hočeského galerie, v níž nás čekala prohlídka
výstavy Zdeňka Buriana, dodnes považovaného za jednoho z nejlepších ilustrátorů pravěké
přírody ve světě. Lektorky nás výstavou provedly a připravily nám spoustu aktivit k vystaveným ilustracím, a tak jsme si vyzkoušeli
práci paleontologů a skládali jsme z jednotlivých částí pravěká zvířata nebo jsme k úryvku
z knížky hledali vhodnou ilustraci.
Z exkurze jsme si přivezli krásný umělecký
zážitek a spousty informací o pravěkých dějinách. Někteří z nás poprvé navštívili muzeum
či galerii, a tak už všichni víme, jakému účelu
slouží a jak se v nich máme chovat.
Mgr. Lucie Šmídlová
pokračování na str. 8
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Naše cesta do pravěku
pokračování ze str. 7
Pan archeolog Chvojka nás provedl v muzeu a k tomu nám vyprávěl. Bylo tam mnoho
věcí, které byly velmi zajímavé a poučné a hodily se mi k dějepisu. Byly tam například keramické vázy, různé náramky, modely obydlí a i
opevnění. Poté jsme si vzali papíry a měli jsme
za úkol vybrat si nějakou věc a tu nakreslit a
něco o ní napsat. Já jsem si vybral model vojenského opevnění a napsal jsem, že pochází
z 2. st. př. n. l. Ale v muzeu bylo mnoho zajímavých věcí.
Jakub Zeman
Moc se nám líbilo. Prožili jsme krásný den.
Moc děkujeme paním učitelkám.
Lucie Boháčová
Náš výlet začal v Jihočeském muzeu, kde
nás expozicí „pravěk a raný středověk“ provedl archeolog pan Ondřej Chvojka. Každého
potěšilo, že si exponáty může vyfotit, aby měl
nějaké vzpomínky. Nejdříve nám pan archeolog vyprávěl, kde vystavené exponáty našel,
jak se jmenují a jak jsou staré. Mě nejvíce zaujaly srdcovité záušnice. Byly tam však i
zmenšeniny domů, ve kterých žili. Od pravěku
jsme se postupně dostali až ke středověku, kde
naše cesta skončila, a mohli jsme se zeptat na
otázky, které nás právě napadly nebo jsme si je
doma připravili. … vydali se do Alšovy galerie na obrazy pana Zdeňka Buriana. V galerii
se nás ujala paní, která nás prováděla celou
galerií. V galerii byly 3 sály, ke kterým nám
naše průvodkyně vždy něco řekla, a my jsme
si mohli prohlédnout všechny obrazy. Když
jsme si obrazy pohlédli, plnili jsme úkoly.
V 1. sále jsme úspěšně složili kostru dinosaura
a ve 2. sále jsme podle popisu kreslili dinosaura. Nakonec jsme poděkovali a zapsali jsme
poděkování i do návštěvní knihy. Poté jsme se
odebrali do autobusu, kde jsme všichni vzpomínali, jaký krásný výlet jsme prožili!!!!!!
Terezie Šustrová
Šli jsme do galerie. Když jsme vešli dovnitř, byly tam nádherné kresby, které kreslil
pan Zdeněk Burian. Bylo to fakt úžasné, to by
nikdo nedokázal.
Lucie Baborová
V Českých Budějovicích jsme šli do Jihočeského muzea, kde nás provedl pan archeolog Ondřej Chvojka. Vyprávěl nám, jak lidé
žili v pravěku a jaké používali nástroje. Mohli
jsme si také prohlédnout pravěké šperky, které
dříve nosili a dozvěděli jsme se také, kde se
různé tlupy v jaké době nacházely. … Výlet
byl zajímavý a myslím, že se nám všem líbil.
Děkujeme paním učitelkám, že to s námi vydržely!!!
Michaela Křížová
Na výstavě Zdeňka Buriana a pravěku jsme
se dozvěděli spoustu informací, tento den se
mi moc líbil.
Valérie Rusová
Všichni jsme se na výstavu těšili. V muzeu
nás provedl známý jihočeský archeolog Ondřej Chvojka a vyprávěl nám o celém běhu
pravěku. Nejvíce mě zaujala vitrína se starými
vykopanými předměty. Následovala prohlídka obrazů Zdeňka Buriana v Alšově jihočeské
galerii, který maloval hlavně obrazy z pravěku. Paní, která se o obrazy zajímá, nám dala za
úkol postavit ze skládačky dinosaura, bylo to
moc zábavné. Ve dvě hodiny odpoledne jsme

odjížděli domů s pěkným pocitem, že jsme“
nacpali“ do hlavy nové zajímavosti.
Jiří Macho
Exkurzí nás provedl pan Ondřej Chvojka,
řekl nám, že řekne k exponátům jen to nejdůležitější(staré mince, keramika, staré kopí…), a
podle toho, jak nám to dlouho popisoval, bych
řekl, že toho zná velmi moc o pravěku.
Tadeáš Březina
Pravěkem nás provedl archeolog pan Ondřej Chvojka. Viděli jsme nástroje, kterými lovili, ozdoby, kterými se zdobili, meče ze
železa, ale tyto meče neměl každý. Pak jsme
tam viděli hodně keramiky, také mince, srpy
na obilí, staré odštěpky kamenů, pěstní klín a
jehly. Největší jehla měřila 40 cm, také jsme
viděli mapy, kde se všude vyskytovali lidé.
Všem se výlet moc líbil a doufám, že jsme
moc nezlobili. J
David Čáp
V muzeu mě nejvíc zaujaly pravěké šperky
(například záušnice), také tam byly vystaveny

pravěké nástroje a popis vývoje člověka a
prováděl nás pan archeolog Ondřej Chvojka.
Viděli jsme také krásné obrazy Zdeňka Buriana a měli jsme tam různé úkoly (hodně těžké),
první úkol byl sestavit z dřevěných součástí
zvířátko, pracovali jsme ve skupinkách. Další
úkol byl nakreslit zvířátko podle ústního popisu, Verča Závišová měla v krabici zvířátko,
popisovala ho ústně a měli jsme ho podle toho
nakreslit.
Hana Kreníková
Prohlídka obrazů Zdeňka Buriana byla
krásná a líbily se mi obrazy. Moc mi nešlo to
skládání, ale jinak to bylo krásný a zábavný.
Hlavně když ta paní přečetla úryvek a my jsme
hledali obraz, který by k tomu patřil. Viděla
jsem tam obrazy, na kterých byly indiáni a
různá pravěká zvířata. Prohlídka se mi moc líbila a už vím, jak ještě jinak můžu kreslit. …
Výlet se mi moc líbil a dozvěděla jsem se více
o pravěku a jak můžu jinak kreslit. Den se mi
líbil a doufám, že ještě pojedeme někam s naší
třídou a paní učitelkou. Tereza Matoušková

Fotbalové mužstvo mladších žáků

Zleva: vedoucí O. Růžička, Martin Němec, Luděk Váleček, Vojta Toul, Tomáš Sládek,
Jan Brabec, Marek Brychta, Martin Havelka a trenér K. Košumberský st.
V podpředu zleva: Filip Šimáček, Jakub Soudek, Petr Dušek, Jan Opelka,
Karel Košumberský ml., Matiáš Kocanda a Jakub Kamenišťák
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Dlouholetý člen Sokola Suchdol n. L. a čestný člen fotbalového klubu pan Miroslav Heřmánek
z Hutě oslavil v říjnu 95. narozeniny. Všichni jsme si s úctou připomněli jehoaktivity ve prospěch sportu, byl nejen správcem chatového tábora, ale i pokladníkem fotbalového oddílu.
Blahopřání přijímá od zástupců Sokola p. Oldř. Růžičky a p. Frant. Bumby.

Na kolech podél Lužnice
V polovině září jsme se vypravili na poznávací exkurzi podél Lužnice. Měli jsme v praxi poznat úpravnu vody na Koskách a některé zajímavosti kolem Lužnice. Tuto „expedici“ na kolech
připravil p. uč. Franta a jel s námi i ředitel ZŠ Mgr. Ondřich.
Vyrazili jsme po kontrole kol a poučení před 8. hodinou. Počasí hrozilo deštěm. Jeli jsme po
hrázi pískovny až na jez Pilař a ke Zlaté stoce. Byli jsme poučeni, že Pilař – „jez smrti“ patří
k nejnebezpečnějším v Česku a jeho podcenění již zaplatilo životem přes 30 vodáků. Rovněž
jsme se dozvěděli o historii a významu Zlaté stoky.
Poté jsme navštívili Úpravnu vody Hamr. Zaměstnanci nás provedli jednotlivými úseky, vysvětlili nám, jak se voda čistí a upravuje, a předvedli nám některé zkoušky, kterými se prověřuje
kvalita vody. Upravenou vodou je zásobován Jindřichův Hradec a Třeboň. Výklad a ukázky
byly srozumitelné a umožnily nám pochopit funkci celého zařízení. Za to všem pracovníkům
úpravny srdečně děkujeme.
Jako další cíl jsme měli stanoveno Rozvodí, Novou řeku a rybníky chlumecké soustavy. Žel,
dalo se do vytrvalého deště, a tak jsme museli jet domů. Cestou zpět jedna spolužačka „píchla“
kolo, ale vzala to s humorem a došla pěšky.
Výlet se nám líbil, škoda, že jsme nemohli projet celou plánovanou trasu, a tak více poznat
náš kraj.
Za žáky 7. tř. Lucie Pelikánová a Karolína Kovačiková
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Zprávy z farnosti
Elektronické zabezpečení kostela
Už od začátku října je v kostele sv. Mikuláše
elektronické zabezpečení. Případný poplach
tedy bude hlášen sirénami - vevnitř i venku a
několika lidem SMS zprávami. Pustili jsme se
do toho kvůli lidem - vám, místním i návštěvníkům našeho městečka. Často slyším chválu
na Suchdol a samozřejmě i kostel. Prohlédnout si čím dál více upravenější a čistější město si můžou lidé bez problému, avšak kostel
byl do této doby kromě bohoslužeb zavřený.
O prázdninách byla ještě mimo pravidelné bohoslužby možnost navštívit náš chrám během
týdne k prohlídce, ke ztišení apod. Ale to bylo
stále málo (pouze dvě hodiny týdně). Od lidí
přicházely žádosti, aby se smělo víc do kostela. A teď tu ta možnost je, sice jen do zadního
prostoru lodi - k posledním lavicím, protože
dále to bude hlídané alarmem. Tak vám přeji,
ať toho můžete hodně využívat a chodit se do
kostela modlit, meditovat atd.
Děkujeme Městskému úřadu Suchdol nad
L. za finanční příspěvek a panu Milanu Závišovi za pořízení a zavedení celého alarmu.

Pouť ke sv. Anežce České
v Českých Velenicích
Poutní mše svatá v kostele v Českých
Velenicích bude v sobotu 12. 11. v 10 hod.
Tento rok byl českými biskupy vyhlášen rokem
sv. Anežky, protože 20. ledna jsme slavili
800. výročí jejího narození. V Č. Velenicích je
kostel zasvěcený této naší princezně, která se
vzdala všech královských výsad, bohatých ženichů (dokonce německý císař se o ni ucházel),
vstoupila do řeholního řádu klarisek a starala se
o chudé, nemocné, trpící, hodně využívala času
pro modlitbu a potřebné lidi. Založila v Praze
špitál a s ním Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou. I když žila po vstoupení do kláštera po celý zbytek v klášteře a nesměla z něho
vycházet, dopomohla k usmíření mezi svým
bratrem králem Václavem I. a jeho synem Přemyslem Otakarem II. Mnoha lidem pomohla
svou účastí, radami a modlitbami (nejeden zázrak vyprosila). To vše mohla vykonat jen díky
moudrosti, pokoře, skromnosti, … a hlavně víře
a lásce, kterou zažívala od Boha a věnovala lidem. Svatá Anežko Česká a všichni svatí, přimlouvejte se za nás.

Pomoc při Tříkrálové sbírce 2012
Blíží se zima, Vánoce a s tím spojovaná Tříkrálová sbírka.
Kdo chcete být aktivní a pomoci s koledováním a vybíráním finančních příspěvků,
přihlaste se u Ivy Hojkové - email:
farnostsuchdol@seznam.cz.
V naší republice je Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR a věnovaná lidem v sociální
nouzi, nemocným, nešťastným, chudým, postiženým nějakou přírodní katastrofou, válkami, bídou či různým organizacím, které různě
lidem pomáhají, rozšiřují dobrou zvěst - evangelium apod. Pomáháme lidem v bezprostředním
okolí, organizacím a různým sdružením v republice a také v zahraničí. Většina lidí je ráda, že
k nim přijdeme, tak nás, prosím, podpořte.
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VÝLET DO PRAHY – TECHNICKÉ MUZEUM
Tentokrát jsme uspořádaly výlet do stověžaté matičky Prahy. Po
čtyřleté rozsáhlé rekonstrukci NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO
MUZEA nás nalákalo se tam podívat. V sobotu 17. 9. se rozjel plně
obsazený autobus rodiči s dětmi a s řidičem panem Vladimírem
Švarcem ku Praze. Vystoupily jsme před muzeem a po zakoupení
vstupenek vešly dovnitř. Zhlédly jsme vystavené exponáty a obdivy
nebraly konce. Všem se v muzeu moc líbilo a mnozí z nás si „vybraly“
nějaký ten exponát.
Po zhlédnutí muzea jsme se vydaly cestičkama ku Hradu. Zaujal
nás CHRÁM SVATÉHO VÍTA . Podařilo se nám zachytit i výměnu
hradní stráže. Další naše cesta vedla přes KARLŮV MOST na
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ. Tam jsme počkaly na apoštoly na orloji, a po zacinkání jsme se vracely zpět na LETNOU, kde stál autobus
a odvezl nás v pořádku domů.
Výlet se všem líbil. Budeme se těšit na další výlet.
Za ČSŽ v Suchdole n. L. předsedkyně Věrka Kryšpínová

S KOLEM DO KOJÁKOVIC

AUTOKLINIKA KLIKOV
Telefon: 776 659 394

V sobotu 24.9. jsme se rozjely na kolech do nedalekých Kojákovic,
do VESNICKÉHO MUZEA. I přes to, že se nás sešlo velmi málo,výlet
se vydařil. Byly jsme nemálo překvapeni ,co všechno se používalo
v dřívějších domácnostech i kolem chalupy. Dozvěděly jsme se, že tam
téměř z každé chalupy byl někdo vystěhovalcem v Americe. Byly tam
ke zhlédnutí jak pracovní nástroje, tak oblečení i kočárky a školní potřeby z dřívější doby, ačkoliv nám mnoho předmětů nebylo neznámých
a připomělo nám to léta dávno uplynulá. Mnoho připonajících předmětů i obrázků se zde vidí o amerických vystěhovalcích.
Celým muzeem i s podrobným výkladem nás provázel pan Zdeněk
Vrchota, který má s rodinou i sestrou zásluhy na otevření a uspořádání
celého muzea. Měly jsme to štěstí,že se ten den pořádalo na ukončení
sezóny ŠTŮDLOVÁNÍ, a tak jsme měly možnost ochutnat z několika
druhů štrůdlů.
Na zpáteční cestě jsme se zastavily v cukrárně „U JITKY“ a výlet
jsme zakončily dobrým pohárem. Jen škoda, že se nezúčastnilo více
kolařů.
Za ČSŽ v Suchdole n. L. předsedkyně Věrka Kryšpínová

pondělí – pátek
7.00 – 16.00 hodin

¡
¡
¡
¡
¡

Pneuservis
Karosářské práce
Mechanické práce
Příprava na STK
Odtahová služba

Listopadová akce – 150,- Kč !!
Sobota 5. 11.2011 – 09.00 – 14.00 hod.
Sobota 12.11.2011 – 09.00 – 14.00 hod.
Kontrola automobilů před zimou,
kontrola provozních kapalin,
včetně brzdové.

PRO ROZŠÍŘENÍ NAŠICH ŘAD
RÁDI BYCHOM PŘIJALY MEZI SEBE NOVÉ TVÁŘE - NOVÉ
ČLENKY. POKUD BYSTE MĚLY - ŽENY - DÍVKY - ZÁJEM
NEBO O NĚKOM VĚDĚLY A SÁM SI NETROUFÁ DEJTE NÁM
VĚDĚT:
BUĎ NA ČÍSLE: 724 560 275 NEBO OSLOVTE JAKOUKOLIV
NAŠI ČLENKU.
ZAPOJTE SE DO NAŠICH AKCÍ A ZAŽIJTE S NÁMI I LEGRACI.
TĚŠÍME SE, JAK NA VÁS ,TAK NA VAŠE NOVÉ NÁPADY.
PŘEDSEDKYNĚ VĚRKA KRYŠPÍNOVÁ A VŠECHNY ČLENKY

listopad 2011

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

KOSMETICKÝ A MASÉRSKÝ SALON EVELÍNA
Erbenova 543, Suchdol nad Lužnicí
(na Gráfovci, 1. ulice doleva za železničním přejezdem)
 kosmetická ošetření: cena 270 – 450 Kč
 4 druhy obličejových masáží
 každé 5. kosmetické ošetření s 50% slevou
 tělová masáž klasická, relaxační, medová, reflexní,
havajská HUINA LOMI, čínská energetická, masáž
včetně zábalu proti celulitidě: cena 190 – 450 Kč
 prodej dárkových poukazů
Více informací na tel. čísle 728130271 nebo
na www.salonevelina.mypage.cz

CINEMA BAR
Čerstvá pizza přímo z pece
Italská a minutková kuchyně – polévky, steaky,
bifteky, těstoviny, saláty, dezerty
Nejširší výběr alkoholických nápojů
Míchané nápoje – Jukebox – Wifi připojení
Výherní automaty, šipky – Terminál SynoTip
Možnost firemních večírků a rodinných akcí – Rozvoz jídel

Tel.: 773 953 573
Provozní doba: Po
Út, St,Čt
Pá
So
Ne

VEPŘOVÉ HODY

Zavřeno
17.00 – 22.00 h
17.00 – 23.00 h
15.00 – 23.00 h
15.00 – 22.00 h

4.11. – 6.11.

5.11. Večer s písničkou – hraje Radek Švec ze skupiny Klaret

18.11. Diskotéka s vyhlášenými DJs
Michal Tufr – moderátor Rádia Kiss JČ
Dj Rudeboy – člen Sudbohmische House Mafia
FACEBOOK PIZZA CAFE BAR CINEMA

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
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Chcete pro své dítě něco navíc?
Od října letošního roku 2011 v mé ordinaci Praktického lékaře pro děti a dorost nabízíme preventivní vyšetření zraku pro děti již od 6. měsíce věku přístrojem Plusoptix.
Přístroj Plusoptix je navržen speciálně pro děti od 6 měsíců do 19 let.
Měření přístrojem Plusoptix se provádí ze vzdálenosti 1 metru, trvá pouze
několik sekund, dítě sedí na klíně jednoho z rodičů a k změření není potřeba
aplikovat oční kapky (oko není nutné „rozkapávat“), výsledek je okamžitě k dispozici v podobě certifikátu.
A jaký je význam tohoto vyšetření?
Včasné rozpoznání oční vady.
Vidění (neboli zrakové vnímání je výsledkem spolupráce celého zrakového analyzátoru na všech jeho stupních – tedy oka, zrakové dráhy a mozkových
zrakových center včetně asociačních oblastí.
Tato komplexní funkce se vyvíjí během prvních měsíců a let života dítěte.
Pro normální vidění je důležitý adekvátní vývoj zraku obou očí. Pokud dítě nemůže z jakéhokoliv důvodu oči správně používat, zrak se nevyvíjí správným
směrem a může se dokonce horšit.
Vývoj vidění je z větší části dokončen ve 3 letech. Dále se upevňuje do 6 až
8 let. Později jej můžeme ovlivnit jen málo nebo vůbec ne.
V ČR trpí skoro každé dvanácté dítě ve věku 4 let nezjištěnou oční vadou.
Touto metodou se včas zjistí šilhavost a tupozrakost (vady, které lze při
včasném zahájení léčby zcela odstranit), dále refrakční vady (krátkozrakost,
dalekozrakost, astigmatismus). Tento přístroj dovede odhalit ne příliš častý,
ale o to závažnější šedý zákal.
Vaše dítě nemusí mít viditelné potíže, dokonce může vidět poslední řádek
optotypu, to ale neznamená, že nemá oční vadu!
Co je to tupozrakost?
Tupozrakost (amblyopie) je zhoršení zrakové ostrosti oka, které je způsobené nedostatečnou stimulací v kritickém období vývoje vidění. Jde o funkční
poruchu, která vzniká bezděčným potlačováním vjemu z oka, pokud by jeho
vnímání rušilo celkový zrakový vjem (např. při šilhání).
Při tupozrakosti, kdy dítě vidí jedním okem velmi dobře a druhým velmi
špatně, mozek dostává 2 rozdílné obrazy. Proto začne ignorovat obraz špatně
vidícího oka a zpracovává jen informace z oka s ostrým obrazem. Dítě se tedy
začne dívat jen okem, které vidí lépe. U oka druhého pak dochází ke snížení
zrakové ostrosti – tupozrakosti.
Obvykle není na první pohled zřetelná oční vada. Tupozrakost se může
dlouho vyvíjet zcela bez příznaků zvláště u malých dětí, které většinou hůře
spolupracují. Dítě vidí zdravým okem normálně.
Tupozrakost vzniká již v dětství, kdy se také dá nejlépe léčit. V pozdějším
věku je již léčba svízelná až nemožná.
Závažnost amblyopie (tupozrakosti) je tím větší, čím dříve vznikne a čím
déle trvá bez léčebného ovlivnění.
Po ukončení vývoje zraku dítěte (cca 8 let věku zdravého jedince) představuje tupozrakost trvalý stav, který již nelze léčbou ovlivnit.
Tupozrakost vzniká u těchto dětských očních chorob:
- Šilhání
Při šilhání je obraz vnímaný šilhajícím okem v mozku aktivně utlumován a
mozek vnímá pouze obraz oka druhého nešilhajícího. Zrak se u šilhajícího
oka přestává vyvíjet.
- Refrakční (dioptrická) vada
Obraz vnímaný okem s refrakční vadou (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) je neostrý, proto je v mozku potlačen, aby nerušil dobrou informaci z lepšího oka. Dochází k poruše vývoje vidění tohoto oka.
- Zákaly v optických prostředí oka
Vlivem vrozených nebo získaných onemocnění se kalí rohovka, čočka a
sklivec. Snížená stimulace takto postižených očí znemožní vývoj zrakových
funkcí.
Kdy je vhodné provést preventivní oční vyšetření?
Oční vyšetření by mělo být prováděno pravidelně u všech dětí, které ještě
nebyly vyšetřeny očním lékařem. První vyšetření by mělo být provedeno co
nejdříve, nejlépe v prvním roce dítěte. Dále by mělo být pravidelně opakováno,
protože se oči s růstem mění a může dojít k pozdějšímu vzniku oční vady.
Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami, a proto je zpoplatněno.
Přístrojem Plusoptix vyšetřujeme děti v naší ordinaci po předchozím objednání na tel. 384 781 203.
Vyšetření provádíme i dětem, kteří jsou pacienty jiných lékařů.
MUDr. Vendula Šebestová, Praktický lékař pro děti a dorost
Žižkova 21, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
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KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
VYMĚNÍM BYT 3+1 v OV ZA BYT 2+1 v OV
V SUCHDOLE n. LUŽNICÍ
Cena: DOHODOU, Tel.: 607 620 089

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. 11,
31.10.2011. 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.

