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AKTUÁLNÍ INFORMACE k rekonstrukci ulice 28. října
Vážení spoluobčané!
Jsem velmi rád, že Vám mohu konečně přinést dobrou zprávu: stavební práce budou zahájeny v úterý 4. září 2012. Administrativní průtahy ze strany třeboňské radnice však způsobily,
že stavbu už nebude možné dokončit v letošním roce. Původně naplánovaný harmonogram prací
musel být přepracován a stavba bude rozdělena do dvou etap:
I. etapa – (od křižovatky s ulicí Komenského až po křižovatku s ulicí Havlíčkova a křižovatku
s ulicí Bezručova) termín realizace – podzim 2012.
II. etapa – (od mostu u Náměstí T. G. Masaryka až po křižovatku s ulicí Komenského) – jaro 2013
Z aktualizovaného harmonogramu je zřejmé, že v roce 2012 bude realizována zhruba polovina
stavby. Zhotovitel dále předpokládá, že práce budou přerušeny přibližně v polovině listopadu, nejpozději k 30.11.2012. Jako první etapa byla nakonec zvolena ta část stavby, která je
technologicky méně náročná a časově zvládnutelná v podzimních měsících.
II. etapa bude zahájena (pokud to klimatické
podmínky dovolí) pravděpodobně začátkem
března příštího roku. Předpokládaným termínem dokončení celého díla je konec května
2013.
Důležité je, že tato část stavby zůstane pro
místní dopravu do 3,5 tuny i pro dopravní obslužnost průjezdná až do jara příštího roku.
Doba celkové neprůjezdnosti centrem města
se tedy zkrátí pouze na cca tři měsíce (březen –
květen 2013).
Objízdná trasa pro vozidla do 15 tun je vedena přes Dvory nad Lužnicí a Halámky, nákladní doprava (15 až 32 tun) bude vedena přes
Třeboň.
Ještě jednou připomenu, že zhotovitelem
stavby je firma SKANSKA a.s., divize Silniční
stavitelství, středisko České Budějovice, Okružní 1/641, 370 01 České Budějovice. Vedením
stavby je pověřen ing. Michal Türk. Zástupcem
stavbyvedoucího je pan Ladislav Pletka, který je
zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních
záležitostech.
Technický dozor investorů na stavbě bude
zabezpečovat společnost INBEST s.r.o. České
Budějovice – ing. Michael Šmucr.
Autorský dozor bude prováděn firmou
WAY project s.r.o. a firmou EKOEKO s.r.o.
Po odblokování situace kolem výše popisované rekonstrukce ulice 28. října může být
také upřesněn časový harmonogram další připravené investiční akce – „Zatrubnění suchdolského potoka“. Práce by měly být zahájeny
ještě letos na podzim.
Mgr. Pavel Mráček, starosta města

Cena 6,00 Kč

POZVÁNKY

Září
1.9.

Výlet na Doppler
v Novohradských horách
8.9. Setkání rodáků v Hrdlořezích
15.9. Divadlo Blázinec v 1. poschodí –
kino
28. 9. 100 let včelařského spolku
Suchdol nad Lužnicí
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INFORMACE Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
 ZM schválilo prodej bytové jednotky v čp.
707/6 byt 3+1 o výměře 67,26 umístěným
ve třetím nadzemním podlaží budovy čp.
707 včetně příslušného podílu pozemku
pod domem čp.707, parc.č. 1739/30 o vý2
měře 309 m v k.ú.Suchdol nad Lužnicí stávajícímu nájemníkovi A.Š., Sídl. 9. května
707, Suchdol nad Lužnicí) za kupní cenu
336.300,- Kč. ( žádost o prodej byla podána
ještě před ukončením privatizace bytů)
 ZM schválilo podání žádosti o poskytnutí
bezúročné půjčky z prostředků Fondu podpory investičních akcí Jihočeského vodárenského svazu ve výši 2.500.000,-Kč.
 ZM schválilo záměr směny pozemků p.č.
2
85/2 zahrada o výměře 93 m ve vlastnictví
Města Suchdol nad Lužnicí za pozemek p.č.
2
84/2 ost.plocha o výměře 33 m , dosud zapsané na LV 587, rozdíl výměr bude dopla2
cen ve výši 20,-Kč/m ve prospěch města.
Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město.

 ZM neschválilo záměr prodeje p.č.236/4
2
ostatní plocha o výměře 382 m , p.č.236/5
2
vodní plocha o výměře 739 m a p.č.628/14
2
ostatní plocha o výměře 4412 m , všechny
v k.ú.Bor.
 RM schválila přidělení bytu č.10 v čp. 218 Dům s pečovatelskou službou, ul. Lužnická
v Suchdole nad Lužnicí - pí.V.K., trval. pobyt Sídl. 17.listopadu 512 Suchdol nad Lužnicí. Nájem na dobu určitou jednoho roku.
2
Nájemné 39,- Kč/m podlahové plochy
bytu.
 RM souhlasila s prodloužením podnájmu
bytu č.5 v čp. 218 DsPS, ul. Lužnická stávající nájemnici pí. I.P.na dobu jednoho roku
za stávajících podmínek.
 RM schválila opětovné zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor Kulturního
domu čp.699 v Suchdole nad Lužnicí.
 RM schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 704/1 v k.ú.Suchdol nad Lužnicí
2
o výměře 26 m .
 RM schválila obeslání v rámci veřejné zakázky na výběr technického dozoru na akci
“Suchdol nad Lužnicí-Nábřežní ul., zatrubnění potoka” tyto firmy:

září 2012
− Stavební poradna, spol. s r.o.,
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
IČ: 62508822
− GPL Invest s.r.o.,
sídlo: Emy Destinnové 395,
370 05 České Budějovice,
pobočka: Povážská 358,
386 01 Strakonice, IČ: 26070766
− Petr Lenc, Nádražní 168,
373 63 Ševětín, IČ: 11356766
− INBEST spol. s.r.o,
Ing. Michael Šmucr, Rudolfovská 34,
370 01 České Budějovice,
IČ:60851970
− WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II,
377 02, Jindřichův Hradec,
IČ: 63906601
 RM schválila upravené cenové nabídky na
zpracování projektové dokumentace pro
přepojení vrtu HV4 ve výši 117.600,- Kč
vč.DPH a na zpracování projektu hydrogeologického průzkumu ve výši 32.000,-Kč
vč. DPH společností Čevak a.s., Severní
8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ
60849657.

Opravy místních komunikací
V průběhu měsíce května 2012 byly provedeny plánované opravy
místní komunikací. Opravy provedla firma AVE Jindřichův Hradec,
která byla vybrána na základě vyhlášeného výběrového řízení.
Opravy byly provedeny balenkou i nástřikem Turbo, dle potřeb.
Mezi opravenými komunikacemi, kde byly opraveny výtluky např.
místní komunikace Tři Facky, směrem na poštu, na Sídl. 9. května,
u nové hasičské zbrojnice, na Sídl. 17. listopadu, v lokalitě Gráfovec
v ul. Lužnická, ul. Komenského, ul. Palackého, místní komunikace
směrem na Benátky, Na Huti. Dále byly provedeny opravy místních
komunikací v lokalitách tušťských pískoven, v m. č. Tušť a rovněž
v m.č. Hrdlořezy. Na Sídl. 9. května došlo i k opravách chodníků.
Tyto opravy byly provedeny plánovaně. I nadále budou prováděny
opravy komunikací dle skutečných potřeb a i na základě podnětů
občanů.
Odbor SMRM, MěÚ Suchdol n. L.

INFORMACE
V pondělí 24. září 2012 bude
v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí
zahájen nový kurz
k získání řidičského oprávnění.
Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299.
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Volby do zastupitelstev krajů 2012
Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční
v pátek 12. října 2012 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a v sobotu 13. října 2012 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Podrobné informace o způsobu hlasování obdrží každý volič s hlasovacím lístkem, který mu bude doručen nejpozději 3 dny přede dnem
voleb.
Ve volbách do zastupitelstev krajů byla nově zavedena možnost hlasovat i mimo stálý volební okrsek v rámci volebního kraje na voličský
průkaz. Volič může již nyní požádat o vydání voličského průkazu, a to
osobně u obecního úřadu do okamžiku zavření stálého seznamu (tj. do
16:00 hod. středy 10. října 2012 ) , nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do pátku 5. října 2012) .
Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz předá
osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
Ve dnech voleb ( 12. a 13. října 2012) voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Tedy právo hlasovat na voličský průkaz může volič uplatnit v kterémkoliv okrsku ovšem pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt.

Volební okrsky a volební místnosti jsou beze změn,
jako v předcházejících volbách:
Volební okrsek č. 1:
− budova Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí,
nám. T.G. Masaryka čp. 9
Volební okrsek č. 2:
− budova Kulturního domu, Klub aktivního stáří,
Sídl. 9. května čp. 699
Volební okrsek č. 3:
− budova hasičské zbrojnice, Sídl. 17. listopadu čp. 712
Volební okrsek č. 4:
− pohostinství v místní části Bor
Volební okrsek č. 5:
− budova býv. MNV v místní části Hrdlořezy
Volební okrsek č. 6:
− budova býv. hasičské zbrojnice v místní části Klikov
Volební okrsek č. 7.
− budova býv. MNV v místní části Tušť
M. Pultrová, MěÚ Suchdol nad Lužnicí

OCHUTNEJTE TŘEBOŇSKO
a veletrh neziskových organizací
Měsíc říjen bývá již tradičně celorepublikově věnován prezentaci
neziskového sektoru, a tak tomu bude letos již posedmé i na Třeboňsku
(a potřetí formou Veletrhu neziskových organizací). Také s cílem rozšířit spektrum možných návštěvníků letos akci společně pořádají Třeboňská rozvojová o.p.s. a třeboňská oblastní kancelář Jihočeské
hospodářské komory (JHK). Dojde tak ke spojení tradiční akce zaměřené na podporu neziskového sektoru a projektu JHK Třeboň „Ochutnejte Třeboňsko – U Světa plného chutí a zážitků“, který je podpořen
z grantového programu Jihočeského kraje na podporu živé kultury.
Společným obsahem obou projektů je prezentace místních zvyklostí a
činností v různých zájmových spolcích doplněných v letošním roce
o nabídku místních a regionálních produktů, výrobků, gastronomických specialit a receptů.
Touto akcí bychom chtěli návštěvníkům představit Třeboňsko tak
trochu z jiného pohledu. Chceme návštěvníky pozvat do regionu mimo
sezonu, aby si mohli užít zdejší atmosféru novým a netradičním způsobem, poznat zdejší zvyky, ochutnat „domácí“ kuchyni... Místní obyvatelé naopak mohou nákupem třeboňských výrobků podpořit „své”
místní výrobce a obchodníky a také poznat blíže jejich nabídku. Návštěvníci Třeboně, místní obyvatelé, lázeňští hosté i rodiny s dětmi si budou moci vybrat z řady programů kulturních i kulinářských na náměstí
T.G.Masaryka.Srdečně zveme malé i velké třetí říjnovou sobotu, tj.
20. 10. 2012 k návštěvě bohatého kulturního programu a k ochutnávce
dobrého jídla a pití. Chybět nebude ani prezentace kulinářského umění
on-line známého gurmána, pana Petra Stupky a jeho „čarování“ se sladkovodními rybami. Vítány jsou i další nabídky prezentace místních výrobků a služeb z Třeboňska (v případě zájmu, prosím, piště na adresu
kocova@jhk.cz).
Jana Kočová
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Program kina na měsíc září
t

7. pátek

19.30 hod.

106 min.

t

14. pátek

19.30 hod.

78 min.

SVATÁ ČTVEŘICE

Plyšový medvěd může být skvělý společník,
když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to
spíš diagnóza. Jenže plyšák mluví, pije jako
duha a užívá lehké drogy.
Hrají: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Norah Jones.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 90,- Kč

Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět! Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete čerpat u režiséra Jana Hřebejka.
Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika
Procházková, Luděk Munzar, Viktorie Čermáková.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 100,- Kč

12. středa

19.30 hod.

134 min.

t

19. středa

19.30 hod.

21. pátek

19.30 hod.

165 min.

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL

MÉĎA

t

září 2012

94 min.

BOURNEŮV ODKAZ

AŽ VYJDE MĚSÍC

Agent bez paměti Jason Bourne nebojoval
s tajnými službami sám. Byl tu ještě jeden muž
s vražednými instinkty, o němž však on neměl
ani tušení.
Hrají: Jeremy Renner, Edward Norton, Joan
Allen.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 90,- Kč

Příběh roztomile svérázné komedie se odehrává v 60. letech 20. století na romantickém pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct
let a utečou spolu do divočiny, protože dospělí
jim nerozumí.
Hrají: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 90,- Kč

Je tomu již osm let, co se Barman vytratil do
noci, čímž se tak z hrdiny změnil v uprchlíka.
Všechno se ale mění s příchodem prohnané
zlodějky a jejích tajemných zájmů.
Hrají: Christian Bale, Gary Oldman, Tom
Hardy.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 90,- Kč
t

28. pátek

17.00 hod.

100 min.

REBELKA
Animovaný film. Od pradávných dob se
v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku
vyprávějí legendy o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou
je i příběh odvážné princezny Meridy.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 100,- Kč

POZVÁNKY
za kulturou
Informační centrum
Města Suchdol nad Lužnicí
nabízí na divadelní sezonu 2013 –
2014 možnost předplatného
do Jihočeského divadla
v Českých Budějovicích.
Jedná se o 11 představení.
– opery, muzikály, balety a činohry.
Bližší informace
v Městské knihovně
nebo na tel. č. 384 781 299,
případně na tel.č. 607 167 627.

15.9. Divadlo

Blázinec v 1. poschodí
kino Suchdol nad Lužnicí
1. září 2012

Výlet na Doppler
v Novohradských horách

Poděkování
Chtěl bych moc poděkovat všem chovatelům za zapůjčení svých chovanců na výstavu exotických zvířat, která se konala
12. 8. 2012 v prostorách bývalé mateřské
školy v Suchdole nad Lužnicí. Dále bych
chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli s organizací této výstavy. Jsme rádi, že výstava
měla úspěch a už se těšíme na příští rok.
Miroslav Rohrbach

září 2012
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Letní tábor s angličtinou
Po úspěšném loňském týdnu s indiány jsme letos opět uspořádali příměstský tábor. Zájem
byl o trochu větší než loni, tak jsme přidali týden a naplnili dva běhy. Výhodou takového tábora
je to, že děti do něho pouze dochází a spí doma, a tudíž je vhodný i pro děti, které nejsou zvyklé
být dlouho bez rodičů nebo nemají příliš rády nepohodlí stanových či chatkových táborů.
Celotáborová hra nás přesunula do prostředí státu TEXAS, kam přijeli mladí policisté
z velké dálky. Jejich úkolem bylo rozluštit detektivní případ města STONETOWN. Ve městě
se kradlo i zabíjelo. Starý šerif si povolal na pomoc kolegy z celých Spojených států. Každé
ráno jsme se sešli ke společné schůzce a dávali jsme dohromady události, skutečnosti a nejvíc
hlavy, abychom společně rozluštili záhadu – ztracenou mapu k pokladu a s tím spojené další
problémy. Policisté pracovali ve dvojicích a vedli si detektivní deníček. Kladli nám zajímavé
otázky a skutečně rozluštili spoustu záhad. Samozřejmě proběhl výcvik vedoucí ke zdokonalení angličtiny i různých dovedností. Procvičili jsme zručnost, obratnost i rychlost. Uchazeči
museli prokázat mnoho šerifských ctností a naučit se spolupracovat. Kromě usilovné práce
byla pro naše kolegy připravena i zábava v podobě sportu, tance, zpěvu a společenských her.
Dvojice nejúspěšnějších absolventů výcviku se stala šerifem a jeho asistentem ve městě
Stonetown. Ostatní byli posláni do jiných měst jako např. Dallas, El Passo, Austin aj.
Doufám, že všem povolaným pomocníkům se v našem malém městečku líbilo, protože
z mého pohledu byli naprosto úžasní. Věřím, že za rok přijedou zase, třeba se jen podívat, jak
se daří obyvatelům Stonetownu, a nebo řešit další a další záhady…..možná už někde jinde,
s někým jiným……
Na závěr chci poděkovat Městskému úřadu v Suchdole nad Lužnicí, že nám poskytl zázemí v budově staré školky, která byla letos čerstvě vymalovaná. Také děkuji kuchařkám i vedoucí školní stravovny místní školy za dobré svačiny i obědy, které určitě přispěly
k dokonalé pohodě našich šerifů.
Za výraznou pomoc s dětmi děkuji Tereze Lindové, Lucii Pelikánové a Šárce Imrichové.
Za jazykovou školu LEVEL Mgr. Olga Imrichová

Polohopis aneb přes humna do Klikova
V Klikově bylo při každém gruntě na prvém místě pravidelně jmenováno pole ZA
HUMNY, jev celkem obyčejný v česky mluvících oblastech. Mimo tento název se nejčastěji vyskytuje při klikovských usedlostech
jméno pozemku PADĚLKY. Bylo to pole východně od Klikova, vhodné pro zpracování na
ornou půdu, a tak je pilná selská ruka kus po
kuse ryla, zorávala a pro setbu obdělávala.
Vznikly PADĚLKY DOLNÍ i HORNÍ. Nejstarší selské grunty tam měly všechny po nějakém kousku políčka nebo louky. Mnoho
pozemků měli klikovští na VOTALEŽI. Tento
záhadný název (v prvním pádě Votalež) je poprvé uveden v roce 1713. Na sv. straně Klikova se rozkládají pozemky řečené LÍTOHOŠŤ
(nebo také Lítoška, Litošť, Lítoští). Název pochází od mužského jména Litohost. Byly to
louky přináležející k chalupám č. 2, 3 a 8.

Domky s pozemky zvanými ZAJÍC nebo
NA ZAJÍCI jsou neklamným důkazem
toho, že tím směrem od Klikova se prohánělo hojné množství ušáků. STAŘICE podle
suché trávy (stařiny=sena nejsou zvláště
dobré jakosti) se nazývaly pozemky patřící
k chalupě 28. (V roce 1713 to byl Matěj
Koranda). Název DOUBRAVA se vyskytoval při polích statků č. 78, 22, 25, 27 a 28
a označuje místo, kde vzrůstalo kdysi pěkné doubí. NA BORU tj. v lese měl na špatné půdě Kolman Bušta z č. 3 a Šimon Jakeš
z č. 7 nějaké pozemky. Jakešovi patřilo
také pole zvané ŽABINEC (bahnisko),
o které se dělil s Říhou Kolářem z č. 19.
BÍLÝ VRCH s příslušnými poli dostal název podle bílého písku, který ho vytvořil.
Trávník na vysokém břehu Dračice
měl trávu pěkně zelenou po většinu roku.
Dříve patřil k č. 20 Flašků a k č. 29 Šnokhauzů. Z roku 1713 známe i další polohopisné názvy kolem Klikova, jako např.
POD a NAD HRANICI, PLANINY,
POLÍČKA, ZADNÍ a HORNÍ POLE,
STROUHA a PALOUK.
PS: Zájemcům z řad „domorodců“, přistěhovalých i chalupářů o historii klikovských usedlostí a jejich obyvatel je dána
k prostudování – do klikovské hospody
„U kapličky“- kopie z brožury KLIKOV
NA PANSTVÍ CHLUMECKÉM (str.
42-86) od Dr. Josefa Pospíšila.
Příjemné počtení J
Marie K.
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TAMTAM POMÁHÁ
rodinám malých
sluchově postižených dětí
Středisko rané péče Tamtam Praha, které je
součástí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., poskytuje v devíti krajích ČR
terénní služby rané péče v domácím prostředí
rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným
postižením nebo závažným postižením vývoje
řeči od narození do 7 let. Tato služba je již
dvanáctým rokem poskytována také v celém
Jihočeském kraji, kde ji v současnosti využívá
11 dětí klientských rodin.
Nabízené služby podporují jednak rodinu
jako celek, jednak vývoj dítěte. Každá rodina
má svého odborného poradce, který do rodiny
dojíždí na pravidelné konzultace. Rodiče se po
zjištění diagnózy dítěte vyrovnávají se složitou a nečekanou životní situací, mohou se cítit
bezradní a začít pochybovat o své rodičovské
kompetenci. Již v této počáteční fázi smiřování se s problémem dítěte je jim poskytnuta
podpora, která postupně přechází v provázení
rodiny a poradenství při výchově a podpoře vývoje dítěte se sluchovým postižením prostřednictvím konkrétních herních a terapeutických
programů.
Velký důraz je ze strany týmu poradců
Střediska Tamtam Praha kladen na aktivní roli
rodičů. Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc a
v jaké formě jejich rodina potřebuje. Proto při
konzultacích poradce zjišťuje aktuální potřeby
rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hledá spolu s rodiči řešení problémů, které život
s dítětem se sluchovým postižením přináší.
Velká pozornost je věnována jak podpoře
komunikace dítěte a výběru nejvhodnějšího
komunikačního systému, tak poradenství
v oblasti kompenzačních pomůcek. Podílíme
se také spolu s rodinou na výběru vhodné mateřské školky a průběžně sledujeme, jak se dítě
do kolektivu školky zařadilo. To, jak zdařile
bude rehabilitace dítěte probíhat, záleží na
mnoha faktorech, např. na typu a závažnosti
sluchového postižení (střední či těžká nedoslýchavost, praktická hluchota), na době jeho
vzniku (před porodem, po vytvoření mluvené
řeči…) a liší se také podle individuálních předpokladů každého dítěte. Společným a velice
důležitým aspektem, zásadně ovlivňujícím vývoj a budoucí společenské zařazení dítěte, je
včasné zahájení rehabilitace – čím dříve, tím
lépe.
Protože o službu rané péče se rodina musí
aktivně přihlásit, můžete i Vy, vážení čtenáři,
předat na naše středisko kontakt, znáte-li ve
svém okolí rodinu s malým dítětem s postižením sluchu nebo se závažnou poruchou řeči.
Rodina nás poté může kdykoli telefonicky
nebo prostřednictvím elektronické pošty
kontaktovat.
Středisko rané péče Tamtam Praha
tel.: 251 510 744
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz, www.frpsp.cz
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KAREL VI. SCHWARZENBERK
Tento příspěvek se snaží přiblížit osobnost
pana pana Karla VI. Schwarzenberka (otce
současného ministra zahraničních věcí a kandidáta na prezidenta) a krátce se zamýšlí nad
vedením deníkových zápisů.
Dovolte mi na úvod citovat odpověď, kterou dal při novinovém rozhovoru ministr Karel Schwarzenberk:
otázka: Jak vlastně vypadala vaše výchova?
Měl jste domácího učitele, byl jste drilován
v cizích jazycích a učil jste se systematicky historii rodu?
odpověď: To je zásluha mého otce. Tatínek byl
výtečný vypravěč a měl velký dar dětem dějiny zpřístupnit. Nesmíte zapomenout, že když
člověk vyrostl na Orlíku, vyrostl v dějinách.
Stačilo se rozhlédnout a viděl jsem na stěně
maršálka, tedy knížete Karla, který u Lipska
vyhrál nad Napoleonem, a podíval jsem se jinam a tam byl zase Adolf, jak bojuje s Turky… Například na Orlíku byla slavná mapa
bitvy u Slavkova z roku 1805, kterou Napoleon věnoval maršálkovi… Pamatuji si, kde na
té mapě byly ještě vlastnoruční Napoleonovy
poznámky, a vidím otce, jak nás k té mapě vodil, aby nám přiblížil průběh bitvy. Pro otce
ale nebyly důležité ani tak dějiny rodu, to bych
neřekl, spíš dějiny lidského myšlení. A pak
měl slabost pro české dějiny. Od něj jsem se
hodně naučil.
Karel VI. Schwarzenberk (5. července
1911 Čimelice – 9. dubna 1986 Vídeň) byl
český spisovatel, významný heraldik a kníže
z orlické větve rodu Schwarzenberků. Narodil
se jako první syn Karla V. z orlické sekundogenitury Schwarzenberků a Eleonory hraběnky Clam-Gallasové, ale již ve třech letech
o svého otce přišel v první světové válce. Poté
se stal šestým knížetem sekundogenitury,
ovšem v roce 1918 bylo v Československu
šlechtictví zrušeno. Studoval v Praze nejprve

Karel VI. Schwarzenberk s manželkou a dětmi
(vlevo syn Karel – současný ministr)

lesnictví a potom historii a heraldiku u prof.
Josefa Pekaře. Před mnichovskou dohodou
napsal dopis prezidentu Edvardu Benešovi,
v němž stvrdil svoji loajálnost k republice. Za
okupace by pro něj bylo jednoduché a pohodlné stát se říšským občanem, protože Schwarzenberkové mají někdy ze třináctého století
německý původ. Ale on formuloval ono Prohlášení příslušníků české šlechty, a když za
ním pak Němci přišli a vyzvali ho, aby se přihlásil k Říši, řekl jim, že byl vždycky Čech, a
tudíž i jeho žena a děti jsou Češi. Manželka,
kněžna Antonie, původně princezna z rakouského Fürstenbergu, podle pamětníků mluvila
za války s okupanty zásadně pouze česky. Po
obsazení Československa Hitlerem se tedy odmítl stát říšským občanem a na jeho majetek
byla uvalena nucená správa. Po válce sice převzal kontrolu nad svým majetkem, ale již
v roce 1948 byl majetek orlické větve zabrán a
Karel VI. posléze opustil republiku a odstěhoval se do Rakouska. Ve Vídni se věnoval převážně zpracovávání informací v rodinném
archivu, nicméně značnou pozornost věnoval
také českým dějinám. Psal především česky,
ale také německy a anglicky. Spisovatelské a
publicistické činnosti se věnoval již před válkou, ale až v exilu rozvinul svoji práci naplno.
Byl českým velkopřevorem Řádu svatého Lazara. Jeho synem je český politik Karel
Schwarzenberk.

Moje setkání s dětskými deníky
Karla VI. Schwarzenberga
O významu ego-dokumentů jako historického pramene nepochybuje dnes žádný historik ani milovník historického literárního
žánru. Krátké zamyšlení bude plynout nad
smyslem vedení deníků v dnešní době s náhledem, jak vnímali lidé prezentaci, autoreflexi
nebo (proto)literární vyjádření dříve. Nepůjdu
do hluboké minulosti, posunu se jen asi o sto
let zpátky. V kontextu stvoření světa nepatrný
úsek, ale myšlení a chování lidí je vystaveno
obrovským a rychlým změnám.
Inspirací pro zamyšlení se mi stalo setkání s deníky Karla VI. Schwarzenberga
(1911-1986). Napsal 30 sešitových deníků
vedených od 17.6.1921 do 30.11.1947. Důvod
k vedení deníku byl dvojí: přivyknout dospívajícího k zpytování svědomí a naučit ho vyjadřovat své názory. Psalo se zpravidla večer,
před usnutím, kdy byl čas na denní bilanci, na
„úklid v duši“.
Historie a paměť – neoddělitelné, a přesto
tak protikladné. Dnešní využívání sociálních
sítí je veřejným psaním možná podobné dříve
soukromým deníkům. Proč vlastně s psaním
deníků člověk začíná? Pro sebe? Aby se lépe
poznal? Pro svou radost? Či z radosti znovu
vzpomínat? Nebo chce vytvořit obraz svého
života? Zachovat paměť? V deseti letech si třeba malý Karel napsal: „19.6.1921 odpoledne
jsme se dívali na fotbal Kostelec-Pardubice.
Včera jsme byli na jahodách. Sesbírali jsme
8kg. Dnes si šiju prapor, pomáhá mi Pater
Suda. Viděl jsem buk, jenž je 36 m vysoký a

Karel VI. Schwarzenberk s matkou a bratrem
Františkem na Orlíku
ve výši prsou dospělého člověka má objem
6.52 m. Kdyby se porazil, nadělalo by se
z něj 42 pevných metrů dříví." Jeho dětské
deníky jsou prošpikovány trefnými kreslenými obrázky.
Ve věku dospívání se deník stává ze všeho
nejvíce místem zkoumání vlastního nitra. Přijímá, zpracovává nové podněty, spojuje a vyhodnocuje. Dnešní děti jsou vystaveny
rozličným „moderním“ přístupům ve výchově
a výuce…možná objevování již objeveného.
Ve světle deníkových zápisů malého Karla je
jasně vidět, že o zrání a výchově k moudrosti
naši předkové věděli daleko více, než si uvědomujeme. Bez techniky, ale s očima otevřenýma nabízeli dítěti široký rozhled nejprve
v rodině, obci, vlasti, ve světě. Dítě, Karel VI.
Schwarzenberk, dostává odpovědi na své
otázky, všímá si věcí kolem sebe, chápe souvislosti, ve 12 letech se dojímá nad četbou Iliady a směje se kouskům Cyrana. Dříve si
většinou deník vedli potomci urozených rodin,
protože jim to umožňovala jejich gramotnost,
ale hlavně je zavazovala tradice, že mají-li něco
dobrého v životě vykonat, musí se snažit o vzdělání ve všech možných oborech. V dnešní době
se leckdy spokojí rodiče jen s materiálním zabezpečením svých dětí…ale jsou důslední?
Kontrolují dostatečně, zda si děti plní své povinnosti? Jdou jim příkladem…? Někdy nám
stačí, že děti mají školometské znalosti a
moc „nevystupují z řady“. Gramotnost nám
jistě nechybí, ale učíme svoje potomky sledovat například občanské iniciativy, vést dialog o přečtených knihách… chodíme společně
do galerie, na koncerty nebo třeba na turistické
pochody? Učíme děti empatii, myslet na druhé?Doba je zdánlivě rychlejší, zprávy po internetu se šíří hromadnou poštou, ale poctivou
práci na sebereflexi, třeba při psaní deníků, to
nenahradí. Snad nejvíce je tento nepoctivý způsob přípravy do života vidět na dnešní politické
scéně. Mladé tváře, které se dostaly na vysoký
stupeň politické odpovědnosti, nezvládly svůj
vzestup, mají možná vynikající známky ze
školy, dostalo se jim kvalitního vzdělání, umějí vydělat peníze... ale?!!
pokračování na str. 8
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KAREL VI.
SCHWARZENBERK
pokračování ze str. 7
Při jedné politické debatě byl vytknut ministrovi Karlu Schwarzenberkovi jeho cizinecký
původ. (Není to vůbec pravda… u Schwarzenberků se jednalo vždy o českou šlechtu, procítěné vlastenectví a výchova k zodpovědnosti je
a byla rodinnou tradicí.) Jeho odpověď, že…
„každý máme svou minulost, ale on na rozdíl
od ostatních, ji zná“...je velmi výstižná. Nikde
v dějinách schwarzenberského rodu se nedočteme o opatrnosti lidí, té takzvané šedé vrstvy, která si na tom dnes staví „barikády“ a z
nezjistitelných zdrojů nahromadila obrovský
majetek.
Každý osobní deník je deníkem cesty životem. Otázka tedy zní: Do jaké míry je možné
hovořit o velikosti či malosti dějin? Vztah
„makro“ a „mikro“ a závěry, které z toho vyplývají, lze v případě tohoto pramene pojmout,
že sledujeme vývoj dítěte, inteligentního a vnímajícího jedince, ale také sociální vztahy jeho
i osob okolo něj. Obklopeni technikou píšeme
my své virtuální deníky, které se pravděpodobně nedochovají přes několik generací, jako
je tomu v případě 30 sešitů mladého Karla.
Jaký by byl asi obsah deníčků současné vládní
garnitury nebo rádoby autorit kulturního a
společenského života?... tato minulost může
být důležitá, neboť dopředu člověk vidět nemůže. Většina populace nemá šanci rozjímat u
obrazové galerie svých praprapředků, ale
zkoumat a zajímat se o svou rodovou či obecní
historii může každý z nás. Zdejší pamětníci,
naši sousedé- spoluobčané mají fantastické
vzpomínky a trpělivost nám vše podrobně popsat a vysvětlit. Obdivuji jejich paměť, přehled
i nadhled a čas s nimi v besedě strávený je pro
mě svátkem.
Dnešní generace má také ještě jednu
„zvláštnost“, v převážné většině napodobuje
způsob bytí svých rodičů, nebouří se, neprošlapává vlastní cestu, ale přijímá komerční
způsob života, bez mladické odvahy změnit

svět, bez někdy nutného „boje s větrnými
mlýny“, nepřemýšlí o svém náhledu na svět,
nezpytuje tolik svědomí. Chceme bez sebereflexe upozorňovat na své „aktivity“, a tak
„on-line“ stárneme, někdy možná i hloupneme
… a pak přijde blackout. PS: Pište si deníčky!
Marie K., kalatovamarie@seznam.cz

Doslovný přepis (výběr) z deníčků
mladého Karla:
Vánoce 1922 (věk 11 let): 22. prosince: Pater Suda odjel. Zdobil jsem strom chudých,
který byl také ozdoben elektrikou. Přišlo dvakrát tolik lidí než bylo napsáno. A Baronka
nám čte Little Lord Fauntleroy. 24. Dostal
jsem brusle, knihy, láhev, portmonku a jiné.
25. Čtu – jím – hraji si – jsem rád. 26. Hráli
jsme divadlo.
27.3.1923 (12let) Byli jsme v Daliborce.
Potom jsme šli do Vladislavova sálu, viděli
jsme sněmovní síň a baldachýn z korunovace
Ferdinanda V. Viděli jsme místnost odkud
byli Martin Slavata a Plarrer vyhozeni, ale prý
to bylo o poschodí níže. Je tam nábytek od
časů defenestrace a soudní stůl z doby pobělohorské. Před sály si musí každý obléci papuče.
Rudolfova galerie je krásná a má krásné lustry
a zrcadla. Španělský sál je ohromný se skvostnou štukaturou a sochami podobnými lustry.
Jsou tam dvě vázy od Masaryka. Viděli jsme
velmi hezkou hradní kapli. Sešedše s hradu,
vylézali jsme nesčetnými schody a dvorky na
zlatou studnu (je tam kamenná štoudev a v ní
soška) a těšili jsme se z podívané na Prahu a
uvažovali o nenakreslitelnosti střech. Pan profesor nám ukázal, kde bydlel jako chlapec.
4.10. 1923 Svaté přijímání. Přijely: babička Ida, tety Loka, Manie i Maira. Také strýc
Arnošt zde byl. Odpoledne jsme s Přibylem a
jedním člověkem zazdívali můj model egyptského hrobu. Pater Suda mi udělal válečný
vůz. Lezli jsme po skalách. 5.10. Jel jsem s
Annou do Prahy. Četba Cimbury.
7.3.1924 (13 let) Ráno nám Páter Suda přečetl z novin něco žertovného: v parlamentu jeden komunista ministerskému předsedovi
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Švehlovi postavil na stolek láhev špiritusu
s vlajkou.. Vůbec noviny skoro o ničem než
o aférách nemluví a nějaký kabaretník Hašler
o tom i složil báseň. Počasí je velmi měňavé.
Brzy slunce svítí, že všechny věže Pražské se
zatřpytí a zdají se býti třikrát tak vysoké, brzy
zase vrabci zalezou do různých úkrytů před
padajícím deštěm. V noci i sněžilo. Co se nadřečených pánů vrabců týče ti dělají, jako by
jim patřil svět. Všechny sochy pobryndají a
sedí na mitrách světců, na žezlech králů a v tlamách lvů. Vrabci otvírají zobec, jakoby chtěli
člověka spolknouti -což při jejich žravosti
odůvodněna chloubou se býti ukazuje- a naprosto nikoho se nebojí. Pročež velice jest
chválit skromná vrabčátka venkovská. Teď se
velice oslavuje Smetana za příčinou jeho narozením. Kež i jím opěvaný lid vždy takový zůstane a sluchu nepopřává různým neřádům!
Večer jsme byli v Národním na Libuši. Poněvadž slavnostní představení se dávalo na počest narozením prezidentových, byl přítomen
a před ouverturou se hrály národní hymny
„Kde domov můj“ a „Nad Tatrou se blýská.“
Představení začalo. Libuše ohlašuje bratry
„oba Klenovici, rodu stará Tetvy Popelova,
jenž přišel s pluky s Čechovými v sieže žírné
vlasti přes tři řeky.“ Ajhle! Prezident byl pryč
a v královské loži seděl zástupce. Masaryk
utekl nejspíše před slovy rukopisu! A dále se
rozvíjel děj až ke slavnému proroctví Libušinu, jež se vždy pravdivým býti ukázalo. Hluboce zamyšlen jsem šel domů.
16.6.1924 P. Suda odjel. Iliada je velice zajímavá. Homer mistrně dovede i o nepatrné
věci dlouhou řeč učiniti. Jméno jeho co nejlepšího básníka je ovšem zasloužené. Když v oblíbených přirovnáních popisuje kupř.
vyrážejícího z houštiny kance, tu je to zvláště
krásné. Také logická mluva Nestorova, citlivá
povaha Achilleova, obratnost Odysseova a
hrdý však o lid svůj starostlivý král Agamemnon jsou výtečně vystiženi, takto jsem část dopoledne ležel v posteli kvůli bolení břicha.
Což je pitomé, neboť za prvé to bolí a za druhé
je nutná opatrnost. (konec citace)

Občanské sdružení Klidný domov informuje
Již před rokem jsme upozorňovali na to, že pěšinka v lese mezi sídlištěm 17. listopadu a autobusovým nádražím naprosto neplní svou
funkci. Pokud zaprší, musí občané chodit mimo tuto cestičku, tedy volně lesem. Terčem kritiky toto bylo opakovaně, nic se však stále neděje.
Stačilo by navézt drobný štěrk a tento usadit válcem. Takto je pouze vyznačení kudy nechodit.
Hlavním cílem však v Suchdole nastává postih a zamezení vandalismu. Tento začíná neúměrně narůstat a přitom jsou často původci tohoto
známi. Začátkem srpna došlo doslova k devastaci dětského koutku na
pískovišti 17. listopadu. Např. dětská skluzavka byla zdevastována, a
navíc ještě povalena na bok. Po celé délce bytovek čp. 567, 568 a 569
byly utrhány šňůry na věšení prádla, a to tak, že nezůstala viset ani jedna. Proč má město neustále do tohoto, jako je oprava skluzavky, investovat tisíce ? Proč tomuto řádění často bez zájmu přihlíží dospělí, kteří
zde bydlí ? Proč si dětských vandalů nevšímají rodiče, zvláště pokud se
prokazatelně jedná o děti 10 – 12 leté ? Opět je zde mylně vykládán pojem volnosti a demokracie. Na místním hřbitově občané už ani ztráty a
škody nikomu nehlásí. Nemá to totiž smysl ! U likvidace dopravních
značek jsou pro změnu vandalové starší, a to pod vlivem alkoholu a

drog. Často je slyšet tyto vandaly v noci po dobu desítek minut a opět
reakce žádná. Kdo je tedy zodpovědný a nejsou to pouze letní měsíce.
Na druhé straně jsou ale dotazy jako, co je ve městě děláno pro tuto věkovou kategorii ? Na základě těchto poznatků vznikl už i názor na kritické noci postavit domobranu. Byly už i navázány kontakty s městy,
kde tato existuje. Vznikl též názor na ustavení Městské policie. Má ji
Třeboň, České Velenice, Trhové Sviny apod. a zatím toto přináší efekt.
Např. v Českých Velenicích už tato byla počtem zvýšena ze 4 na 6 policistů. Samozřejmě okamžitě následovala zamítavá reakce na to, kolik
to bude stát peněz. Toto je druhořadé po stránce zajištění majetku a
zdraví místních občanů. Obyčejní lidé tento názor nezastávají v naprosté většině. Česká policie vhledem k rozsahu, na kterém působí, na to
prostě němá. Dávám tímto za Občanské hnutí tyto věci na zváženou. Je
totiž moderní něco, co se ještě neprověřilo, dopředu zamítnout. Ti, co
by se tím snad museli zabývat, by museli vyvinout větší aktivitu, a to by
snad bylo po nich žádáno příliš.
Za Občanské sdružení Klidný domov,
a to tentokrát doslova jednatel a mluvčí Zdeněk Mrázek
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Lékařská služba první pomoci
Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. (LSPP), jejíž činnost zaštiťuje od začátku vzniku
prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., podala v r. 2011 žádost na Ministerstvo zdravotnictví ČR
o dotaci z vybraných projektů v rámci „Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“. Projekt byl v dubnu 2012 Ministerstvem zdravotnictví schválen a LSPP tak
mohla o měsíc později zahájit první názorné ukázky předlékařské první pomoci.
Idea celého projektu vychází ze smutných statistik týkajících se následků úrazů a jejich vlivu
na životy postižených (bolest, utrpení, trvalé následky omezující pohyblivost či jiné vlastnosti
člověka, traumata v rodině apod.). Tyto následky výrazně ovlivňují kvalitu dalšího života a v mnoha případech s tím také souvisí i následná sociální exkluze. Podle všech dostupných zdravotnických
statistik by se však celá řada následků mohla zmírnit kvalitnější předlékařskou první pomocí. Znalosti laické veřejnosti jsou však v této oblasti velmi nízké. Projekt je proto zacílen na proškolování široké veřejnosti a obecné zvýšení úrovně znalostí v oblasti předlékařské první pomoci.
Názorné ukázky předlékařské první pomoci jsou zahájeny od května
2012. Koordinátorky projektu a přednášející jsou dvě zdravotní sestry,
zaměstnané na LSPP Třeboň o.p.s.
Prvních přednášek se v ordinaci LSPP zúčastnili např. již někteří zaměstnanci Městského úřadu Třeboň a Informačního a kulturního střediska. Od září budou koordinátorky pokračovat v přednáškách na
základních a středních školách a ve firmách třeboňského regionu. Celá
„akce“ potrvá až do konce roku 2012.
Při realizaci projektu bude LSPP spolupracovat s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích v zastoupení PhDr. Jolanou Ročňovou, kde se zapojí do Národního programu řešení problematiky
HIV/AIDS. Onemocnění HIV/AIDS je onemocnění, kterému můžeme
předcházet naším sexuálním chováním. Primární prevence může pozitivně zasáhnout do počtu nakažených tímto onemocněním. Za pomoci
využití interaktivní techniky, např. za pomoci modelových situací, diskuse, hry a nácviku psychosociálních dovedností se budeme snažit zainteresovat žáky/studenty do problematiky HIV/AIDS.
Věříme, že zajímavé přednášky přinesou veřejnosti spoustu nových
poznatků a rozšíří obzory v této užitečné a potřebné oblasti.
Denisa Nováková, vedoucí sestra LSPP Třeboň o.p.s.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
Změna bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
v Suchdole nad Lužnicí
Od července 2010 do července letošního roku bydleli v Č. Velenicích dva kněží – k P. Jaroslavovi Šmejkalovi 1. 7. 2010 přibyl
P. Krystof Henriko, OMI. P. Krystofa jste mohli vidět při různých příležitostech – při pohřbech, křtech, doprovázel nás také dvakrát při Noci
kostelů, pomáhal při některých aktivitách pro děti aj. Určitě mnohé
z vás oslovil a předal něco z toho, v co sám věří, totiž Boha a jeho lásku.
Po dvouletém působení mezi námi odešel do Rakouska. Hlavně kvůli
jeho odchodu se změnil čas mší svatých ve farnostech Č. Velenice,
Dvory n. L. a Suchdol n. L. Přehled bohoslužeb ve všech farnostech
spravovaných P. Jaroslavem Šmejkalem zde uvádíme.

Pořad bohoslužeb:
Suchdol nad Lužnicí – neděle 8.15, středa v 18.00
České Velenice – neděle 11.00, pátek v 18.00
Dvory nad Lužnicí – neděle 9.30, čtvrtek v sudém týdnu v 17.00
Rapšach – 1. sobota v měsíci v 16.00, čtvrtek v lichém týdnu v 17.00
Chlum u Třeboně – sobota v 18.00

NABÍDKA Z FARNOSTI PRO DĚTI
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
při hrách, soutěžích a vyrábění na faře
Neděle 16. září ve 14.30
Zveme děti i dospělé na faru v neděli 16. září ve 14.30, abychom
opět po roce společně začali školní rok písničkami, hrami, opékáním aj. Letos k tomu přidáme i vyrábění (např. pletení z pedigu
aj.). A to je nejlepší ve společenství, v kterém je nám dobře.
Zvou vás a těší se na vás organizátoři nejen ze suchdolské farnosti

Kontakty:
Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí
Palackého 489, 378 10 České Velenice, Telefon: 384 794 264
P. Jaroslav Šmejkal: telefon 739 013 592,
e-mail: smejkal.jaroslav@centrum.cz
Iva Hojková: telefon 777 232 630, farnostsuchdol@seznam.cz
www.farnostsuchdol.webnode.cz

Co vlastně Římskokatolická farnost Suchdol nad
Lužnicí může nabídnout
§ setkání, společenství lidí při mši svaté v neděli či ve středu
§ jiná nepravidelná setkání, o kterých se dozvíte z vývěsky na kostele, z farní vývěsky u Kulturního centra, na Informačním centru i
jinde ve městě – jedná se např. o měsíční setkávání dětí v sobotu,
Vánoční a Velikonoční dílny, výlety, poutě, Vánoční hry, Mikulášské poutě, …
§ udílení svátostí – pomazání nemocných (před závažnějším zákrokem v nemocnici - operací, u dlouhodobě nemocného apod.), křest,
svátost manželství (svatba), svátost smíření (zpověď), přípravy na
1. svaté přijímání, biřmování
§ pohřby a jiné církevní úkony
§ duchovní rozhovory
§ zapsání mešní intence (úmysl na mši svatou) – Při bohoslužbách je
možné vložit zvláštní úmysl (např. prosbu o požehnání při příležitosti životního výročí, na poděkování, prosbu o pomoc v obtížích, za
zemřelého apod.).
K udílení svátosti pomazání nemocných, k vyřizování křtu, svatby,
pohřbu a v jakýchkoliv jiných záležitostech se můžete s duchovním
správcem zkontaktovat telefonicky, e-mailem anebo můžete zanechat vzkaz v návštěvní knize přímo na webových stránkách farností
www.farnostsuchdol.webnode.cz.
Za farnost Iva Hojková
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OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Městský úřad Suchdol nad Lužnicí podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Třeboň (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-2/2011-333 oznamuje, že
v budově Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí, 1. patro, místnosti č.
13, v období od 8. 10. 2012 do 19. 10. 2012, vždy v pracovních dnech
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený
přepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený
katastrální operát”) na části katastrálního území Suchdol nad Lužnicí (intravilán) obce Suchdol nad Lužnicí.
Ve dnech 8. 10. a 10. 10. od 10.00 do 17.00 hod., 9. 10. a 11. 10. od
8.00 do 12.00 hod. a 12. 10. od 10.00 do 13.30 hod. budou veřejnému
nahlédnutí přítomni zaměstnanci katastrálního úřadu, v ostatních dnech
bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec
obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude
možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního
operátu na katastrálním pracovišti.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci”) se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná
práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými
byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků,

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém
operátu dřívější pozemkové evidence (§ 13 katastrálního zákona),
přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními
čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat
námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu
osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků
a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu
dnem 8. 11. 2012. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých
námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad
toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením
§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
− všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
− těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 16 odst. 2
katastrálního zákona.

září 2012
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1. MEMORIÁL ÁDY ROHLÍKA
Zúčastnily se tyto družstva podle pořadí vítězství:
1. SOKOL SUCHDOL
2. LOKO ČESKÉ VELENICE
3. SK RUDOLFOV
4. NOVÁ VČELNICE
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FOTBALOVÁ SEZONA – září
středa 05.09.
neděle 09.09.

17.00
09.30
11.15

STPŘ
Suchdol / Třeboň C
st. žáci I.A Suchdol / Hrdějovice
ml. žáci

neděle 16.09.
neděle 16.09.

09.30
11.15
16.30

st. žáci I.A Suchdol / Roudné
ml. žáci
muži B OP Suchdol B / Hranice

sobota 22.09.
neděle 23.09.

10.00
16.30

dorost I.A
muži A I.B

Suchdol / K. Újezd
Suchdol A / Č. Krumlov B

středa 26.09.
pátek 28.09.
neděle 30.09.

16.30
10.00
09.30
11.15
16.30

STPŘ
dorost I.A
st. žáci I.A
ml. žáci
muži B OP

Suchdol / Třeboň A
Suchdol / Mladé
Suchdol / Netolice

neděle 30.09.

Suchdol B / Novosedly

OKÉNKO DO HISTORIE
Psalo se v roce 1918 – Třeboňsko
Zleva: F. Bumba, O. Růžička, přebírající cenu za I. místo kapitán
suchdolského mužstva Jakub Záruba a starosta Suchdola Mgr. Pavel
Mráček, přítomen byl i místostarosta Suchdola p. Jan Kronika

Počasí je čím dál hroznější.Tropická vedra se denně zveličují a
po dešti ani památky. V pondělí sice spadlo pár kapek, ale ani prach
na silnicích se řádně u nás nesmočil.
Teprve ve čtvrtek večer se počasí změnilo a přes noc trochu zapršelo. Obilí kvapem dozrává, ale zrna schnou, jsou malá, že bude vše
málo sypati.Zato brambořiště poskytují žalostný pohled. Nezaprší-li
záhy- nebude brambor na zimu téměř žádných. A co potom, když
není mouky ani masa dostatek – nelze ani domysleti.
inzerce

V srpnu oslavila své 80. narozeniny paní Věra Šerhaklová.
Blahopřejeme!

V srpnu oslavil své 80. narozeniny pan František Šavrňák.
Blahopřejeme!
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řádková inzerce

· Vyměním byt 3 + 1, Sídliště 9. května, 1. poschodí, zateplený, fasá-

da za menší byt v Suchdole nad Lužnicí. Tel.č. 607 585 424. Platba
v hotovosti.

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!

Autoškola Třeboň
5.9. v 16.00 hod.

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. 9,
31.8.2012. 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.

