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Vážení spoluobčané!
Konec roku je vždy vhodnou příležitostí
k malému ohlédnutí i k zamyšlení, co nás čeká
v roce příštím. Letos jsme kromě dokončení
celkové rekonstrukce Vitorazské ulice realizovali některé finančně méně náročné akce jako
například rozšíření sítě veřejného osvětlení nebo
opravy vybraných místních komunikací, jejichž
technický stav to nejvíce vyžadoval. Mimořádnou pozornost jsme však věnovali projektové
přípravě velkých investičních akcí, které chystáme na příští rok a období následující. Jedná
se především o zatrubnění další části suchdolského potoka, po kterém se volá už několik let
a které by mělo významně zlepšit a rozšířit
možnosti parkování v centru města. Projektová
dokumentace byla zpracována už v roce 2004.
Museli jsme ji ale aktualizovat, protože nyní už
bohužel neodpovídala současným požadavkům
na zadávání veřejných zakázek.
V příštím roce bude zahájena 1. etapa rekonstrukce ulice 28. října. Práce zahrnují nejen nový povrch této komunikace, ale také
výměnu či rekonstrukci inženýrských sítí a
vybudování nových parkovacích stání a chodníků. Zastupitelé odsouhlasili také dokončení
kanalizace v centrální části města. V rámci této
akce bude nově odkanalizováno okolí radnice,

Cena 6,00 Kč

objekt Kulturního centra a přilehlá Jiráskova ulice. Tyto práce musí být provedeny ještě předtím,
než se pustíme do plánované rekonstrukce okolí
radnice a náměstí T. G. Masaryka. V souvislosti
s tím stále jednáme o některých majetkových
záležitostech tak, aby výsledné řešení přineslo
nejen efekt funkční, ale také estetický. Budoucí
podoba náměstí je věcí, na které nám velmi
záleží. Mojí snahou je, aby bylo připraveno
takové řešení, které výrazně zlepší vzhled i
možnosti využití této části města.
V letošním roce probíhaly finální práce na
novém územním plánu města Suchdol nad
Lužnicí. Nová územně - plánovací dokumentace se bude týkat i jednotlivých místních částí
našeho města: Tuště, Klikova, Františkova,
Hrdlořez a Boru. Veřejné projednání tohoto
dokumentu se uskuteční hned na začátku příštího roku v lednu. Přesné termíny budou oznámeny pořizovatelem (MěÚ Třeboň) ještě
během prosince a zveřejněny budou také
v příštím vydání Suchdolského zpravodaje. Po
schválení nového územního plánu se budou
moci rozběhnout přípravné práce některých
plánovaných investičních akcí, s jejichž realizací se počítá v následujícím období. Namátkou uvedu projektovou přípravu vybudování
nového sběrného dvora nebo výstavbu nové
plynové kotelny na sídlišti 9. května, kterou

bude financovat jindřichohradecká firma Teplospol.
Chtěl bych zmínit ještě jeden problém, který
dlouhodobě komplikuje život našim občanům.
Je to složitá situace na silnicích v Suchdol nad
Lužnicí. Lidé si stěžují především na vysokou
rychlost vozidel, parkování na nevhodných a
nepřehledných místech a mnohdy bezohlednou jízdu těžkých nákladních vozidel při průjezdu městem. Osobně jsem se v této věci
angažoval a po několika letech opakovaných a
marných pokusů se konečně podařilo doplnit
dopravní značení, které omezuje tonáž kamionů projíždějících Žižkovou ulicí a centrem
města. Jsou připravena i další opatření, která
by měla výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti na našich silnicích. Chci ubezpečit
všechny Suchdoláky, že důsledné řešení dopravně bezpečnostní situace ve městě zůstane
jednou z priorit i v dalším období.
Milí spoluobčané, závěrem bych Vám
chtěl popřát jménem svým, jménem kolegů
zastupitelů i všech mých spolupracovníků
z Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí
klidné prožití letošních Vánoc a v roce 2012
pevné zdraví, mnoho pohody a spokojenosti.
Mgr. Pavel Mráček – starosta města
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INFORMACE Z RADNICE
 Rada města schválila a doporučila ke schválení zastupitelstvu prodej bytu č. 4 v čp. 308
Na Huti
 Rada města schválila návrh nové smlouvy
o pronájmu hrobových míst. Při pronájmu
hrobového místa je plocha pronajatého mís2
ta v m s tím že, ve smlouvě bude určena vý2
měra: pro jednohrob 2,20 m , pro dvojhrob
2
2
4,40 m , a pro urnový hrob 1,00 m . V případě, že nájemce bude užívat plochu nad uvedený rozměr, je povinen tuto skutečnost
pronajímateli oznámit a rozdíl ceny dopla2
tit. Cena za 1 m byla stanovena u nových
smluv na 47,- Kč ročně.
Cena u starších smluv zůstává v původní
výši. Podrobnější informace budou uveřejněny v příštím čísle Suchdolského zpravodaje.
 Rada města schválila a doporučila ke schválení zastupitelstvu města návrh Obecně závazné vyhlášky o komunálních odpadech.
 Rada města schválila zveřejnění záměru
pronájmu sálu v kulturním domě.

 Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu objektu turistické ubytovny čp. 164
na pozemku parc. č. 502/2 v k.ú. Tušť
 Rada města schválila zřízení věcného břemena pro kanalizační přípojku od domácí
ČOV na parc. č. 3/1 v k.ú. Hrdlořezy.
 Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu ke schválení Plán společných zařízení Jednoduché pozemkové úpravy Suchdol
nad Lužnicí – dodatek č.1, aktualizovaný na
návrh nového uspořádání pozemků.
 Rada města schválila výroční zprávy Mateřské školy a Základní školy
 Rada města schválila umístění znaku města
na webových stránkách Jihočeské hospodářské komory a zároveň bude uveřejněno
logo Hospodářské komory na webových
stránkách města.
 Rada města schválila složení redakční rady
Suchdolského zpravodaje: Renata Rohrbachová – vedoucí, Zdeňka Zbudilová, Jana
Tetíková, Hana Fornůsková
 Rada města schválila podání žádosti o dotaci na obnovu sportovišť

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad znovu apeluje na občany, aby do kontejnerů na separovaný odpad, tj. na
sklo, papír a plasty, neodkládali směsný komunální odpad. Tak se občas děje na sídlišti
17. listopadu a na Klikově. Separovaný odpad znehodnocený komunálním odpadem pak
končí na skládce místo v třídírně odpadů a jeho dalším využitím.
Děkujeme za pochopení.
P. Hrbek, pověřen řízením městského úřadu
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UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY
Nové elektronické
OBČANSKÉ PRŮKAZY
od 1. ledna 2012
UPOZORŇUJEME občany, že v souvislosti se změnou zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. ledna 2012 budou
vydávat jen nové typy občanských průkazů
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem, tzv. „e-OP“.
Na Městském úřadě v Suchdole nad
Lužnicí se žádosti o vydání stávajících
typů občanských průkazů budou přijímat
pouze do 30.11.2011

UPOZORNĚNÍ
¡ V Městské knihovně lze zakoupit kalendář starých fotografií Suchdolsko 2012.
Cena je 130,- Kč.
¡ Prosíme všechny spolky a organizace,
aby doručily do knihovny seznam akcí,
které chtějí uspořádat v příštím roce.
Děkujeme.
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Dále hrají: Igor Chmela, Marek Taclík, Ondřej
Havel.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč

Program kina na měsíc prosinec
t

2. pátek

19.30 hod.

105 min.

t

NAKÁZA

t

9. pátek

19.30 hod.

100 min.

DŮM
Nový český film. Dům je intimním dramatem
otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze po svobodě.
Hrají: Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká,
Ester Geislerová, Marián Mitaš.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 70,- Kč
7. středa

19.30 hod.

130 min.
t

ANONYM
Příběh filmu Anonym, který se odehrává
v Anglii za období vlády královny Alžběty,
spekuluje o otázce, kdo je doopravdy autorem
díla připisovaného W. Shakespearovi.
Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave a další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

16. pátek

19.30 hod.

96 min.

HRANAŘI

Film Nákaza sleduje rychlé šíření smrtícího
vzduchem přenosného viru, který nemocné
zabíjí během několika dnů.
Hrají: Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

t
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14. středa

19.30 hod.

90 min.

VENDETA
Vendeta je napínavý film o pomstě a střetu
dvou postav v podání skvělých herců : Ondřeje Vetchého a Oldřicha Kaisera. Thriller, který
se vám zadře pod kůži. V jednom dni, během
několika hodin, tak jeden zločin spojí osudy
několika lidí.

POZVÁNKA NA

ADVENTNÍ KONCERT,
který se bude konat

18. prosince 2011 ve 14.00 hodin
v kostele sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí.
Účinkují:
Pěvecký sbor PĚSLAV – OZVĚNA,
sbormistr Jan Maule

Divadelní soubor “SUchdolské Divadlo”
a Farnost sv. Mikuláše
si Vás dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ
KONCERT
v úterý 27. prosince 2011
od 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí
Účinkuje:
Komorní orchestr při Základní škole Rapšach
a SUchdolském Divadlu (Cvrčci)
a Dětský pěvecký sbor při ZŠ Rapšach
www.divadlo.suchdol.cz

Temný thriller se odehrává v české současnosti, kterou pokrývá dokonalá pavučina vzájemně propojených kšeftů a kšeftíků. Aktuální
téma dnešní doby.
Hrají: Miroslav Etzler, Saša Rašilov, Jan Tříska, Jiří Langmajer, Martin Dejdar, Vilma Cibulková.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 90,Kč

PRÁZDNINOVÉ PŘEDSTAVENÍ
t

28. středa

16.00 hod.

89 min.

MICIMUTR
Výpravný pohádkový příběh pro děti a celou
rodinu. Velkolepě pojatá pohádka vypráví příběh princezny Karolíny, která má již brzy posloužit jako svačina tříhlavému drakovi a
princům se do boje s drakem zrovna nechce.
Hrají: Libuše Šafránková, Marika Šoposká,
Jiří Bartoška, Vojtěch Dyk, Martin Dejdar,
Ondřej Novák.
Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč

OD 29.12. 2011 do 12.1.2012
SE V KINĚ NEPROMÍTÁ !
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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“

INFORMACE

V pondělí 30. ledna 2012 bude

V SOBOTU 3. PROSINCE 2011, OD 18.00 HODIN

v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí

V KULTURNÍ CENTRU – KINĚ

zahájen nový kurz
k získání řidičského oprávnění

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

ZPRÁVIČKY Z BAREVNÉ ŠKOLIČKY
Jak jsme uspávali broučky
„Oranžová barví stromy, vítr po obloze draky honí, zvířátka a broučci chystají se spát, děti z barevné školky do postýlek je půjdou dát…..“
Dne 25. 10. 2011 v podvečerní hodině se sešly děti s lampiónky
v doprovodu rodičů na uspávání broučků a dalších zvířátek. Ale jaké
by to bylo uspávání, kdybychom neměli koho uspat? Ve školce si děti
vyrobily svého broučka - berušku, motýlka, včeličku, šnečka, ježečka
z přírodního materiálu a těšily se na jejich večerní uspávání.
Konečně nadešla ta pravá chvíle a děti s rodiči následovaly své paní
učitelky k podzimně vyzdobeným a osvětleným pískovištím na zahradě
- postýlkám broučků. Děti zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky a
uložily broučky a zvířátka do svých postýlek. Aby se jim přes zimu
krásně spalo, přikryly je lístečkovou peřinkou. Následně jsme se společně vydali světélkujícím průvodem s lampiónky městem, abychom
broučkům naposledy posvítili. Před kinem děti dostaly něco dobrého na
zub a společně si zatancovaly.
Tímto naše loučení s broučky skončilo a stejně jako oni „hupky,
šupky“ do svých postýlek . Bylo krásným zážitkem vidět děti s úsměvem na tvářích a plno spokojených rodičů, kteří se sešli v hojném počtu.
Podzimní den se nám opravdu vyvedl a rádi bychom poděkovali
paní Rohrbachové za vstřícnost a ochotu při zajišťování hudební produkce a krásné podvečerní výzdoby.
Teď už může podzim udělat poslední tah štětcem a zima přikrýt zemi
bílou peřinou. A nám nezbývá než se těšit na jaro, až společně broučky
znovu probudíme.
Učitelky MŠ

Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299
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Soudce mezi žáky…
Dne 10. listopadu 2011 navštívil naši školu skutečný soudce. Nemusel řešit žádný problém týkající školy ani našich dětí …. přijel mezi
žáky 8. a 9. ročníku, aby je seznámil s některými zákony, které se jich
týkají a v bezprostřední době již budou týkat. Projekt nesl název Tajemství paragrafů aneb Základy trestního a rodinného práva a byl konán
v rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na ZŠ v Suchdole
nad Lužnicí. Přínosem mohl být hlavně pro děti, které mají problém s
autoritami, kdy nerespektují učitele nebo rodiče. Proto se naše škola zařadila mezi ty, které se snaží rizikovému chování našich dětí předejít.
JUDr. Petr Živěla zaujal žáky příklady ze své praxe, kdy soudil právě případy dětí a mládeže. Své povídání dokázal odlehčit i vtipnými komentáři, žáky držel v neustálé pozornosti a zároveň je zaujal
upřímnými slovy, která je měla upozornit na nevhodné chování a jeho
možné následky. Pan doktor probral s žáky nejčastější „přešlapy“
dnešní mládeže téhož věku, které skončily před soudem. Aktuálně zařadil případy s šikanou, kyberšikanou a rovněž pro děti nový pojem
stalking. Byla diskutována i často skloňovaná počítačová kriminalita,
například problematika dětské pornografie šířené na internetu, trestná
činnost páchaná pomocí Facebooku, nedovolené zásahy do soukromí
pedagogů, porušování autorských práv či drogová problematika.

Žáci mohli v závěru panu doktorovi položit otázky (písemně, anonymní formou). Kupodivu nebyly vůbec od věci. Všechny byly zodpovězeny s naprostou samozřejmostí a otevřeností. Naše společná
dvouhodinovka uplynula jako voda, protože nás pan doktor svými příběhy jako poměrně velká autorita skutečně zaujal. Snad si naši žáci
uvědomili, že jejich případné nevhodné chování vůči okolí nese
důsledky, které mohou být pro jejich život nesmazatelné.
Mgr. Z. Zbudilová

Úspěch naší školy
V rámci Projektu Masaryk do škol vyhlásilo předsednictvo Masarykova demokratického hnutí na rok 2010–11 IV. ročník soutěže
pro žáky základních a středních škol s názvem
TGM – ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO
SOUČASNOST.
Garantem soutěže jsou:
PaedDr. PhDr. Zdeněk Mahler, Dr. h.c.
MUDr. Lidmila Ripová – místopředsedkyně
MDH
Do soutěže jsou přijímány práce, ve kterých je odbornou komisí oceňován především
samostatný a myšlenkově bohatý přístup autora k tématu. Součástí hodnocení je pochopení
Masaryka jako demokrata, jazyková úroveň
slohové práce, její rozčlenění, jasnost výkladu,
vlastní komentáře a názor autora. V minulém
školním roce poslala do soutěže svou práci
s názvem „TGM a úskalí či pokrok 21. století“
Pavlína Marková, žákyně 9. ročníku. Na
slavnostním vyhodnocení soutěže 14. října
2011 v zasedací síni Magistrátu hl. města Prahy pak převzala za svou práci 3. cenu. Přestože už Pavlína v současné době studuje na
střední škole, zaslouží si od nás velkou pochvalu za dobrou reprezentaci naší ZŠ. Gratulujeme.
Mgr. S.Tomášková
Za vynikající výsledky v soutěži obdržela
Čestnou medaili T. G. Masaryka i Mgr. Stanislava Tomášková, která na tuto soutěž připravuje žáky již 4 roky. Každoročně se v ní naši
žáci umísťují na čelních místech. Mgr. Tomáškové patří poděkování za vynaložené úsilí a
vynikající výsledky, kterými přispívá k dobrému jménu školy, jež nese právě jméno prvního
československého prezidenta ve svém názvu.
Mgr. A. Ficalová
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Atletický trojboj – vyhodnocení

Vodáci informují ….

Za slunného počasí proběhl 27. září 2011 již druhý ročník atletického trojboje žáků 1. stupně.
I prvňáčkové – nejmladší závodníci – si počínali na svých prvních
závodech znamenitě. Hodnotné sportovní výkony ve všech ročnících
byly odměněny uznáním, potleskem, diplomy i medailemi.

Tradiční Vánoční jízda

Výsledky v jednotlivých ročnících:
hoši
1. Kubát Pavel
2. Váleček Luděk
3. Matej Radomír

dívky:
1. Šubrtová Martina
2. Kovandová Tereza
3. Šťastná Eliška

2. ročník:

1. Brabec Jan
2. Švec Martin
3. Kamenišťak Jakub

1. Šlachtová Julie
2. Pavlíčková Ema
3. Hanusová Veronika

3. ročník:

1. Šebesta Roman
2. Brychta Marek
3. Šandl Tomáš

1. Křížová Aneta
2. Kolářová Sára
3. Korčáková Karolína

4. ročník:

1. Apfelthaler Lukáš
2. Laurinc Jakub
3. Tesař David

1. Vonešová Klára
2. Kamenišťaková Veronika
3. Budíková Kateřina

5. ročník:

1. Nestával Aleš
2. Sládek Petr
3. Vaněk Jakub

1. Šejvlová Magdalena
2. Janků Kristýna
3. Hejnová Barbora

1. ročník::

Rekordy:
50 m:
hod:
dálka:

8,5 s – A. Nestával
8,9 s – M. Šejvlová
38 m – J. Brabec
20,80 m – K. Janků
320 cm – L. Apfelthaler 307 cm – K. Vonešová
Mgr. F. Maxa

– ZVEME DO HALY –
v sobotu 3.12. od 10 hodin na

„Čertovský turnaj“
nejmladších hráčů kopané – ročníku 2004-2005
Účastníci: České Velenice, Chlum u Třeboně, Nové Hrady
a pořádající Sokol Suchdol n. L.
Uvítáme i další zájemce o sport, i děvčata!
Všechny - dosud neregistrované adepty fotbalu i pro ně máme připravené ceny!
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na řece Lužnici se bude konat
25. prosince 2011 v 10.00 hodin
u mostu na Klikov

Sportovní den
V úterý 25. 10. 2011 proběhl na Základní škole v Suchdole nad Lužnicí
již tradiční sportovní podzimní den nazvaný „Běh školou aneb Co je
jindy zakázáno, je dnes povoleno“. Akce je určena pro žáky 2. stupně.
Sestává z běhu samotného a poté z plnění sportovních disciplín pořádaných v místní tělocvičně. Nutno dodat, že žákům bojovná nálada rozhodně nechyběla a celý den si příjemně užili. Letošní nejlepší výkon
v kategorii děvčat vybojovala Brabcová Linda z osmého ročníku s časem 1:34,08, z chlapců to byl Bubal Martin ve věkové kategorii 9. ročníku s časem 1:22,12.

Výsledková listina:
6. ročník chlapci: 1. místo Trmal Karel
2. místo Zeman Jakub, 3. místo Čáp David
dívky: 1. místo Boháčová Lucie
2. místo Šubrtová Lenka
3. místo Křížová Michaela
7. ročník chlapci: 1. místo Bubal Lukáš
2. místo Kubal Vít, 3. místo Kreim David
dívky: 1. místo Pumprová Kristýna
2. místo Pelikánová Lucie
3. místo Matoušová Nikola
8. ročník chlapci: 1. místo Bednář Václav
2. místo Drnek Jiří, 3. místo Šindler Jan
dívky: 1. místo Brabcová Linda
2. místo Číhalová Vendula
3. místo Spurná Kateřina
9. ročník chlapci: 1. místo Bubal Martin
2. místo Brabec Jiří, 3. místo Hás Jakub
dívky: 1. místo Kuchyňková Tereza
2. místo Kušnerová Kristýna,
3. místo Jiráčková Simona
Mgr. A. Brothánková
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Informace pro uživatele městského internetu
POSTUP PŘI PORUCHÁCH
V případě výpadku internetu volejte na tel. číslo 720 595 830 (v pracovní dny 7 – 15.30 hod.)
nebo Hotline SkyNet tel. číslo 296 368 666 (support@skynet.cz).
Při hlášení problému s internetem je nutné uvést jméno, příjmení a číslo smlouvy.
Pokud máte ověřeno, že problém s připojením je u Vás, můžete zkusit vypnout a znovu zapnout zařízení (příjímač internetu nebo wifi router) z elektrické sítě.

Důležité upozornění: Nevypínat tlačítko RESET !!!
Stisknutím tlačítka RESET na zadní straně zařízení se vymaže nastavení parametrů pro připojení k internetu a ukončí se tím přístup k městské internetové síti. Následně musí servisní technik znovu nastavit parametry pro nové připojení.
V případě, že používáte pro připojení k městské internetové síti starší zařízení 2 let (zpravidla
se jedná o „modré zařízení – AirLive“), je možné přejít na novější technologii (nejedná se o uživatele na sídlištích).
Více informací na tel. čísle 384 382 159 – paní Kreníková, MěÚ Suchdol nad Lužnicí.

Bohoslužby v adventní době a ve vánoční době
Každá neděle – mše sv. v 10.30
Každá středa – mše sv. v 17 h

V ADVENTNÍ DOBĚ VÁS ZVLÁŠTĚ ZVEME na:
RORÁTY v sobotu 3. 12. 2011 v 7 h
- bohoslužba slova se světelným průvodem z farního dvora do kostela
a se starodávnými rorátními zpěvy
NA POUTNÍ MŠI SV. v neděli 11. 12. 2011 v 10.30
- poutní slavnost ke sv. Mikuláši, ve 14. 30 bude závěrečné poutní požehnání.

prosinec 2011

ČESKÝ SVAZ ŽEN
V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ
s předsedkyní Věrou Kryšpínovou
PŘEJÍ VŠEM SPOLUOBČANŮM
SPOKOJENÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH,
MNOHO LÁSKY, POROZUMĚNÍ
A V NOVÉM ROCE 2012
PEVNÉ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHY
JAK V ŽIVOTĚ, TAK V PRÁCI.
ČESKÝ SVAZ ŽEN
V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ
pořádá 17.prosince
PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO PRAHY
Přihlášky - volejte na číslo tel.: 724 560 275
Cena zájezdu je 260 Kč na osobu

MIKULÁŠ V HASIČÁRNĚ
ČSŽ v Suchdole n.Luž.
pořádá 3. prosince od 14 hodin
tradiční
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
hudba - soutěže - tombola - občerstvení
/přinesené balíčky rozdá Mikuláš /
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI
Za ČSŽ předsedkyně Věra Kryšpínová

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. MIKULÁŠE:
Štědrý den - sobota 24. 12. 2011 ve 21.30
Půlnoční mše svatá se zpěvem lidových koled
Slavnost Narození Páně - neděle 25. 12. 2011 v 10.30 mše svatá
Středa 28. 12. 2011 v 17 h
mše sv. ze svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, obnova manželských slibů
Sobota na sv. Silvestra 31. 12. 2011 v 17.30
pobožnost s poděkováním za právě skončený rok
Neděle 1. 1. na Nový rok - první mše v roce 2012 v 10.30

MŠE SVATÁ V KAPLI JANA KŘTITELE V CEPU:
v pondělí 26. 12. 2011 na sv. Štěpána v 10 h

Pozvánka na ADVENTNÍ KONCERT
Adventní koncert bude

v neděli 18. 12. 2011 od 14h
v kostele sv. Mikuláše v Suchdole n/L.
Účinkuje pěvecký sbor PĚSLAV - OZVĚNA
se sbormistrem Janem Maulem.

Tříkrálová sbírka 2012

Zakončení vánoční doby - Tříkrálové koledování po domech pravděpodobně
5 - 8. ledna 2012, spojené s charitativní sbírkou. Celostátně pořádá Charita Česká republika,
v místě organizuje farnost Suchdol n. L.
Stále znovu se obracíme na děti jako koledníky a dospělé jako vedoucí, přijďte nám pomoct.
Hlásit se můžete na faře u Ivy Hojkové, nebo v kostele u pana faráře P. J. Šmejkala.
Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí

Zpráva o průběhu akce

Chraňte
své srdce
Od 29. září do 18. října 2011 proběhla
v 65 lékárnách Valunio po celé České republice osvětová a edukační akce „Chraňte své srdce, značka Flora a lékárny Valunio vám
pomohou!“. Tato akce, organizovaná v souvislosti se Světovým dnem srdce, vzbudila velký
zájem veřejnosti, což potvrzuje celkový počet
účastníků – bezplatné služby poradenského
centra v lékárnách Valunio využilo 4 685 zájemců. Zjištěné výsledky zase potvrzují nutnost
připomínat veřejnosti důležitost prevence srdečně cévních onemocnění – u 44 % účastníků
totiž byla zjištěna zvýšená nebo vysoká hladina
cholesterolu v krvi a u 53 % účastníků vyšší než
normální hodnota krevního tlaku.
Jednou z 65 lékáren Valunio, kde proběhla
akce „Chraňte své srdce, značka Flora a lékárny Valunio vám pomohou!“, byla i lékárna
U panny Marie Pomocné v Suchdole nad Lužnicí. Služby poskytované odborným personálem zde využilo 100 zájemců (67 % žen a
33 % mužů), průměrně ve věku 58 let. Více
než polovina z nich měla hladinu cholesterolu
v krvi nad normu (53 %) a rovněž více než polovina měla nad normu krevní tlak (56 %).

prosinec 2011
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Slovíčko k Vánocům
Ještě než nastanou Vánoce, předchází jim
čtyřtýdenní doba adventní. Nejznámějším
symbolem tohoto období je adventní věnec.
Původně měl tolik svící, kolik toho roku bylo
adventních dní. Každý den se zapalovala další
svíce, až se o vánoční noci rozsvítil v plném
světle. V poslední době se ujalo rozsvěcování
vánočního stromu na veřejných prostranstvích
už na začátku adventu za zpěvu vánočních koled. Jaká škoda, že se místo vánočního stromu
nevztyčuje strom adventní za zvuku krásných
adventních zpěvů – rorátů. Toto označení pochází od původního adventního zpěvu Rorate
coeli de super – Rosu dejte nebesa shůry.
V suchdolském kostele budeme moci přijít na
„roráty“ v sobotu 3. 12. v 7h s lampičkami.
Celou řadu krásných adventních zpěvů můžeme každý rok v adventu slyšet v našich chrámech při bohoslužbách a také při některých
adventně zaměřených koncertech. V našich
kostelích zaznívají zpěvy, např.: Ejhle, Hospodin přijde; Co již dávní proroci; nebo Mnozí
spravedliví; a mnoho dalších. Tyto krásné
zpěvy nás mají svým obsahem připravit na tu
úžasnou událost, kterou každý rok tak slavnostně prožíváme – narození Vykupitele.
Jak ale taková příprava a oslava nejčastěji
vypadá? Jsou to především vnější věci, na
které klademe ten hlavní důraz. Ten skutečný
oslavenec, Ježíš Kristus, který se rodí v betlémské stáji, však zůstává poněkud stranou.
Domácí betlémky, i ty větší v našich chrámech, nám připomínají tuto událost příchodu
Božího Syna. Snažme se tedy za touto vnější
slupkou tradic hledat to opravdu podstatné.
Můžeme to vyjádřit slovy velice staré adventní písně už z 15. století: Vesele zpívejme,
Boha Otce chvalme, že nám Syna svého, jednorozeného, dal na vykoupení národa lidského. Když totiž správně pochopíme smysl
adventní přípravy a pak samotné poselství Vánoc, získáme klíč k jejich důstojné oslavě.
V narozeném Božím Synu totiž dostáváme
největší dar, Dar všech darů: Ježíše Krista,
Vykupitele. Abychom však pochopili, co to
znamená vykoupení, museli bychom nejprve
prožít děsivou skutečnost ponižujícího otroctví, ze kterého není cesty na svobodu. A právě
toto ‚vykoupení národa lidského‘, jak zpíváme
v písni, se týká mě i tebe. Avšak i bez této
osobní zkušenosti můžeme potřebu vykoupení
pochopit vírou. Právě víra nám otvírá tento
Boží svět, ve kterém nacházíme vykoupení od
zla, které nás ohrožuje.
A tak nezapomeňme na tu nejdůležitější
osobu Vánoc, bez které je všechno to pozlátko jen prázdnou kulisou v divadle bez herců.
Dívejme se o letošních svátcích pozorně do
betlémských jeslí a naslouchejme obsahu adventních a vánočních písní. Možná zakusíme
něco z toho, co až dosud unikalo naší pozornosti. Zakusíme kousek nebe jako betlémští
pastýři, kteří měli tu čest jako první poklonit
se právě narozenému Spasiteli.
S přáním pozorného a bohatě prožitého
času Vánoc přeje P. Jaroslav Šmejkal,
duchovní správce

SÁZELO SE SÁZELO…
Člověk v průběhu svého života vykoná
mnoho činností, více či méně bohulibých.
K těm nejbohulibějším bezesporu patří sázení
stromů. Letošní 28. říjen byl Nadací Partnerství vyhlášen celorepublikovým pokusem
o rekord v sázení stromů. Rekord spočíval
v celkovém množství vysazených stromů a
lidí zapojených do sázení v tomto konkrétním
dni a hlavním cílem hromadné sázecí akce
bylo připomenout význam stromů. Zapojit se
mohli jednotlivci, spolky, sdružení i celé obce
či města, zkrátka kdokoliv, komu nejsou stromy lhostejné.
Za občanské sdružení Přátelé Suchdola
jsme vysadili 51 stromů (jilmů a lip) za pomoci 14 párů rukou na soukromých pozemcích
členů našeho sdružení. Výsadba stromů nás
zahřála hned dvakrát – nejprve na těle a potom
na duši. Sázeli jsme promyšleně, drželi řádné
linie a rozestupy tak, aby každý strom dostal
dostatek prostoru pro svůj růst. Země jako by
každý nový stromek vítala a přivinula jej do
své mateřské náruče. Nekladla nám žádného
odporu a práce nám šla pěkně od ruky. Při
zhlédnutí našeho díla nás blažila myšlenka, že

už za jedno desetiletí tu budou aleje mladých
vzrostlých stromků a některé z nás hřála myšlenka na vidinu svačiny v teple domova.
Každopádně dílo se podařilo a naše Přátelství
utužilo.
Výsledky našeho snažení jsme následně
zaslali Nadaci Partnerství a s upřímnou radostí
Vám můžeme sdělit, že rekord PADL !!! Dne
28. října 2011 bylo na území naší republiky
vysazeno 6 919 nových stromků za účasti
4 014 lidí…a Suchdoláci byli u toho!
Vaši Přátelé Suchdola
www.pres.suchdolsko.cz

Abychom připomněli význam stromů, přikládáme s laskavým svolením
RNDr. Jana Pokorného zkrácenou verzi jeho článku:

CO UMÍ STROM
V souvislosti s pozorovanými změnami
klimatu a současnými letními vedry mne napadlo uveřejnit následující inzerát:
„Nabízím klimatizační zařízení pro chlazení zahrady a obvodových zdí rodinného domu
s těmito vlastnostmi:
¡ Je z trvanlivých recyklovatelných materiálů, pro jejichž výrobu posloužila sluneční
energie, nikoliv energie fosilních paliv či
jaderná (způsob výroby komponentů klimatizačního zařízení tedy přispěl ke snížení obsahu skleníkových plynů v atmosféře,
zvláště oxidu uhličitého).

¡ Činnost zařízení je nezávislá na dodávce
elektřiny, pohání jej pouze sluneční energie.
¡ Pracuje naprosto tiše, neprodukuje žádné
zplodiny a odpad. Naopak váže oxid uhličitý, pohlcuje prach, tlumí hluk.
¡ Celková doba jeho provozu je srovnatelná
s délkou lidského života a přitom po celý
rok čelí povětrnostním vlivům, přesto vyžaduje jen nepatrnou údržbu.
¡ V létě mechanicky stíní, aktivně chladí,
zvlhčuje a případně uvolňuje příjemné aromatické látky v přiměřeném množství
pokračování na str. 10
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Co umí strom

pokračování ze str. 9

¡ V zimě propouští sluneční paprsky, aby
mohly pasivně ohřívat dům.
¡ Má zabudovanou automatickou regulaci,
jejíž čidla usměrňují výkon slunečního záření od nuly do 10 až 20 kW. Zvláštní pozornost byla věnována uložení a množství
regulačních prvků, aby se úprava ovzduší
stala rovnoměrnou a nevznikaly přílišné
teplotní výkyvy. Požadována je proto hustota regulačních prvků a čidel řádově v desítkách na milimetr čtverečný. Má několikrát
vyšší maximální výkon než obvyklá klimatizační zařízení, která jsou dražší řádově
o desítky až stovky tisíc korun a navíc spotřebovávají elektrický proud.
¡ Chlazení provází spotřeba tepla na jedné
straně a jeho uvolňování na straně druhé.
Zásadním požadavkem na klimatizační zařízení proto je, aby se teplo vázané při chlazení uvolňovalo na místech chladných,
ohřívalo je a vyrovnávaly se tak teploty
v prostředí. Běžná klimatizační zařízení
pracují totiž podobně jako chladničky –
uvnitř chladí a vně teplo uvolňují.
¡ Náklady na montáž a údržbu nepřesáhnou
řádově sto korun ročně. Zařízení nevyžaduje pravidelnou denní údržbu, ani roční
není složitá.
¡ Náklady na provoz jsou vzhledem k cenám
sluneční energie nulové.
¡ To nejlepší nakonec: zařízení má přirozený
ladný tvar i barevnost, je přitažlivé jako intimní útulek pro hnízdění ptáků, poskytuje
potravu hmyzu, nám pomáhá rozptýlit únavu očí, duševní i tělesnou, a je živé – dýchá,
šelestí, uvolňuje vonné látky s léčivými a
uklidňujícími účinky, pouští „prasátka“ ...
Myslíte, že se inzerent zbláznil? Nikoliv, takové
běžně dostupné zařízení všichni dobře známe. Je
jím strom zásobený vodou. Posuďte sami:
Strom s průměrem koruny pět metrů zaují2
má plošný průmět přibližně 20 m . Na takovou

korunu dopadne v jasném letním dni nejméně
120 kWh sluneční energie. Jaký je její osud?
Jedno procento se spotřebuje na fotosyntézu,
pět až deset procent je odraženo zpět ve formě
světelné energie, pět až deset procent se odrazí
ve formě tepla a zhruba stejné procento ohřeje
půdu. Největší část dopadající energie (okolo
80 %) je vložena do procesu výparu rostlinou –
transpirace. Je-li strom dostatečně zásobený
vodou, odpaří za den více než 100 litrů, čímž
využije (vlastně „zrecykluje“) 250 MJ sluneční
energie (tedy 70 kWh).
Na výpar jednoho litru vody se totiž spotřebuje 2,5 MJ (0,7kWh), tj. hodnota skupenského (výparného) tepla vody – kdysi jsme se
o něm učili ve fyzice.
Jinak řečeno, strom během slunného letního
dne odpaří 100 l vody a tím své okolí ochladí
o 70 kWh, průměrně v průběhu deseti hodin
chladí výkonem 0,7 kW. Pro srovnání - klimatizační zařízení v luxusních hotelích mají výkon
2 kW, mrazničky a ledničky o více než řád nižší.
Nejpozoruhodnější je ovšem regulační
schopnost stromu a osud sluneční energie vázané ve vodní páře. List má množství průduchů, jimiž voda prochází a které ovlivňují
rychlost jejího odpařování (chlazení) podle
celkového množství vody, jež je k dispozici, a
podle intenzity slunečního záření. Na jediném
milimetru čtverečním najdeme přibližně 50 až
100 průduchů, každý reaguje na teplotu a
vzdušnou vlhkost okolí a podle ní se zavírá a
otvírá. Na každém stromě jsou tedy desítky
milionů průduchů – regulačních ventilů s teplotními a vlhkostními čidly. Dovedete si představit množství drátů, kabelů i techniky
potřebné k tomu, abychom takové zařízení
sestavili? Příroda je prostě nedostižná!
Odpařená vodní pára obsahuje vázanou
sluneční energii, a jak postupuje krajinou, sráží se (kondenzuje) na chladných místech, přičemž se uvolňuje teplo vázané při výparu. Tak
sluneční energie plyne prostorem. Podle fyzikálních podmínek se vodní pára může srážet
až ráno (tvorba rosy, drobné ranní srážky) a
skupenským teplem uvolněným při kondenza-

prosinec 2011
ci ohřívá okolí. Sluneční energie tak plyne
(přenáší se) i v čase.
Na základě této malé připomínky základů
fyziky lépe pochopíme rozdíl mezi stínem
stromu a stínem slunečníku či přístřešku. Je
podstatný. Zatímco slunečník záření pouze
pasivně odráží (podle barvy povrchu), strom
jej aktivně přetváří v chlad a vlhko. Zmínil
jsem, že koruna stromů o průměru 5 metrů
chladí průměrným výkonem 7 kW, což za deset hodin provozu představuje kolem 140 Kč
(při sazbě za odběr elektřiny pro domácnost) a
240 Kč (při podnikatelské sazbě). Aby strom
dobře „fungoval“, vyžaduje od nás jen občas
zalít. Kromě toho listnatý strom před oknem
na zimu opadá a propouští sluneční záření,
které může pasivně ohřívat dům.
Zacházením s vodou a rostlinami ovlivňujeme klima zahrady i jejího nejbližšího okolí.
Odvodněním a odstraněním zeleně na velkých
plochách navozujeme zvláště ve městech či
na polích pouštní klima, které nevyváží žádné
technické zařízení. Je to proto, že na plochách
bez vegetace se většina dopadajícího sluneční
záření přeměňuje na teplo, okolí se přehřívá a
2
vysychá. Na malou zahradu o ploše 300 m dopadá v létě sluneční záření o výkonu až 300 kW,
což za letní den činí 1500 až 1700 kWh sluneční
energie. Stejné množství energie se na suchých
neozeleněných plochách odráží v podobě nevyužitého tepla. Je-li však plocha pokryta
rostlinami a zásobená vodou, potom se více
než polovina energie váže do vodní páry a
naše zalitá zahrádka se stromy a dalšími rostlinami chladí sebe i okolí výkonem kolem 100
kW. Činí tak nehlučně, nenápadně, za zpěvu
ptáků, vůně květin a zrání plodů. Jenom
za energii nutnou k provozu chladícího zařízení srovnatelných technických parametrů bychom zaplatili 3000 Kč, respektive 6000 Kč
denně.
Jan Pokorný
ENKI, o.p.s. a ÚSBE AVČR, Třeboň
Pokorný J. (1999):
Co umí strom aneb O zahradě s trochou fyziky
Domov, Praha, 39(7): 50-51

Občanské sdružení Klidný domov informuje
Dne 9. a 11. listopadu byli v Suchdole nad Lužnicí tři vysocí úředníci ministerstva vnitra. Při rozhovoru s nimi se probírali i místní věci.
Došla řeč i na místní měsíčník Zpravodaj. Jako mluvčí Občanského
sdružení – Klidný domov, jsem jim předložil k posouzení i obsah článku, který nám letos na jaře nebyl otištěn. Od té doby se OS příliš v tomto
tisku neangažuje. Jaké však bylo moje překvapení, když na znění onoho článku neshledali nic závadného. Upozorňuji i na to, že dostávám
neustále dotazy, proč jsme tuto možnost informací pro občany přerušili.
Mezi úvahami oněch tří úředníků ministerstva vnitra byl i dotaz, zda se
u Suchdolského zpravodaje nejedná o „stranický tisk“. Chtěli vědět i
jména takz. redakční rady, což už před půl rokem chtěli vědět i členové
a sympatizanti OS. Znění článku bylo vzato na posouzení na
ministerstvo vnitra.
Připravuje se petice proti jízdám kamiónů přes Suchdol nad Lužnicí.
Nejde jen o váhu do 32 nebo 35 tun, jde o zákaz jako takový. Zjistili
jsme, že se jízdy kamiónů přesouvají v čase do pozdních večerních
nebo časných ranních hodin. Pro vážení těchto jsou dle celní správy

pouze 3 místa v Jihočeském kraji s takto absolutně rovným povrchem.
Váhu lze však zjistit váhou kamiónu plus váhou přepravovaného zboží.
Radar na silnici Třeboň – Halámky, stejně jako omezení rychlosti v kritické části Suchdola nad Lužnicí, vyčištění vpustí do kanálů na této
silnici, chodník od domu p. Chatta až po prodejnu Flop zůstávají dále
utopií.
V poslední době se v naší zemi více zabývají politici zákonem
o střetu zájmů. Tento zákon je silně podporován i opozicí. Chtěli bychom tímto vyzvat naše zastupitele k podepsání čestného prohlášení, že
tento zákon není našimi zastupiteli porušován a že si porušováním
nevylepšují kapesné.
Na závěr už jen vzhledem k blížícím se svátkům vánočním a novému roku přejeme všem „lidem dobré vůle“ , ale jen těmto, vše nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti do roku 2012, který bude daleko složitější.
Za Občanské sdružení Klidný domov – jednatel a mluvčí
Zdeněk Mrázek
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Sportovci Sokolu
a fotbalový klub Suchdol nad Luž.
děkuje všem členům i hráčům za obětavou
práci a fanouškům, příznivcům sportu za
podporu po celý rok 2011. Přeje všem
spoluobčanům zdraví, pohodu a klidné
prožití vánočních svátků.
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Podzim s fotbalem
Skončily 3 měsíce pilné práce, starostí, tréninků a víkendů plných fotbalu. Sezonu jsme
zahájili 13.srpna Memoriálem Ády Rohlíka. A-mužstvo vítězství doslova vydřelo v posledních okamžicích finálového zápasu. Pak už nastal pro hráče všech 7 mužstev stále se opakující kolotoč. Toho se ovšem přímo účastnily i doprovodné týmy a celý výbor. Zákonitě se
střídala vítězství s prohrami, které - děkujeme fotbalovému “Pánubohu” - nebyly tentokrát
tak tragické. Všechna mužstva v absolutní pohodě přezimují a po vánoční přestávce zahájí
přípravu na jaro.
A-mužstvo skončilo s 25 body v tabulce na 3. místě. Trenéři plně využili herního potencionálu mladých hráčů a skvěle je doplňovali zkušenostmi těch starších. B-mužstvo překonalo chvilkovou krizi, potýkalo se s absencí brankáře, jejich svatyni hájil i hráč z pole. Díky posledním
výsledkům obsadilo 8.místo - přesně v polovině tabulky s 19 body a přímým kontaktem s místy
přednějšími. Dorostenci, poprvé v tzv. nabité a těžké skupině A, předváděli stabilně dobré výkony. Tato skupina je nazatěžovala, ba naopak, každého jejich výsledky přesvědčily o tom, že se
Suchdolem se musí vždy počítat. V tabulce jsou na 3. místě s 29 body, díky brankáři a dobré práci obrany dostali jen 12 gólů a jsou z tohoto pohledu ti nejlepší. Starší žáci jsou zatím pouze na
9. pozici v tabulce, ale jejich čas - jak stále říkáme - na ně teprve čeká. Bohužel nemáme dostatek
hráčů příslušné věkové kategorie.
A tak je skoro pravidlem, že proti vyrovnané řadě soupeře nastupují hráči o 2 roky mladší.
Řády to umožňují, my sami si neumíme představit, že by tyto nadějné děti hrály pouze Okresní
přebor. Za rok, za dva, nám ukáží. Všichni je musíme v tomto ohledu podporovat a udělat pro ně
vše. Mladší žáci nás již přesvědčují, že mají na víc ! Jsou sice také na 9. místě, ale neztratili dosah na místa vyšší, jejich bodový odstup je minimální.
Obě přípravky, starší i mladší, nám dělají jen radost. Tabulky v tomto případě nic neznamenají, u mladších se ani nevedou, vítězství obou týmů silně převažovala. Přípravky jsou naší první
nadějí a proto výbor rozhodl o úhradě haly za obě mužstva po celou zimní přípravu z dotace na
sport od MěÚ.
Vážíme si fanoušků, sponzorů a děkujeme všem aktérům fotbalových utkání za předvedené
výkony.
Fotbalový výbor Sokolu

Uzáverka příštího čísla
již 9. prosince 2011

CINEMA BAR
3.12. Čertovská diskotéka

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
Koupím byt nebo hledám pronájem bytu 3+1
v Suchdole nad Lužnicí

Hrají: Michal Tufr a DJ Rudeboy
Akce: Captain Morgan + Cola – 39 Kč
El Jimador – 49 Kč
Start: 21.00 hodin – hosté s rohy obdrží
WELCOME DRINK ZDARMA

Tel. 602 571 576, 728 555 363
 Pronajmu garáž v ul. B. Němcové v Suchdole nad Lužnicí.
tel. 724 052 663

3.12. Dětské odpoledne
s Mikulášem, čertem a andělem
Bohatý program plný her a sladkých odměn
od 14.00 hodin do 17.00 hodin

Tel. : 773 953 573
31.12. SILVESTR 2011
Akční pití, mnoho cen, ohňostroj, rautový stůl
a půlnoční přípitek zdarma

! POUZE PRO HOSTY, KTEŘÍ SI ZAREZERVUJÍ
SVŮJ STŮL!
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KDO PRODÁ NEBO PRONAJME
pozemek přibližně 800–1000 m pro provozovnu
VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN
2

Kontakt: tel. č. 604 960 537 e-mail: merabcb@quick.cz
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