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Cena 6,00 Kč

INFORMACE Z RADNICE

Informace k systému plateb za
komunální odpad v roce 2012
S účinností od 1.1.2012 vstupuje v platnost
nová obecně závazná vyhláška Města Suchdol
nad Lužnicí č. 1/2011 o místním poplatku za
provoz systému likvidace komunálního odpadu v roce 2012.
Výše uvedená vyhláška je zveřejněna na
úřední desce městského úřadu.
Nadále je v našem městě úhrada prováděna formou místního poplatku, který byl na rok
2012 stanoven ve výši 500,- Kč na osobu s trvalým pobytem ve městě Suchdol n. L. a jeho
místních částech. Přesto bude město muset ze
svého rozpočtu dotovat likvidaci odpadů částkou vyšší jak 1 500 000 Kč. Poplatek je možné
uhradit na celý rok, a to nejpozději do 30. dubna, nebo ve dvou splátkách, a to na I. pololetí
do 30. dubna a na II. pololetí do 31. července.
Poplatek se hradí v úředních dnech pondělí
a středa do 16:00 hodin v kanceláři ekonomického odboru městského úřadu, I. patro
č. dveří 11., v případě převodu z účtu vám
bude variabilní symbol sdělen na tel. č.
384 382 159.
Po úhradě poplatku bude poplatníkovi vydána k nalepení na jeho popelnici evidenční
známka. Povinnost platit poplatek má rovněž fy-

zická osoba, která má na katastrálním území
města ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu osobu
(500,- Kč).
Do 30. dubna 2012 včetně bude firma
AVE CZ s.r.o. obsluhovat nádoby občanů
označené ještě známkou z roku 2011.
Po tomto termínu budou obsluhovány
pouze nádoby označené již známkou na
rok 2012.
Toto však neplatí u podnikatelských
subjektů, které pro vývoz svého odpadu
potřebují známku na popelnici a kontejneru pro rok 2012 již od 2. ledna 2012. Bez
takto označené popelnice či kontejneru nebude tato nádoba ze strany firmy AVE CZ
s.r.o. J. Hradec obsluhována.
Od poplatku jsou osvobozeni občané ve
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, občané, kteří mají v obci trvalý pobyt, ale v obci se prokazatelně (písemné
prohlášení občana) nepřetržitě déle jak
8 měsíců nezdržují, občané, kteří v r. 2012
dovrší 85 a více let věku a občané žijící
pokračování na str. 2

Zastupitelstvo města schválilo:
 Rozpočet města na rok 2012. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 50 164 680 Kč a s výdaji ve výši 50 374 380 Kč. Rozpočet je
schodkový ve výši 209 700 Kč. Schodek
bude hrazen z přebytku hospodaření v minulých letech.
 Záměr prodeje bytu č. 7 v čp. 294 Na Huti.
Minimální nabídková cena je ve výši
179 920 Kč
 Prodej bytu č. 3 v čp.294 Na Huti
 Prodej bytu č. 4 v čp. 308 Na Huti
 Vyhlášku o místním poplatku za odpad
v roce 2012. Poplatek činí 500 Kč na osobu
a rok. (podrobnosti o poplatku a o systému
nakládání s odpady v roce 2012 na jiném
místě zpravodaje)
Zastupitelstvo pověřilo radu města připravit
podmínky a termín ukončení privatizace
městských bytů a předložit je ke schválení
zastupitelstvu města.
Rada města schválila:
 ukončení nájemní smlouvy s nájemcem
kulturního domu
 záměr pronájmu objektu čp. 164 v Tušti
(turistická ubytovna)
 finanční příspěvek na provoz internetového
portálu „Třeboňsko.cz“
Rada města se rozhodla připravit návrh na snížení měsíčních plateb pro uživatele internetové sítě města.

Oznámení finančního úřadu
Pracovníci z Finančního úřadu v Třeboni
budou v Suchdole nad Lužnicí ve dnech
28.2.2012 a 20.3.2012, vždy od 13.00 hod.
do 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ. Na
místě budou k dispozici tiskopisy daňových
přiznání k dani z příjmů fyzických osob, z technických důvodů zde nebude daň vybírána
v hotovosti. Zároveň upozorňujeme, že od
1.1.2011 již nelze využít k zaplacení daně daňové složenky (bez poplatku poště).
Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických
osob je v tomto roce možno podávat až do
pondělí 2.4.2012. V týdnu od 26.3.2012 do
2.4.2012 budou na Finančním úřadu v Třeboni
prodlouženy úřední hodiny každý den do
18.00 hod., zároveň v tyto dny bude otevřena
pokladna denně, a to v pondělí, úterý a středu
do 15.00, ve čtvrtek a v pátek do 14.30 hod.
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Informace k systému plateb za
komunální odpad v roce 2012
pokračování ze str. 1
v domovech důchodců, ústavech sociální péče
a podobných zařízeních, ve kterých nemají
trvalý pobyt.
Současně připomínáme, že je potřeba, aby
každý poplatník ohlásil správci poplatku (městský úřad) zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, změnu
vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci , a to nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy tato změna nastala.
Sběrný dvůr pro vytříděné složky komunálního odpadu je otevřen každou středu od
13.oo do 17.oo hodin a každou sobotu od
8.oo hod. do 12.oo hodin. K uložení odpadu do
sběrného dvora je potřeba obsluze dvora předložit platnou stvrzenku o úhradě poplatku za
komunální odpad na r. 2012.
O státních svátcích připadajících na tyto
dny je sběrný dvůr uzavřen.

Ukládání stavebního
a demoličního odpadu
Stavební a demoliční odpad vzniklý na
území města při stavební činnosti občanů popřípadě právnických a fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost musí původce
odpadu podle zákona o odpadech č.185/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, předat pouze oprávněné osobě. To je osoba, která má
oprávnění k nakládání s odpady podle příslušného zákona. Odvoz a uložení stavebního odpadu bude provedeno na náklady původce
odpadu a to na řízenou skládku. Jiné nakládání
s tímto odpadem je nelegální.
Tímto není dotčena možnost zajistit odvoz
stavebního odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky původcem odpadu.
Bližší informace o kontaktech na oprávněné
osoby - městský úřad, I. patro, č. dveří 11.

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
Harmonogram obsluh nádob na odpad zůstává na rok 2012 pro Suchdol n. L., tak pro
místní části beze změn.

Harmonogram
vývozu sběrných nádob:
kontejnery Suchdol – každé pondělí
popelnice Suchdol – každou středu
Tušť a New York – každou středu
Klikov
– každou středu
Zajíc
– každou lichou středu
Tři Facky
– každou středu
Františkov
– každou středu
Benátky
– každé pondělí
Hrdlořezy
– každé pondělí
Bor
– každou středu
Vývoz nádob na odpad je zajišťován ve
dvousměnném provozu a z organizačně
technických důvodů může v průběhu roku
docházet ke změnám tras a časů vývozu,
proto platí zásada, že nádoby budou obslouženy v daný den od 6:00 hod. do 24:00 hodin
a v případě technické nebo jiné nepředvídatelné závady následující den od 6:00 hod. do
24:00 hodin.
Sběrné nádoby nebo pytle s logem odvozové firmy mohou být k vývozu přistaveny
na veřejné prostranství nejdříve v 19.00 hodin
dne předcházejícímu dnu vývozu (dle harmonogramu) a odstraněny nejpozději 12:00 hodin
po jejich vyprázdnění. Na přední straně popelnice v její horní třetině musí být vylepena evidenční známka, která prokazuje možnost
využívat systém zavedený městem.
Městský úřad současně upozorňuje ty občany, kteří dosud neuhradili poplatek či jeho
zbývající část za rok 2011, aby tak neprodleně
učinili. V opačném případě jim poplatek bude
zvýšen až na trojnásobek a bude přistoupeno u
těchto dlužníků k exekuci dlužné částky srážkou ze mzdy, bankovního účtu, důchodu, či jiných příjmů.
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Dále upozorňujeme občany, podnikatele a
firmy na to, že firma AVE CZ s.r.o. J. Hradec
zajišťující likvidaci odpadu z území Města
Suchdol n. L, z protipožárních, hygienických,
technických a důvodů předpisů ochrany životního prostředí neprovádí obsluhu odpadových
nádob, ve kterých se nachází:
¡ žhavý nebo horký popel
¡ uhynulá těla zvířat
¡ stavební suť, zemina, kamení
¡ hořlavé a výbušné látky, jedy, chemikálie
¡ ropné oleje a látky jimi nasycené
¡ tekuté odpady
¡ hnůj
¡ akubaterie, monočlánky
¡ zářivkové trubice
¡ léčiva
¡ odpad není sypatelný (je zamrzlý nebo napěchovaný v popelnici), hrozí poškození
odpadové nádoby, případně úraz obsluhy
¡ nádoba je zkorodovaná, či jinak poškozená
¡ nádoba není opatřena příslušnou známkou
s rokem obsluhy
¡ nádoba je umístěna mimo dostupnost svozové techniky
P. Hrbek,
pověřen vedením MěÚ Suchdol n. L.

POZVÁNKA
Místní organizace Českého rybářského
svazu Suchdol nad Lužnicí
zve všechny své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU
SCHŮZI ČESKÉHO
RYBÁŘSKÉHO SVAZU
MÍSTNÍ ORGANIZACE
V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ,
JEŽ SE USKUTEČNÍ
25. ÚNORA 2012 v 10 HODIN
V RESTAURACI U PÁVKŮ
za účasti člena výboru
Jihočeského územního svazu ČRS.
PO SCHŮZI BUDOU VYDÁVÁNY
POVOLENKY K RYBOLOVU
NA ROK 2012.
VŠECHNY ČLENY SRDEČNĚ ZVE
VÝBOR MO ČRS
v Suchdole nad Lužnicí
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ZÁPIS DĚTÍ
do 1. ročníku
pro školní rok 2012 / 2013
se bude konat v naší škole

ve středu 8. února 2012
v učebnách I. stupně
od 14.00 do 17.00 hod.
K zápisu přijdou děti, které dovrší
6 let věku do 31. 8. 2012 a děti
s odkladem pro školní rok 2011 / 2012.
Zákonní zástupci vezmou s sebou
k zápisu rodný list dítěte
a doklad totožnosti.

Adopce na dálku
(rok třetí)
Třída VIII. A se i v tomto školním roce
rozhodla pokračovat v „Adopci na dálku“ a
podpořit svou „adoptivní dceru“ Govindammal z Indie.
Je to dívka, která pochází z velmi chudých
poměrů, maminka jí bohužel zemřela, a tak se
naše třída ujala role tzv. adoptivních rodičů.
Aby mohla mít alespoň základní vzdělání, je
třeba každým rokem poslat 4.900,- Kč, z čehož je hrazeno vybavení a ošacení do školy.
Zároveň může být z této částky podpořena i
rodina dítěte a místní komunita.
Abychom tuto částku dali dohromady,
uspořádali jsme v předvánočním čase sbírku
na naší škole, kdy se k nám přidali jednotlivci
z řad žáků i zaměstnanců školy a dokonce jedna celá třída, a to 9.A (připojili se opravdu úplně všichni žáci z této třídy!!). Dále nás
podpořil i kolektiv z místní mateřské školky a
větším finančním obnosem také paní O. Čalkovská. Protože vybraná částka ještě nedosahovala potřebné výše, domluvili jsme se a
zbytek jsme uhradili z peněz utržených na
vánočním jarmarku, to znamená z našeho
třídního fondu.
Tuto akci zaštiťuje Arcidiecézní charita
Praha, která se stará o to, aby peníze přišly,
kam mají. Dvakrát do roka jsme informováni,
jak bylo s penězi naloženo a jakých školních
výsledků naše Govindammal dosahuje. A také
jsme přímo s ní v písemném kontaktu, dopisujeme si s ní v anglickém jazyce. Pravidelně
nám také posílá své foto. Z jejích dopisů vždy
vyplývá vděčnost, že se jí někdo ujal a vždy
nás také informuje o tom, co ji zajímá, jaké má
koníčky a plány do budoucna.
Myslíme si proto, že naše aktivita má
smysl, a chtěli bychom poděkovat všem, kteří
naši snahu podpořili a pochopili tedy, že spolu
s námi pomáhají dobré věci.
26 žáků VIII. A + třídní učitelka I. Mráčková
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Program kina na měsíc únor
t

3. pátek

19.30 hod.

158 min.

t

15. středa

17.00 hod.

87 min.

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

Mikael Blomkvist je finanční reportér, odhodlaný očistit svou pověst poté, co byl obviněn z veřejného pomlouvání. Netuší však, co ho čeká.
Hrají: Daniel Craig, Rooney Mara, Robin Wright.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít
prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým
dováděním během chvíle obrátí naruby. Provádějí jednu lumpárnu za druhou a zpestřují
tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním
pasažérům.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč

t

8. středa

19.30 hod.

132 min.

MISSION: IMPOSSIBLE
– Grost Protocol

t

Vybírají si mise, jejíchž splnění je prakticky
nemožné. Ve čtvrtém díle tým vedený Ethanem Huntem posune hranice nemožného ještě
o něco dál.
Hrají: Tom Cruise, Paula Patron, Simon Pegg
a další.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

10. pátek

19.30 hod.

108 min.

LÁSKA JE LÁSKA
Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem, touží potkat svého prince a prožít s ním
romantickou lásku. Ale i dědeček potkává
svoji první lásku a opět se zamiluje.
Hrají: Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Ondřej
Vetchý, Simona Stašová, Rudolf Hrušínský ml.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 90,- Kč

17. pátek

19.30 hod.

145 min.

ČERNOBÍLÝ SVĚT
Snímek Černobílý svět mapuje vztah tří zcela
rozdílných a výjimečných žen, jež spojuje tajný spisovatelský projekt, který se pokouší překovat zažitá společenská pravidla.
Hrají: Jessica Chastain, Viola Davis a další.
České titulky.
Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč
t

22. středa

19.30 hod.

110 min.

RUMOVÝ DENÍK
Rok 1960. Paul Kemp je novinář na volné
noze píšící pro krachující plátek kdesi v Karibiku. Chce si vydobýt své místo na slunci, čím
více se ale snaží, tím menší úspěch má.
Hrají: Johnny Depp, Aaron Eckhart a další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 90,- Kč

t

24. pátek

19.30 hod.

115 min.

DĚTI MOJE
Ne každý, kdo bydlí na Havaji, má v životě havaj. Poklidný havajský život Matta Kinga se
začne sypat ve chvíli, kdy jeho žena po nehodě skončí v kómatu. Bude se muset postarat
o své dvě dcery.
Hrají: George Clooney, Amara Miler, Nick
Krause.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

29. středa

19.30 hod.

110 min.

KONTRABAND
Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a nejostřejší lokty, kdo selže, musí
z kola ven, nejlépe z kulkou v hlavě.
Hrají: Mark Walhberg, Kate Beckinsale a další.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
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Vážení spoluobčané,
zveme Vás na tradiční, již

XIII. FARNÍ PLES,
který se bude konat

17. února 2012
v Restauraci U PÁVKŮ
v Suchdole nad Lužnicí.
Ples potrvá od 19.00 do 02.00 hodin.
Vstupné 90,- Kč
Předprodej vstupenek zajišťuje
pí Marta Kojanová – tel. 728781668
nebo 607727956.
K tanci a poslechu bude hrát hudební
skupina REGENT TŘEBOŇ.
Výtěžek plesu bude použit na potřeby
pořádající farnosti a charitativní účely.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Vánoční jarmark
Vánoční jarmark se letos konal v sobotu
10. prosince. Již druhým rokem ho pořádalo
město Suchdol nad Lužnicí společně s místní
základní školou. Žáci všech tříd pod vedením
svých učitelek a učitelů pilně vyráběli, aby na
jarmarku předvedli, jak jsou zruční a co všechno umí. Zakoupit bylo možno různé ozdůbky,
svícínky, vánoční přání, jmenovky, cukroví a
spousty dalších předmětů. Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří tuto akci podporují
a sami se jí aktivně účastní nejen nákupem nabízeného zboží, ale i výrobou samotných
předmětů. Velmi si zájmu rodičů vážíme a těšíme se na další spolupráci.
Mile nás překvapilo, že žáci utržili vysokou částku, a to 35 560 Kč. Tyto peněžní
prostředky byly ponechány žákům ve třídních
fondech a budou použity na spolufinancování
školních akcí.
Mgr. A. Ficalová

PŘEDNÁŠKA
z Novohradských hor
Městská knihovna v Suchdole nad Lužnicí
zve všechny zájemce na přednášku
spojenou s promítáním fotografií
Z NOVÝCH HRADŮ DO HOR
Pan Milan Koželuh vás seznámí s historií
Novohradských hor, s přírodními
památkami a zajímavými skálami.
Přednáška se uskuteční
v pondělí 27. února 2012 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu
v Suchdole nad Lužnicí.

INFORMACE
V pondělí 27. února 2012 bude
v Městské knihovně v Suchdole
nad Lužnicí
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POZVÁNKY
za kulturou
Město Suchdol nad Lužnicí
připravuje na sobotu

3. března 2012 od 19.30 hodin
v kině muzikálovou komedii

SVĚTÁCI
Hrají: Filip Tomsa / Viktor Limr / Lumír Olšovský,
Dalibor Gondík / Zbyšek Pantůček,
Aleš Háma / Martin Zounar,
Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková,
Vlasta Žehrová / Olga Želenská,
Monika Absolonová / Ivana Andrlová /
Jana Zenáhlíková,
Miriam Kantorková / Vlasta Peterková,
Josef Oplt / Jan Přeučil a další.

Vstupné 250,- Kč.
Prodej vstupenek v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí.

zahájen nový kurz
k získání řidičského
oprávnění
Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299.

16. - 18. BŘEZNA 2012
DIVADLO J. K. TYLA V TŘEBONI
DIVADLA POEZIE I SÓLOVÍ
RECITÁTOŘI
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE I VY!!!
VÍCE NA TELEFONU 602 806 508,
NEBO NA PAVEK.VITA@SEZNAM.CZ

RODIČE
S DĚTMI
DO DIVADLA
Město Suchdol nad Lužnicí
připravuje na sobotu

25. února 2012 od 16.00 hodin
v kině loutkové představení
pohádky pro děti

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
S pohádkou se představí
Loutkové divadlo z Třeboně.
Vstupné 30,- Kč
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Netradiční zpívání
u stromečku
Již tradiční zpívání u vánočního stromečku
se tentokrát neslo v netradičním duchu. Úvodního slova se ujal ředitel školy pan Ladislav
Ondřich, který kromě přání spokojených Vánoc připomněl s humorem (jemu vlastním)
možná úskalí vánočních prázdnin – rybí kost
v krku či zábavné hrátky s pyrotechnikou.
Krásné Vánoce nám také popřál místostarosta
města pan Jan Kronika. Neobvyklou součástí
bylo dojemné rozloučení s dlouholetou vedoucí školní jídelny paní Zdeňkou Pišanovou,
která odchází do zaslouženého důchodu.
Zpívání se neslo ve smutečním tónu s ohledem na nedávné úmrtí bývalého prezidenta
Václava Havla, přesto zaznělo několik pěkných koled, které se žáky 2. stupně secvičila
paní učitelka Zdeňka Zbudilová. Žáci 6. ročníku zarecitovali vánoční básničky, které se naučili v hodinách literární výchovy s paní
učitelkou Lucií Šmídlovou.
Na závěr setkání jsme si společně zazpívali
oblíbenou vánoční píseň Purpura z divadla Semafor, protože jsme si chtěli připomenout
Václava Havla, jehož život byl s divadelní
tvorbou těsně spjatý.
Učitelé 2. stupně ZŠ

Vánoční besídka druhých tříd
Adventní čas zpříjemnili žáci druhých tříd vánoční besídkou, která se konala 22. prosince
2011v podvečer. Na svá vystoupení se pečlivě připravovali několik týdnů a předvedli rodičům, příbuzným a kamarádům pěkné pásmo písniček, básniček, koled a tanců. Zaplněné kino
odměňovalo děti bouřlivým potleskem. Závěrečný tanec se svíčkami, na kterém se při nácviku podílela paní vychovatelka Marcela Hadačová, silně a dojemně podtrhl atmosféru blížících se Vánoc. Na závěr besídky poděkoval žákům i paním učitelkám pan ředitel Ladislav
Ondřich a popřál všem přítomným klidné prožití vánočních svátků. Poděkování patří též paní
Renatě Rohrbachové za příjemnou spolupráci!
K. Hanzalová, V. Wipplingerová

Výlet do Českého Krumlova
V úterý 13. 12. uspořádala paní Rohrbachová z městské knihovny
pro vybrané žáky 5. – 9. třídy zájezd do Českého Krumlova. Zúčastnili
se ti žáci, kteří pomáhali při akcích pořádaných knihovnou nebo byli
doporučeni svými třídními učiteli za odměnu.
A tak si mohli všichni za příznivého počasí prohlédnout jedno z našich nejkrásnějších a také turisty nejvyhledávanějších měst naší republiky. Navštívili zde zámeckou zahradu s otáčivým hledištěm připravenou
na zimní sezónu, dále pak velmi zajímavé zámecké muzeum a vystoupali
na zámeckou věž s překrásným pohledem na celý Český Krumlov a široké okolí. Poté nasáli předvánoční atmosféru v historickém centru města a
přilehlých uličkách, společně se vyfotili u řeky Vltavy s krumlovským
zámkem za zády a pak se vydali na krátkou zastávku do Českých Budějovic. Nakoupili ještě chybějící dárečky, trochu se posilnili a ohřáli
(většina vzala útokem tradiční „posilovnu“ Mc Donald’s) a v odpoledních hodinách se vrátili všichni domů předvánočně naladěni plni nových dojmů a zážitků.
Za celou tuto akci je třeba poděkovat paní knihovnici R. Rohrbachové, která vše perfektně připravila a zorganizovala.
Za pedagogický dozor I. Mráčková
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Výlet do Českého Krumlova

fotoreportáž

Předvánoční návštěva Gmündu

fotoreportáž
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Předvánoční návštěva Gmündu
Ve čtvrtek 15. 12. se vydali žáci 7. a 8. ročníku, kteří navštěvují povinně volitelný předmět německý jazyk, na výlet k našim rakouským
sousedům.
A co bylo cílem této akce? Prohlédnout si předvánočně vyšperkované město Gmünd, seznámit se s nejdůležitějšími budovami a místy ve
městě, zorientovat se zde a v praxi si prověřit získané vědomosti z německého jazyka. Žáci si mohli vyzkoušet alespoň základní naučené
fráze (např. zjišťovali na nádraží, kdy jede vlak do Prahy nebo do Suchdola, kolik stojí jízdenka, na poště pak, kolik třeba stojí známka na
pohlednici atd.).
A našla se také chvilka na nákup nějaké té maličkosti pro sebe nebo
své blízké a na odpočinek na místním dětském hřišti či na návštěvu kostela, kde mohli zájemci v klidu chvíli posedět nebo zapálit svíčku za své
blízké.
Pak už nezbývalo, než přejít zpět do České republiky, v Českých
Velenicích sednout na vlak a vrátit se zpět do svých domovů. (I.M.)

Studiem k lépe placené profesi
Střední škola České Velenice se stále snaží doplňovat nabídku oborů podle požadavků zaměstnavatelů, aby naši absolventi nekončili na
úřadech práce, ale aby našli dobré a slušně placené pracovní místo.
V denním studiu mohou uchazeči získat výuční list ve velmi žádaném strojírenském oboru Strojní mechanik a nově také Nástrojař Magny Cartech. Toto studium se žákům vyplatí, a to doslova, neboť mohou
dostávat stipendium od Jihočeského kraje, příp. od firmy Magna Cartech. Třetím učebním oborem je Komerční pracovník v dopravě, který
je vhodný i pro dívky.
Maturitu lze získat v oboru Mechanik silnoproudých zařízení se zaměřením na silnoproud, jehož absolventi se uplatní nejen v profesích

zaměřených elektrotechnicky, ale i jako strojvedoucí elektrických lokomotiv (zde je možno získat velmi bohaté stipendium ČéDéS). Obor
Management v dopravě – dopravní logistika EU připraví absolventy na
řídící činnosti v ekonomické oblasti, v logistických a spedičních službách v ČR i v EU. Výhodou je i získání řidičského průkazu sk. B zdarma. Absolventi oboru Operátor provozu a ekonomiky dopravy najdou
uplatnění v oblasti dopravy a přepravy v obchodních a ekonomických
službách. Také oni získají zdarma řidičský průkaz během studia.
Naše škola také nabízí možnost získat maturitu v dálkovém studiu,
což je zajímavé pro ty, co již pracují nebo si hledají novou práci. V dálkovém tříletém nástavbovém studiu (uchazeči již jsou vyučeni) jsme
nově vytvořili školní vzdělávací programy oborů Finanční a logistické
služby (dříve Dopravní provoz), Provozní technika a Provozní
elektrotechnika.
A pro ty, co z mladické nerozvážnosti či jiných důvodů nedokončili
svá středoškolská studia, anebo pro ty, co mají základní vzdělání, ale
chtějí získat lepší vyhlídky na trhu práce, vyučujeme dálkový pětiletý
studijní obor Provoz a ekonomika dopravy.
Dálkové studium probíhá formou konzultací, vždy 3 dny v měsíci, je
zdarma a pro žáky ze vzdálenějších míst nabízíme možnost levnějšího
ubytování a stravování.
Milí čtenáři, pokud patříte mezi ty, kteří nechtějí živořit na sociálních dávkách, ale chtějí získat nebo si udržet dobré zaměstnání, nebo
jako absolventi ZŠ nechcete po studiu skončit na úřadech práce, přihlaste se do naší školy a získejte kvalitní vzdělání pro vaši budoucnost!
RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy
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Tříkrálová sbírka
6. a 7. ledna 2012

Slova známé koledy „My, tři, králové, jdeme k vám, …“ se ve dnech 6. a 7. ledna ozývala ve dveřích bytů téměř po celém Suchdole,
Klikově, Františkově, Tušti, Benátkách i Rapšachu. Při koledování jsme vám zvěstovali, že
se narodil Ježíš Kristus, Spasitel všech lidí, a
nyní zvěstujeme, že jste tuto zprávu přijali
s vděčností, radostí a darovali dohromady
47 723 Kč. Mimo to jsme od vás dostávali pochvalu, obdiv, starost, sladkosti i úsměvy. Povětšinou jsme se shodli, že nám jako
koledujícím - dětem i vedoucím - dělalo radost
zpívat, psát nápis K + M+ B 2012 (Kristus ať
žehná tomuto domu), dávat cukříky,
kalendáříky, protože při tom všem jsme byli
vřele přijímáni.
Samozřejmě, že jsme někdy byli zklamáni
jednáním některých lidí, ale toho dobrého bylo
daleko víc. Např. děti mrzí, když nám někdo
zabouchne před nosem, nebo vykoukne z okna
a ani neotevře, představte si, jak jim asi je a jak
by bylo vám. Ale i my jsme možná někde
jednali nesprávně.
A ještě nás těšilo, když nám lidi říkali: „To
jsem ráda, že jsem vás stihla. Už jsme vás čekali. Včera jsme vás taky viděli chodit, tak
jsme měli strach, jestli přijdete i k nám. U nás
jste letos poprvé, to je dobře, že jste přišli. Přijďte i příští rok.“ Za to vše vám moc děkuji.
Chci také poděkovat všem, kteří věnovali
jeden den, nebo jeden a půl dne tomu, aby se
Tříkrálová sbírka mohla u nás uskutečnit. Popravdě řečeno s přibývajícími léty a zkušenostmi zjišťuji, že hlavní smysl je právě ta
vzájemně předávaná radost, zvěst a poznávání
se. Dohromady nás „kralovalo“ 32, a proto nebudu jednotlivě jmenovat, ale za všechny zmíním vedoucí skupinek: pana Šnokhouse,
Martu Spurnou, Aničku Hojkovou, Josefa
Hojka ml., Ivu Dvořákovou, Báru Pumprovou, mě a v Rapšachu pana Drhu. Dále děkuji
řidičům a panu Hrbkovi z MÚ za vstřícnost a
spolupráci.
Ať všem Bůh žehná.

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
A k čemu peníze sloužily a slouží?
Několikrát jsem zaslechla, že určití koledující vybírají na sebe, protože … Tak to ale rozhodně nemůže být. Tříkrálová sbírka je právně
ošetřena a již po 12 let pořádána Charitou ČR.
Dopředu je napsán záměr, který schvaluje
tříkrálová komise. U nás vybíráme jako organizace Římskokatolická farnost Suchdol nad
Lužnicí. Pokladničky jsou opatřené logem
Charity a zapečetěné na obecním úřadě, kde
jsou po skončení také rozpečetěny, výnos spočítán a odeslán z České spořitelny na konto
Charity ČR v Praze. Pokaždé máme záměr podobný: pomoc lidem v sociální i hmotné nouzi
(v naší obci i v okolních obcích), příspěvek na
akce s dětmi jako podpora pozitivně tráveného
volného času dětí a mládeže v naší obci (tábory, výlety, vybavení farní místnosti, dětského
hřiště apod.) a podpora projektů a subjektů,
které organizují pomoc lidem v tísnivých životních situacích - pomoc při přírodních katastrofách v ČR nebo v zahraničí či podpora
dalších osvědčených projektů a organizací
jako CSI, Fond ohrožených dětí, Hospic v Prachaticích, nadace Klíček - dětský hospic a další. V zahraničí jsme např. letos pomohli
Somálsku a Etiopii. Takže vidíme, že naše peníze opravdu pomáhají. Celý vykoledovaný
obnos se posílá na Charitu ČR se sídlem
v Praze a my pak rozdělujeme vrácený podíl
(65 %). Ze zbývající částky, která zůstane
ústřední Charitě ČR v Praze, jde část na
pokrytí výdajů na pořádání sbírky a větší část
na projekty a pomoc do zahraničí.
Jak je vidět, dobrá vůle, úsilí, hodnoty a
chuť pomáhat, nebo udělat aspoň jeden malý
dobrý skutek i v „době krize“ nechybí, a dokud tomu tak je, bude dobře.

Elektronické zabezpečení
a otevřený přístup
do kostela sv. Mikuláše

Jak jsme již informovali na podzim, je
v našem kostele zavedené elektronické zařízení. Díky tomu je přes den možnost zajít do
kostela, sednout si tam, pomodlit se, prohléd-
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nout si ho. Prostor od hlavního vchodu k prvním sloupům – lavicím je otevřením kostela
přístupný. A kde je prostor elektronicky hlídán, určují mřížky, na nichž je uvedená výstraha. Jestliže se vám někdy stane, že i přesto, že
je odemčený hlavní vchod, se hned při vašem
vstupu do kostela ozve siréna, moc se
omlouváme za chybu v zakódování hlídaného
prostoru.
Tak vás zveme do našeho kostela kdykoliv
přes den i mimo bohoslužby, pokud je otevřený hlavní vchod, ale respektujte uvedené
výstrahy.
pokračování na str. 10

ČSŽ INFORMUJE
O NOVÝCH AKCÍCH
KONANÝCH V LETOŠNÍM
ROCE:
Český svaz žen v Suchdole nad Lužnicí se
chystá pořádat akci:
CHARITATIVNÍ PRODEJ
Vysvětlení: občané mohou nosit věci – letní i zimní oblečení, hračky, sportovní potřeby, lůžkoviny, bytový textil apod.
Vše čisté a nepoškozené – místo a datum
upřesníme.
Občané si potom mohou věci nakoupit za
poplatek 10,- Kč / kus.
Výtěžek z této akce ČSŽ použije na akce
pro děti.
Neprodané věci odneseme a odevzdáme na
charitu.
ČSŽ chystá o prázdninovém čase akci
BAZAR – BLEŠÍ TRH
Těšíme se na vaši návštěvnost a mnoho
spokojených lidiček, ať prodávajících ,tak
kupujících se těší členky Českého svazu
žen v Suchdole nad Lužnicí s předsedkyní
V. Kryšpínovou.
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Vánoce v Suchdole
nad Lužnicí
pokračování na str. 9
Vánoce jsou svátky, na které se většina lidí
těší, ale najde se i nemálo těch, kteří se jich
bojí. Takových lidí jsem před těmi posledními
vánočními svátky slyšela mluvit několik. Báli
se opuštěnosti, lhostejnosti, toho, že vlastně
nikomu nechybí. Ale Vánoce zvěstují, že přišel někdo, kdo je tu vždy pro každého, kdo nás
přišel uzdravit a vyzvednout z našich strachů,
nemocí, pochybností, zloby, hříchů, … Je to
Ježíš a právě o něm a o tom, proč přišel na tuto
zem, byla vánoční hra Putování za betlémským světlem. Podání biblického příběhu o
zvěstování Panně Marii od archanděla Gabriela a cesta Josefa s Marií do Betléma bylo netradiční - stínové divadlo. Do příběhu nás
uvedly a dále provázely dobové postavy, a
sice anděl a pastýř. Pastýř měl s sebou lucernu
s betlémským světlem a přišel mezi lid tím, že
hledal ztracenou ovečku. Ano, tu jedinou
ovečku, kvůli níž nechal dalších 99, aby ji našel, tak jako to dělá Bůh se „ztraceným“, zoufalým člověkem. Anděl nám zase ukázal svá
krásná veliká křídla, upozornil nás, abychom
si ho nepletli s motýlem Emanuelem a přivedl
nás k přemýšlení nad tím, co to vše znamená.

A co to pro lidi opravdu znamená, jsme se
mohli dozvědět v rozhovoru dvou chlapců,
kteří představovali kluka Martina a malého Ježíše v jesličkách. Ježíšek po Martinovi žádal,
aby mu dal pětku ze slohu, rozbitou vázu, lež,
vztek - prostě to, co se nám nepodaří, co nás
trápí, štve, co my špatného uděláme, protože
to chce proměnit v lásku, radost, naději, pokoj.
V kostele si lidi mezi sebou předávali
betlémské světlo a zpívali za doprovodu
varhan koledy. Započaté poselství Vánoc se
dál předávalo při půlnoční mši svaté a i dalších
vánočních bohoslužbách.
Betlémského představení jsme se tentokrát
ujali my ve farnosti. Mnohé překvapilo, že ten
pastýř nebyl Víťa, ale pan farář - P. Jaroslav
Šmejkal, který spravuje farnost Suchdol a jezdí z Českých Velenic. Bez Víti Pávka by to tak
dobře nešlo, proto mu moc děkujeme za jeho
pomoc, zapůjčenou techniku, plátno a další a
také ještě za Mikuláše při ministrantském víkendu. Za vzájemnou spolupráci jsem moc
ráda a vážím si jí. Také děkuji všem malým i
velkým farníkům, kteří se na tom podíleli představitelům anděla, velkého pastýře, Panny Marie, Josefa, pastýřů, hostinského, ženy a
klukům, kteří v kostele četli již zmíněný roz-

únor 2012
hovor. Ono totiž toho v prosinci bylo dost - víkend pro ministranty, mikulášská nadílka
s malým ohňostrojem, mikulášská pouť, v lednu nás pak ještě čekala Tříkrálová sbírka. Aktivní účast a příprava se z velké části týká těch
samých lidí. O to víc si toho cením - vaší
trpělivosti a nadšení - a děkuji vám.
Iva Hojková

ZVEME
DO HALY
v Suchdole na fotbalové turnaje

mladší žáci
sobota 4. února od 9 hodin
“Koblížek-CUP”

starší žáci
sobota 11. února od 9 hodin
“Sokolík-CUP”

Fotbalové děkujeme

Fotbalisté zahájili zimní přípravu
První vlaštovkou je tým dorostenců, jejich víkendové výběhy sleduje pečlivě celá suchdolská
veřejnost. Jsou přihlášeni opět k turnaji na umělce v Borovanech. Zahájí 5.2. utkáním se Sj Hrdějovice. Následuje 12.2. So Boršov n. Vlt. a zápasy ve skupině ukončí 18.2. utkáním s LOKO
ČB. Pořadí pak určí konečné zápasy o víkendech 26.2 a 4.3. Přípravu ještě doplňuje páteční
program v hale. Na sklonku ledna se plně přidají muži. Tentokrát o účast v některém z nabízených turnajů neměli zájem a požadali o sjednání 5 přípravných zápasů. První hrají se Slavií ČB
na umělce ve Staré Hlíně 18.2. v 15 hodin. Také oni doplňují přípravu již od začátku ledna pobytem v hale a těší se na soustředění v Loučovicích.
A nakonec žáci – starší, mladší a obě přípravky chodí pilně do haly, kromě toho mají možnost
se zúčastnit na vybraných zimních turnajích v okolí a každé mužstvo má vlastní domácí halový
turnaj. Starší přípravka hraje tzv. zimní ligu.Fotbalový klub děkuje všem řidičům/rodičům za zajištění dopravy.
Výbor fotbalového klubu

patří manželům Soudkovým z naší suchdolské pekárny. I v krizi, která zasáhla každého
z nás, si oba vždy udělají čas, vyslechnou
naše problémy a pomohou. Oblíbený halový turnaj mladších žáků “Koblížek-CUP”
zásobí vždy plným počtem koblihů pro každé mužstvo, sám p.Ing. Josef Soudek turnaj
pravidelně sleduje a účastní se předávání
cen. Pekárna svou podporu projeví i při každoročním soustředění, všechny hráče pak
provází každé ráno suchdolské pečivo.
Ještě jednou d í k y za všechny fotbalisty.
Výbor klubu

6. ročník zimního
florbalového turnaje
Dne 7.1.2012 se konal 6. ročník florbalového turnaje pořádaný místním týmem „United Nippers“. Do turnaje se nakonec přihlásilo 6 týmů:
United Nippers, Hrdlořezy, Silhoutette, Nema, Policie ČR a suchdolský ženský tým „Elastičky“. Celý turnaj proběhl „na výbornou“! Velký
DÍK patří pivovaru Regent, který již několik ročníků věnuje ceny nejen pro
vítěze, taktéž všem členům pořádajícího týmu za již zmiňovanou výbornou
organizaci a v neposlední řadě všem divákům za skvělou kulisu. T. Krása

Konečné pořadí (systém každý s každým):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

United Nippers
Silhouette
Policie ČR
Hrdlořezy
Nema
Elastičky

V
5
3
3
2
1
0

R
0
0
0
1
1
0

P
0
2
2
2
3
5

Body
15
9
9
7
4
0

Skóre
35:4
14:11
10:13
7:13
7:15
3:20

Vítězná sestava týmu United Nippers:
Nahoře zleva: J. Látal (Látys), T. Krása (Krasty), P. Hanus (Negr),
M. Cepák (Tužška), M. Paďourek (Mičl), T. Ondřich (Onndy - nehrající
kapitán).
Dole zleva: A. Brothánek (Álež), L. Kincl (Aladin), M. Blafka (Blafín)
a J. Kalát (Kali - střelec turnaje - 8 branek)
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Oluša Krásová vzpomíná…
S velkým zájmem jsem si přečetla články o
paní Rekové a Pepovi Kašparovi. Myslím, že
je to výborný nápad připomenout naše známé
a přátele. Všichni, od Hutě po hořejší Suchdol
zanechali nějakou stopu. Snad se ozvou i další,
kteří napíší o svých rodičích, sourozencích,
sousedech.
Sama ráda vzpomínám na laskavou paní
Kreglovou v řeznictví, usměvavou paní lékárníkovou Ptáčkovou, energickou paní Hromířovou a hodné manželé Šafkovy, v jejichž
krámě jsem se cítila jako v povídkách Jana
Nerudy nebo Ignáta Herrmanna. Jistě si hodně
lidí vzpomene na přísného pana Kazimoura,
nepřehlédnutelného pana Popela s bradkou a
černým širákem, mohutného pana řídícího Poláka a jeho drobnou paní, pány učitele Kabourka, Mikeše a další. Už jen matně si
vzpomínám na židovské rodiny Fischlů (dnes
vietnamská prodejna) a Steinů (dnes Zlatý
klas). Zřejmě zahynuli v koncentračním táboře. Pan Liška, sedlář, nám za války šil kozačky
(tenkrát se říkalo válenky) a spousta jiných
dobrých lidí už je jen v našich vzpomínkách.

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
Našeho tatínka, Stanislava Pazderu, si pamatuje už málo lidí. Narodil se sice v Táboře
(21. 4. 1901), kde se vyučil cukrářem, ale do
Suchdola přišli s maminkou hned po svatbě
v roce 1928. Začátky byly krušné, měli jen
pracovité ruce, a tak si tatínek přivydělával
vyučováním hry na housle a přidal se k místním hudebníkům. Z vojny, kterou prožil u vojenského orchestru, znal rozmanité hudební
žánry. Doma hrával klasiku, ale v kapele se
podřídil požadavkům souboru a brzy se stal
jeho vedoucím.
Moje generace brala rozum za války,
v době vypjatého vlasteneckého cítění. Četli
jsme českou klasiku, měli jen rádio a jednou
týdně kino. (Pamatujete na paní Svejkovskou,
jak v zasklené verandě domu č. ….. prodávala
lístky na sobotní představení?) Do vily Kostečkových jezdili na dovolenou členové Národního divadla. Tatínek nacvičil se svými
hudebníky domluvené skladby, které pan dirigent Vašata doladil a paní Podvalová s panem
Mužem zpívali árie ze Smetanových a
Dvořákových oper. V době okupace to bylo
velké povzbuzení.
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Po válce se našim začalo dařit a tatínek si
mohl na výpomoc vzít učedníka (na plat dělníkovi výdělek nestačil). Po únorovém vítězství
pracujícího lidu zabralo bez náhrady zařízení
dílny a obchodu družstvo Jednota. Paradoxní
bylo, že dluh, váznoucí na zmrzlinovém stroji,
museli rodiče zaplatit. O naspořené peníze na
stáří sebráním penzijních fondů přišli
v republice všichni.
Tatínek tou dobou už trpěl anginou pectoris, a tak mohl v Jednotě dělat účetního. Kromě hudby byly jeho velkou zálibou procházky
v lese a houbaření. To se mu stalo osudným.
20. 8. 1955 ho v lese stihl v lese smrtelný
infarkt. Bylo mu 54 let.
Oluša Krásová dcera

Občanské sdružení Klidný
domov informuje
V poslední době se hodně mluvilo a stále ještě mluví o využití
„domu hrůzy“ v Tušti. Vyskytly se různé fámy, ale i předpokládané
možnosti při prodeji a jeho zneužití pro ubytování takzvaných nepřizpůsobivých osob. Mohlo by při neuváženém prodeji v budoucnu k tomuto dojít, a to v rámci takzvaného nastrčeného bílého koně, což je
dnes běžná praxe. Městský úřad ústy svého starosty a místostarosty
ujistil občany, že ke zneužití v budoucnu nedojde a že toto bude bráno
na zřetel občanů celého města a okolí. Jsou skutečně možnosti, jak tomuto trendu zabránit a nezvýšit kriminalitu v naší lokalitě. Ukázalo se
opět, že ne vše z dřívější doby bylo špatné. Suchdolský katastr byl dříve
rozdělen na obvody, kde na každém byl zastupitel odpovídající občanům za svůj výkon funkce. Dnešní rozdělení je špatné, protože např.
osada Tušť nemá v zastupitelstvu žádné zastoupení. Dnes je tedy situace taková, že všichni dělají všechno a vlastně v určitých situacích nikdo
nedělá nic. Není zde osobní odpovědnost za volený okrsek. Došlo tedy i
k tomu, že se občané Tuště obrátili na Občanské sdružení. Toto má
v Tušti velmi aktivní zastoupení a začíná se to vyplácet, přitom osada
Tušť je největší z osad v rámci celého katastru. Naše sdružení si i do budoucna klade za hlavní cíl skutečně a nezištně sloužit občanům. Jsme a
budeme prosazovat např. ve svých vystoupeních, a to bez postraních
úmyslů, nejen volbu prezidenta přímo občany, ale stejně tak i přímé
volby např. primátora, krajského hejtmana a hlavně starosty. Tyto volby přes politické strany se stávají manipulováním a dosazováním do
funkcí dle stranických zásluh a následných rozhodnutí. Manipulace se
potom i následným veřejným, tedy ne tajným hlasováním snadno prosadí. Dnes se hodně ve sdělovacích prostředcích rozebírá naprosto nerespektování zákona o střetu zájmů. Tento zákon nedodržují hlavně
sami zákonodárci a vylepšují si kapesné pouhou účastí ve správních,
dozorčích a jiných radách a institucích. Zde pouze často svojí imunitou
kryjí lumpárny řady firem. Ukázal to průzkum např. jen u řady poslanců
a senátorů ve vztahu ke Všeobecné zdravotní pojišťovně, kde jsou jejich
vedlejší příjmy do desítek tisíců měsíčně. Tato situace je stejně tak
mezi poslanci jako mezi zastupiteli, místní nevyjímaje. Tolik pro
dnešek k informacím.
Jednatel Občanského sdružení Klidný domov Zdeněk Mrázek
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Nabídka zájezdu

do Anglie
ZŠ a MŠ v Rapšachu
nabízí 4 volná místa
pro studenty od 12 do 18 let
Termín zájezdu: 18. – 24.6.
Cena: 7 990 Kč
Podrobnější informace a přihlášky na
tel: 728 500 980 nebo
olisimri@seznam.cz
Případně mohou jet i dospělí
za 8 440 Kč

 Dám jeden vůz sena ze zahrady
v Nové Vsi nad Lužnicí. Tel. č. 737 766 243

PROVÁDÍME:
tesařské, pokrývačské,
sádrokartonářské práce
montáž střešních oken,
hrubá stavba domů,
montáž krovu a střešní krytiny
kompletní rekonstrukce starých domů
pergoly, přístřešky, zahradní domky
Tel. 608 804 223
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. 2,
31.1.2012. 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 600 kusů.
Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

