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Vítání občánků

Cena 6,00 Kč

20.10.2012

V letošním roce již podruhé jsme vítali nové občánky naší obce. Slavnost zahájily pěkným
kulturním programem děti z Barevné mateřské školky pod vedením paní učitelky Zdeňky Bubalové, po kterém se slova ujal starosta města pan Mgr. Pavel Mráček.
Vítání občánků proběhlo ve dvou etapách . Z osmnácti pozvaných dětí se zúčastnilo třináct.

POZVÁNKY

Listopad
3.11. Zmýlená platí
– divadelní představení v kině
4.11. Zájezd na muzikál na ledě
Popelka v Českých Budějovicích
10.11. Zájezd do termálních lázní
Bad Fussing
10.11. Drakiáda
– louka u kulturního domu
13.11. Přednáška Milana Koželuha
Od pramenů řek k lidem
– zasedací místnost MěÚ
24.11. Naše krásná zahrádka
– loutkové představení pro děti v kině

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
(zleva) Richard Vladyka, Petr Němec, Matyáš Beníšek, Radim Průša, Isabella Urbanová

Vedení ZŠ T. G. M v Suchdole nad Lužnicí
a pedagogičtí pracovníci školy zvou rodiče, prarodiče a všechny zájemce na „den
otevřených dveří“, který se uskuteční ve
středu 7. listopadu 2012 od 7.55 do 13.30
hodin. Můžete si prohlédnout prostory školy, podívat se na své ratolesti ve třídách,
poslechnout si na vyučovací hodinu, případně po domluvě si vyzkoušet i své pedagogické dovednosti. Srdečně je zvána
široká suchdolská veřejnost.

INFORMACE

V pondělí 26. listopadu 2012
bude v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí

zahájen nový kurz
k získání řidičského
oprávnění
(zleva) Luboš Copák, Aneta Vítková, Eliška Paulová, Jonáš Biháry, Marcela Staňková,
Jaroslav Hadač, Vanda Stellnerová, Andrea Smolíková

Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299.
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INFORMACE Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
rekonstrukce ulice 28. října probíhá doposud v souladu se schváleným časovým harmonogramem. Chtěli bychom Vás však aktuálně informovat o záležitosti, kterou bylo nutné okamžitě řešit.
Objevily se obavy, že lípy v té části ulice, která se právě opravuje,
nejsou v dobrém zdravotním stavu a že je porušena jejich statika. Mohlo by tak vzniknout riziko veřejného ohrožení či škod na majetku.
Po projednání v radě města byl objednán a následně zpracován znalecký posudek na současný stav lipového stromořadí. Zabývá se dendrologickým průzkumem stromů, hodnocením jejich zdravotního stavu,
vitality a statiky. Posudek vypracoval pan Miroslav Kohel, soudní znalec v oboru ochrana přírody, se specializací na dendrologii a posuzování dřevin. Podstatnou část jeho expertizy Vám nyní přinášíme
Posuzované lipové stromořadí roste na ulici 28. října, tvoří nepravidelnou linii na její jižní straně a je přerušena vyústěním ulice Alšova. Nachází se v úzkém travnatém pásu mezi vozovkou a chodníkem. Celá
ulice je v současné chvíli v rekonstrukci všech povrchů a podzemních
sítí, která začala koncem léta 2012. Projekt byl schválen všemi dotčenými orgány.
V ulici je oboustranné stromořadí. Na straně jižní je tvořeno vzrostlými lipami, na opačné straně je řada mladých javorů babyk. Po započetí
prací bylo zjištěno, že linie nutných výkopů a skrývek probíhají v těsné
blízkosti lip. Při nich došlo k zásadnímu poškození jejich kořenového
systému, a to jak vláskového, tak zejména k přetnutí hlavních kořenů, jež
stromy kotví v terénu. Vzhledem k místnímu pískovému podloží je zřejmé, že lípy nekoření hluboce, jak tomu bývá na hlinitých půdách, ale že
se jejich kořeny rozprostírají poměrně mělce pod povrchem.
Na straně vozovky byl odstraněn asfaltový povrch, na straně opačné
žlaby na srážkovou vodu. Pod oběma bylo velmi husté prokořenění, neboť pod pevnými povrchy se hromadí voda a stromy ji využívaly. Dále
byly v kolmém směru na chodníky a vozovku prokopány rýhy na elektrické vedení a zemnění k VO, na kanalizační přípojky jednotlivých
domů a byla vyhloubena lože na parkovací „zálivy“. Tím lípy přišly také
o kořeny v bočním směru. Některé z nich zůstaly stát na jakýchsi ostrovech
původního terénu, vystupujících vysoko nad jednotlivé výkopy.
Dále se ukázalo, že hlavní kanalizační potrubí pod vozovkou je
v dlouhém úseku zcela ucpané zeminou a prokořeněné, takže muselo
být vyjmuto a nahrazeno. Tento výkop byl přes 2 m hluboký a probíhal
ve vzdálenosti cca 50 cm od kmenů, ale i blíže. Při jeho hloubení byly
lipám přeťaty veškeré kořeny v tom směru. Zároveň bylo zjištěno, že
tato kanalizace byla ukládána v době, kdy zde již lípy rostly a již tehdy
jim byly hlavní kořeny zásadně poškozeny a následovalo jejich postupné vyhnívání. Bylo nalezeno mnoho zcela nebo zčásti ztrouchnivělých
hlavních kotevních kořenů, které pochopitelně neplnily svou funkci.
Poslední etapou rekonstrukce bude výměna chodníků. Také zde se
silně zasáhne do zbývajících kořenů dotčených lip.

Ze zjištěného stavu jednoznačně vyplývá, že došlo k zásadnímu zásahu do již jednou v minulosti poškozeného kořenového systému všech
lip v místě rekonstruovaného úseku ulice, a to ve všech směrech a v různých hloubkách. V současné době mají pouze velmi omezené kotvení
v terénu a stojí v relativně rovnovážném stavu.
Při průzkumu nadzemních částí byla zjištěna celá řada dalších nepříznivých okolností. Všechny stromy byly v minulosti opakovaně vyvětvovány do výšky okolo 8 m. Po těchto zásazích – často neodborně
prováděných – zůstaly na kmenech defekty v podobě vyhnívajících ran,
vyhnilých řezů po odstranění silných větví, otevřených dutin a rozsáhlých kmenových dutin. Všechny tyto defekty snižují pevnost kmenů.
Mnohé jsou nakloněné nebo mají vybočené kmeny mimo svislou
osu. Jedna lípa je trojkmenná již od výšky 2 m a řada z nich má korunu
tvořenou dílčími částmi, mezi nimiž jsou tlakové vidlice. Všechny mají
zcela holý kmen a vysoko postavenou kompaktní korunu, takže mají
vysoko položené celkové těžiště. Koruny jsou tvořeny sekundárním
obrostem, neboť zhruba před sedmi lety jim byly celkově velmi silně
zredukovány.
Biologická, krajinářská a estetická hodnota předmětných lip je nízká.
Je velmi pravděpodobné, že v důsledku působení silnějšího větru
dojde k pádu většiny z nich. Postupným vyhníváním nyní poškozených
kořenů by v budoucnu mohlo dojít i k nečekaným samovolným pádům
za relativního bezvětří.
Ze všech zjištěných nálezů lze současný stav stromů označit za havarijní a bude nanejvýš vhodné je neprodleně porazit. Celkově jde
o 15 kusů lip.
Po odstranění pařezů, dohotovení rekonstrukce ulice a vytvoření
vhodných výsadbových ploch, vybavených kvalitní půdou, lze provést
náhradní výsadbu. Je možné zvolit méně vzrůstné listnaté dřeviny, jež
budou spolu s mladými stromy na opačné straně ulice, vytvářet
příjemný alejový dojem.

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.
od srpna 2012 zahájila již pátý rok své působnosti

Za čtyři roky ošetřila přes 7 500 pacientů. Stále však zaznamenává- žádné tablety ani recepty), na pacienta po odvozu do nejbližšího zdrame záměnu využití a funkci Lékařské služby první pomoci a Zdra- votnického zařízení nečeká a neodváží jej domů.
Rozhodnutí o vyslání výjezdové skupiny je výhradně v kompetenci
votnické záchranné služby, ráda bych všem opět osvětlila jejich
dispečera
na telefonní lince 155.
činnosti.

ZZS – Zdravotnická záchranná služba tel. 155
Poskytuje odbornou přednemocniční péči v život ohrožujících stavech a při onemocněních, která by mohla bez včasné a náležité léčby
vést k závažnému poškození zdraví, případně k smrti postiženého.
V Třeboni a v Suchdole nad Lužnicí je umístěno výjezdové místo
ZZS. Z Třeboně vyjíždí posádka s lékařem, ze Suchdola nad Lužnicí
vyjíždí řidič s vyškoleným zdravotnickým pracovníkem. Zdravotnická záchranná služba nesupluje lékařskou pohotovost (nevozí s sebou

LSPP – Lékařská služba první pomoci tel. 384 721 800
Je zařízení lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé, poskytující zdravotnickou pohotovostní službu pro ošetření běžných, život
neohrožujících onemocnění a pacientů, jejichž zdravotní stav kolísá.
Je určena v době mimo ordinačních hodin praktických lékařů. LSPP
neprovozuje návštěvní službu.
Ordinační hodiny: Po-Pá: 18.00 – 22.00 hod.
So, Ne a svátky: 8.00 – 19.00 hod.
pokračování na str. 3
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Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 12.10. – 13.10.2012
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Suchdol nad Lužnicí
– souhrnné informace
Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

7

7

100,00

2 981

PODĚKOVÁNÍ
Místní organizace ČSSD děkuje všem
občanům našeho města a jeho místních
částí, kteří se zůčastnili voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Volební výsledky v Suchdole nad Lužnicí, podobně jako v ostatních městech a obcích našeho kraje, jsou důkazem podpory
a zájmu voličů o sociálně citlivou politiku.
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování za podporu
kandidátů ČSSD. Jsme přesvědčeni, že zvolení zastupitelé Vaši
důvěru nezklamou.
MO ČSSD v Suchdole nad Lužnicí

Vydané
Volební
obálky účast v %
1 065

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 065

1 053

98,87

35,73

Výsledky hlasování za územní celky
– Obec Suchdol nad Lužnicí
Kandidátní listina
číslo název
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net

Platné hlasy
celkem

v%

2

0,18

13

1,23

20 Moravané

7

0,66

21 SUVERENITA - Blok JB pro JCK

5

0,47

14

1,32

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

22 Nár.socialisté-levice 21.stol.
30 Věci veřejné
33 TOP 09 a Starostové pro JHČ

7

0,66

30

2,84

Lékařská služba první pomoci

43 Komunistická str.Čech a Moravy

187

17,75

pokračování ze str. 2

51 Strana zelených

17

1,61

53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!

19

1,80

59 “JIHOČEŠI 2012"

92

8,73

435

41,31

64 Jč koalice SNK ED a SsČR

5

0,47

65 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.

0

0,00

60 Česká str.sociálně demokrat.

70 Občanská demokratická strana

Naše zařízení není určeno pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
Na LSPP ošetřujeme i pacienty, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále ošetřujeme samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní
péči zdravotní pojišťovny.
K ošetření na LSPP je nutná průkazka pojištěnce zdravotní pojišťovny a peníze na případnou úhradu léků a příslušný předepsaný regulační
poplatek.
Lékařská služba první pomoci
Třeboň o.p.s. je neziskovou organizací. Případný zisk z poskytovaných služeb je povinna vložit zpět
do své hlavní, obecně prospěšné
činnosti. Pro realizaci jejích aktivit
je nezbytné získávat sponzory a
vyhledávat dárce z řad veřejných
subjektů i firem.
Dárci, veřejné subjekty a
sponzoři umožňují svými dary
základní činnost obecně prospěšné společnosti. LSPP Třeboň
o.p.s., touto cestou velmi děkuje
všem organizacím i jednotlivcům, kteří v roce 2012 podpořili

140

13,29

77 Strana svobodných občanů

14

1,32

84 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

47

4,46

93 Česká pirátská strana

19

1,80

její činnost. Velice si ceníme jakéhokoliv příspěvku i věcného daru,
který pomůže naplňovat dlouhodobý program o.p.s., směřující k péči
o pacienty.
Významný dík patří Jihočeskému kraji, který poskytl značný příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s činností LSPP a
nehrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dále disponujeme s příspěvky od veřejných subjektů měst a obcí z obvodu ORP
Třeboň.

Podporují nás:
Příspěvky od veřejných subjektů měst a obcí:
Jihočeský kraj, Město Třeboň, města a obce ze správního obvodu ORP
Třeboň, Cep, České Velenice, Domanín, Dunajovice, Dvory nad Lužnicí, Frahelž, Halámky, Hamr, Hrachoviště, Chlum u Třeboně, Klec,
Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Nová Ves nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka, Rapšach, Smržov, Staňkov, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Záblatí
Příspěvky od sponzorů na rok 2012
Lázně Aurora s.r.o., Bertiny lázně Třeboň s.r.o., Šupina a Šupinka
s.r.o., Bohemia Construktiva Graf stav. spol. - spol. s.r.o., Vladimír
Pikl – TETA drogerie, Uhelné sklady – Michal Bouda, Agentura Bárny
– Pavel Barnáš, Třeboňská rozvojová o.p.s., Tiskárna JAVA
Za LSPP Třeboň o.p.s. Denisa Nováková
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Program kina na měsíc listopad
t

2. pátek

19.30 hod.

92 min.

t

14. středa

19.30 hod.

t

118 min.

LOOPER

Horor Kletba z temnot je inspirován skutečným příběhem starodávní skříňky, ukrývající
zlověstného démona Dybbuka, kolem které
došlo k záhadným jevům.
Hrají: Jeffrey Dean Morgan, Natasha Calis a
další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 90,- Kč

Loopeři jsou nájemní zabijáci, kteří pracují
pro zločineckou organizaci. Jejich úkol je tradiční: zabít a za žádnou cenu nenechat oběť
utéci.
Hrají: Bruce Willis, Joseph Gordon Levitt,
Emily Blunt.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 90,- Kč
16. pátek

19.30 hod.

107min.

7 DNÍ HŘÍCHŮ

t

9. pátek

17.00 hod.

91 min.

HOTEL TRANSYLVÁNIE
Animovaný film. Málo známý fakt o Drákulovi: není jen princem temnoty, je také vlastníkem Hotelu Transylvánia, kde se mohou
ubytovat světová monstra – Frankenstein, Mumie, Vlkodlaci a další.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 100,- Kč

Tento příběh se skutečně odehrál na Šumperku v květnu 1945. Útěk německé manželky
českého lesníka je zahalen tajemstvím. Jen
ona sama ví, kdo a proč ji hledá.
Je konec války a doba je zlá.
Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Jiří
Schmitzer, Igor Bareš, Anna Šišková a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 100,- Kč

Suchdol n. Luž. – zasedací místnost MěÚ
úterý 13. listopadu 18.00 hod.

23. pátek

17.00 hod.

82 min.

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM

KLETBA Z TEMNOT

t

listopad 2012

Největší pohádkové dobrodružství letošního
podzimu. Do kin se vrací oblíbená postava
Kozy s hlasem Jiřího Lábuse. V novém příběhu teď Koza představí svět pohádek plný gagů
a humoru. Zároveň nechybí trochu tajemna a
napětí.
Mládeži přístupno. Vstupné 90,- Kč
t

28. středa

19.30 hod.

105 min.

YUMA
Začínají devadesátá léta, život v polsko – německém pohraničí se však po pádu železné
opony zatím nijak zvlášť nezměnil. Místní
mladíci se rozhodnou vzít situaci do vlastních
rukou.
Hrají: Jakub Gierszal, Tomasz Kot a další.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

30. pátek

17.00 hod.

110 min.

ASTERIX A OBELIX
ve službách jejího veličenstva 3D
Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé
římské legie Británii. Britská královna proto
vyslala svého věrného důstojníka, aby vyhledal pomoc u Gálů ve Francii.
Hrají: Gérard Depardiuer, Edouard Baer a další.
Česká verze, brýle. Mládeži přístupno.
Vstupné 130,- Kč
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Suchdol nad Lužnicí 1362–2012, 650 let
Na úvod:
První písemná zmínka je označení nejstaršího písemného dokladu o určité obci, městě,
hradu atp. První písemná zmínka je téměř
vždy pouze datem ante quem, neboť kromě výjimek, kdy je v písemném dokladu přímo zmíněno založení sledovaného objektu zpravidla
dokládá pouze to, že tento objekt již existoval.
Někdy, zvláště v případě menších objektů
může být první písemná zmínka i značně časově vzdálena od data skutečného vzniku (sto
i více let), neboť se nám do současnosti dochovala pouze velmi malá část středověkých listin.
První písemná zmínka zpravidla neobsahuje
o sledovaném objektu žádné další informace.
Velmi často pochází například z listin dokládajících prodej či jiný majetkový převod určitého majetku. Sledovaný objekt je v takovém
případě připomenut pouze jako položka ve výčtu tohoto majetku.

PPZ: Suchdol nad Lužnicí
1362–2012, 650 let
Jsou města, která znají přesnou dobu svého
vzniku. Suchdol nad Lužnicí k nim nepatří. Naopak, patří do velké skupiny obcí, které si svůj
vznik připomínají podle nejstarší písemné zprávy bezpečně ověřující jejich existenci. V případě
našeho města je to zmínka ze dne 19. prosince
roku 1362 v proslulém rožmberském kopiáři
„Kodex Marientálský“, který obsahuje mj. také
listinu z roku 1362, kterou Lutold z Landštejna
prodal ves Suchdol a Šalmanovice svým pří-

buzným, pánům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a
Janu, bratřím z Rožmberka.

Krátké seznámení s rožmberským
kopiářem řečeným Marientálským:
Kopiáře (kancelářské knihy obsahující listiny od různých vydavatelů, určené jednomu
příjemci) byly pravděpodobně používány od
konce 13. století, dochovány jsou od první poloviny 14. století. Nejdříve si je
pořizovaly církevní instituce
(tzv. Codex Damascus v oseckém klášteře z 1. pol. 14. století, kopiáře olomoucké kapituly
nebo kopiáře vyšehradské kapituly), v laickém prostředí je
nejstarší rožmberský obsahující listiny z let 1260-1364, tzv.
Kodex Marientálský. Rukopis
Marientálský, uložený dnes
v Národní knihovně v Praze, je
pergamenový kodex o rozměrech 215x160 mm. Původní bukové desky byly potaženy
hnědou kůží, na kterou byly nalepeny i části kůže původní. Jedinou ozdobou jsou dvě kovové
patky, jimiž jsou opatřeny oba
konce řemínku uzavírajícího
rukopis. Jako psací látky bylo
užito středoevropského pergamenu lepšího druhu. Z původních 102 listů má dnes kodex
pouze 96. Text na jednotlivých
listech je psán do sloupců, jež
jsou orámovány inkoustem.
Dříve, než začala vlastní opisovačská práce, byly listiny kontrolovány. Písemnosti, které
pak byly do rukopisu opsány,
byly dokumenty Rožmberkům
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Od pramenů řek
k lidem
Novohradské hory jsou málo známé a
probádané jako pohoří, tedy hory a vrcholy. Ještě více to platí o vodních tocích. Málokdo z nás si vzpomene na jména všech
jejich řek, natož abychom znali potoky.
Ví každý, že naše suchdolská Lužnice
pramení vysoko v horách a její tok tam připomíná Vydru?
Rozmanitost a krása vodních toků Novohradských hor v ničem nezaostává za jinými našimi horami. Horní toky některých
řek, ukryté v lesích hor, překvapí svými divokými peřejemi, jiné širokými meandry,
ve středních úsecích se pak objevují stopy
zaniklých mlýnů a dosud patrné úpravy
koryt pro plavení dřeva.
Pohořský potok je nejmenším tokem
v celé Evropě umožňujícím plavbu vorů.
Ač Novohradské hory nemají přírodní
jezera, krása a divokost některých klauzur je
určitě nahradí. A máme tu i nádrže novodobé, udivující mnohdy svou technickou dokonalostí.
Vodstvo Novohradských hor je tématem powerpointové přednášky Od pramenů řek k lidem, která se uskuteční v úterý
13. listopadu v 18.00 v zasedací místnosti
Městského úřadu. Přednáší Milan Koželuh.
R. Rohrbachová
prospěšné, zaručující jim určitá práva. To že
se jejich největší část týká nabývání nemovitostí a vůbec jejich držení, eventuálně práv vyplývajících z vrchního vlastnictví půdy, je
pochopitelné a samozřejmé, uvědomíme-li si,
že jde o období, v němž půda byla stále hlavním (a stále ještě téměř i jediným) výrobním
prostředkem, z jehož vlastnictví vyvěralo
všechno privilegované postavení feudálů,
umožňující tak vůbec jejich existenci. V rukopisu je obsáhlý výběr listin=platných práv
rožmberského rodu, přinášející v úplném
znění listiny pojišťující trvalá a někdy i dočasná práva, udělená buď českými panovníky
nebo koupí či jiným způsobem získaná od jiných osob. Rukopis byl napsán písaři v rožmberských službách. Obsah listin je velmi
pestrý, většina jich ovšem pojišťuje držení
svobodných statků, ale vedle nich je tu řada
listin jiných – nejrůznější panovnická privilegia, dále trhové smlouvy, obligace, kvitance atd. různých jiných vydavatelů. O řadě
královských listin zapsaných do kopiáře lze
tedy celkově říci, že podstatná část měla pro
Rožmberky v době jeho vzniku důležitost a
z největší míry jim pojišťovala cenná práva.
Listiny královské obsahuje první část kodexu, na ní navazuje skupina listin vydaných
zahraničními činiteli světskými, která je proti
listinám královským obsahově mnohem růzpokračování na str. 6
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Suchdol nad Lužnicí, 650 let
pokračování ze str. 5
norodější. Zajímavá je skupina deseti listin,
vydaných duchovními činiteli, kláštery vyjímajíc. Především jsou to opět listiny pojišťující držení nemovitostí. I z poměrně početné
skupiny šlechtických vydavatelů českých se
největší část týká nabývání nemovitostí. Sem
také patří listina číslo 73, tvz. obligační,
z 19. prosince 1362, kdy se Lutold z Landštejna zavazuje, že spraví vsi Suchdol a Šalmanovice Rožmberkům prodané. A to je právě ona:
PPZ = první písemná zmínka o Suchdolu.
Lit. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (RBM, též prostě
českomoravská regesta) je edice pramenů české provenience v podobě regestů, které by
mělo pokrývat období od roku 600 (první listina regestovaná v prvním dílu) až do konce
vlády Karla IV. Projekt započal Karel Jaromír Erben, který vydal v roce 1855 první díl,
na ten navázal Josef Emler, který vydal další
tři díly, další díly již byly vydány rozdělené
na sešity s většími prodlevami. První díl
(600– 1253), vydáno 1855 K. J. Erbenem,
druhý díl (1253–1310), vydáno 1882 J. Emlerem, třetí díl (1311–1333), vydáno 1890,
čtvrtý díl (1334–1346), vydáno 1892, pátý
díl (1346–1355), vydáno v pěti svazcích
1958, 1960, 2000, 2004, 2005 J. Spěváčkem,
B. Rynešovou a poslední tři díly J. Zachovu,
šestý díl (1355–1358), vydáno ve třech svazcích 1928, 1929, 1954 B. Mendlem a M. Linhartovou, sedmý díl (1358–1363), vydáno
v pěti svazcích 1954, 1955, 1958, 1961, 1964
Mendlem a Li nhartovou.

Ještě k setkání rodáků a přátel Hrdlořez…
V sobotu 8. září odpoledne se uskutečnilo setkání rodáků a přátel
Hrdlořez. Pod velkým stanem se na fotbalovém hřišti sešlo neuvěřitelné množství lidí – odhadem přes 300 osob. Patronem této akce bylo
Město Suchdol n. Luž. V čele se starostou Mgr. Pavlem Mráčkem, který se aktivně podílel na organizaci programu setkání. Toto setkání zahájil krátkým projevem a s rodáky setrval až do pozdních nočních
hodin. Kromě starosty města představila matrikářka městského úřadu
pí Pultrová i místostarostu Jana Kroniku, rodáka z Hrdlořez a posledního úřadujícího předsedu MNV Hrdlořezy pana Františka Jeřábka.
Tento ve svém projevu seznámil přítomné s činností tehdejšího
MNV Hrdlořezy do doby připojení Hrdlořez k Suchdolu n. Luž. – tj.
do roku l976.
Místostarosta Jan Kronika představil přítomným nejstaršího přítomného rodáka pana Karla Šerhakla a nejmladší rodačku, několika měsíční slečnu Marcelku Staňkovou, která ochotně přítomným „zapózovala“
a její vystoupení mělo velký úspěch. Zlatým hřebem programu bylo
„představení rodáků“, kterého se ujal místostarosta Jan Kronika. Představoval postupně majitele a obyvatele všech domů v Hrdlořezích a to
nejen současné , ale i původní. Příjemné na tom bylo to, že nás všechny
osobně znal.
Přítomné zaujala i historie Hrdlořez, se kterou nás seznámila Marie
Kalátová, pracovnice třeboňského archivu a toho času i zastupitelka
města. Dobrým nápadem bylo i vystavení kroniky Hrdlořez, sepsané
naším dávno zemřelým spoluobčanem panem Adolfem Bendou. Zauja-

ly i staré mapy hrdlořezského katastru a kalendáře s dobovými fotografiemi . Ten den se vše vydařilo, a to včetně počasí. Sešli jsme se zde a
zavzpomínali po létech se svými starými známými, kteří už roky v Hrdlořezích nežijí , kteří zde strávili své mládí a kteří na svou rodnou obec
rádi vzpomínají. Pocítili jsme hrdost na svou příslušnost k této obci. Pozvaná kapela zpříjemňovala pobyt rodákům a přátelům Hrdlořez až do
pozdních nočních hodin. Akce skončila po 2. hodině noční.
Skvělou práci zde odvedl i Petr Dvořáček, místní hospodský, který
zajistil občerstvení . Údajně se zde vypilo 9 sudů piva!. Pekárna Suchdol – pan Ing. Soudek - poskytl pro přítomné zdarma občerstvení v podobě koblihů a koláčů. Byly výborné. Patří mu náš dík. Na organizaci
setkání se aktivně podílelo i místní informační centrum pod vedením
Renaty Rohrbachové. Nápomocen byl i Pavel Hrbek, pověřený vedením městského úřadu. „Pravou rukou“ místostarosty při přípravě setkání byla sekretářka Martina Haiderová, která zajišťovala pozvánky a
aktivně se podílela na shánění adres rodáků.
To, že se toto setkání uskutečnilo, je především zásluha místostarosty Jana Kroniky, který tuto akci promýšlel a připravoval celé 2 roky.
Dalo mu velkou práci sehnat adresy všech rodáků, přemýšlet, aby se
s pozváním na nikoho nezapomnělo, aby „vše klaplo“, tak jak má.
Milý Honzo Kroniků děkujeme Ti za Tvůj skvělý nápad, za tvoji vytrvalost k jeho uskutečnění a za tvoji práci pro zdar této akce!!!
Za všechny rodáky Jana Tetíková, roz. Miklová z Hrdlořez
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Suchdolští včelaři oslavili
100 let od založení spolku
Oslavy se konaly 28. září 2012 v kulturním domě. Jejich součástí
byla včelařská výstava. Tu navštívili již o den dříve žáci ZŠ Rapšach,
MŠ a ZŠ Suchdol nad Lužnicí. Středem pozornosti výstavy byl prosklený pozorovací úl s živými včelami. Žákům jednotlivých tříd byla zajištěna prohlídka s odborným výkladem místních včelařů. Zejména pro
malé školáky a předškoláky to byl velký zážitek. Při oslavách pak probíhala ochutnávka medů, prodej včelařské kosmetiky, medových perníčků, medu, medoviny a medového piva. Pro děti byly zajištěny malé
atrakce, možnost výroby svíček, zdobení perníčků a včelařské malování.
Dopoledne se konala slavnostní výroční členská schůze, při které byli
oceněni někteří včelaři za svou dosavadní práci. Odpolední program
zpestřilo vystoupení tanečního souboru TRNKY BRNKY z Rapšachu a
o dobrou náladu se postarala kapela Flamendři.
Záštitu nad celou akcí převzali: za Jihočeský kraj – člen rady Jihočeského kraje pan ing. Jaromír Slíva, starosta Města Suchdol nad Lužnicí
pan Mgr. Pavel Mráček a europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová.
Všichni výše jmenovaní, ale i další partneři a sponzoři si zaslouží naše
poděkování. Největší díky však patří vám všem, kteří jste svojí hojnou
účastí přispěli ke zdárnému průběhu celé akce a podpořili tak suchdoské včelaře. Děkujeme.
Petr Mráček, předseda MO ČSV
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Návštěva přírodního parku
BLOCKHEIDE v Rakousku
Začátkem října se skupinka žáků 8. třídy, kteří si vybrali povinně volitelný předmět Německý
jazyk, vypravila k našim rakouským sousedům. Cílem bylo, aby se žáci seznámili nejen s městem
Gmünd, ale především s jeho okolím. Poznali tak, že v tomto městě není jen krásné náměstí, bazén
a nákupní zóna, ale že stojí zato vyjít o kousek dále, a ocitnout se tak v úplně jiném prostředí.
Procházkou kolem řeky Lainsitz (Lužnice) se dá dojít do přírodního parku Blockheide, kde je
možné vidět obrovské balvany, různé zajímavé kamenné útvary, tzv. viklany, kdy spodní část
povrchu je užší než ta horní. Pro děti je zde připraven kamenný labyrint a další atrakce. Zájemci
pak mohou vystoupat na zdejší dřevěnou rozhlednu, odkud je možné vidět nejen okolí Gmündu, ale
i Novohradské hory a část Třeboňska. Další zajímavostí je symbolický 15. poledník, který protíná území Blockheide, a malé geologické muzeum pod širým nebem se vzorky různých hornin.
S tím vším se mohli naši žáci seznámit, a domů se tak vrátit nejen příjemně unaveni z asi 10 km
procházky, ale také bohatší o pár nových zážitků a poznatků.
Mgr. Iva Mráčková

ČSŽ pořádá tradiční

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
v Restauraci u PÁVKŮ
27. 11. úterý – od 16–19 hod PŘÍJEM DEKORACÍ I RŮZNÉHO VÁNOČ. ZBOŽÍ,
28. 11. středa – od 9–17 hod VÝSTAVA A PRODEJ,
28. 11. středa – od 17–18 hod vrácení neprodaného zboží.
ZVEME VŠECHNY OBČANY

Dne 8. prosince zve ČSŽ

Pozvánka ČSŽ

od 14 hodin
VŠECHNY DĚTI na tradiční

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

Dne 10.11. pořádá ČSŽ
od 14 hod. na louce
u kulturního domu tradiční

do HASIČÁRNY.
Připraveny jsou soutěže, tombola,
občerstvení a hudba
Pozvaní jsou: čert, Mikuláš a anděl
(Přinesené balíčky rozdá Mikuláš).

Nebudou chybět ani soutěže.
Zveme všechny, jak děti tak dospělé.

DRAKIÁDU

Autorské čtení v knihovně
Ve středu 3. října navštívil místní knihovnu spisovatel a ilustrátor Jan Opatřil, který již podruhé představil žákům třetího ročníku svou novou knihu Dobrodružství kapříka Metlíka 2. Autorovo poutavé čtení přiblížilo dětem různá dobrodružství kapříka Metlíka a jeho přátel i nepřátel ve
vodním světě. Děti se nově seznámily s kapříkem Šupinkou, Břéťou, Vojtou a Otakárkem. Koho
čtení velmi zaujalo, ten měl jedinečnou možnost zakoupit si knihu, kterou dostal s autorovým věnováním. Jako upomínku si mohly děti koupit záložky, bločky, pravítka nebo obaly s kapříkem
Metlíkem. Poutavé čtení zpestřilo žákům školní den a možná i probudilo zájem o čtení a knihy.
Velký dík patří nejen samotnému spisovateli Janu Opatřilovi, ale také paní Renatě Rohrbachové za
organizaci této akce. V případě, že by někdo měl zájem o autorovy knihy, vše najde na internetových stránkách www.kaprikmetlik.cz.
Třídní učitelka V. Wipplingerová

Poděkování

Základní škola T.G.M.
Suchdol nad Lužnicí
chce poděkovat místnímu včelařskému
spolku za uspořádání velice pěkné a pečlivě
zorganizované výstavy „Historie a současnost včelařství“. Oceňujeme zápal místních včelařů k uskutečnění této akce a
zároveň vyzdvihujeme p. Vlastimila Zemánka, který se chopil odborného slova,
„polopatě“ a s neuvěřitelnou trpělivostí žákům ZŠ vysvětloval význam včel v krajině.
Děkujeme. Učitelé a žáci ZŠ.

Okénko do historie
Co se občanům Suchdola líbilo a nelíbilo
v roce 1931
Líbí se nám, že jeden kg hovězího masa
stojí Kč 6 - ale nelíbí se nám, že talíř guláše
stojí dosud 5 Kč.

VÝMĚNA
parkovacích průkazů
Město Třeboň v souvislosti se změnami
sociální reformy od 1. 1. 2012 oznamuje
občanům Suchdola nad Lužnicí a přilehlých obcí, že mají možnost vyměnit si stávající speciální označení pro parkování č.
O 1 za nové speciální označení č. O 7 (parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou).
Lhůta na tuto výměnu je nejpozději do
31. 12. 2012.
Pokud máte zájem o tuto bezplatnou výměnu, vezměte si s sebou:
¡ stávající průkaz mimořádných výhod
(ZTP nebo ZTP/P)
¡ stávající speciální označení
pro parkování č. O 1.
¡ fotografii o rozměru 35 x 45 mm
odpovídající současné podobě
(rozměr jako na OP)
¡ OP
Výměna bude prováděna sociální
pracovnicí Městského úřadu Třeboň

dne 20. 11. 2012
od 9. 00 hod. do 13.00 hod. v budově
Městského úřadu
v Suchdole nad Lužnicí.
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Z ČECH DO SVĚTA – ODBORNÁ EXKURZE SŠ ČESKÉ VELENICE,
MŠ A ZŠ ČESKÉ VELENICE A ZŠ TGM SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
Střední škola České Velenice uspořádala ve spolupráci se ZŠ a MŠ
České Velenice a ZŠ T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí ve dnech
26. – 27. září 2012 odbornou exkurzi zaměřenou na seznámení s činností dopravních a logistických firem.
První den byla na programu nejprve návštěva logistického centra společnosti Gebrüder Weiss v průmyslové zóně Praha – Chodov, kde jsme
viděli ukázku práce s manipulační technikou, skladování a manipulaci se
zbožím.
Následovala prohlídka centrálního dispečinku Dopravního podniku
hlavního města Prahy, odkud se řídí provoz MHD v celé Praze. Byli
jsme svědky řešení několika krizových situací, o které není v hustém
provozu metropole nouze.
Poté jsme pokračovali v jízdě do Mladé Boleslavi, kde jsme navštívili nejvýznamnější českou firmu Škoda Auto, a.s., kde jsme si nejprve
v muzeu prohlédli krásná historická vozidla vyráběná touto společností
během celého 20. století a poté jsme zavítali do výrobního areálu, který
nám nabídl ukázku moderních výrobních zařízení, např. robotickou linku na montáž karosérií vozidel Škoda Fabia, kde se využívají díly vyrobené firmou Magna Cartech v Českých Velenicích, dále výrobnu
motorů a převodovek a nakonec finální montážní linku, ze které již
vyjížděly novotou vonící vozy.

ZAMYKÁNÍ LUŽNICE 6.10.2012

Po večerní prohlídce historického centra Mladé Boleslavi a přespání
v historické budově spřátelené Integrované střední školy jsme druhý
den odjeli do Mělníka, kde jsme zavítali do největšího přístavu naší
země na řece Labi a viděli překládku kontejnerů a dalších materiálů
mezi železniční, silniční a říční dopravou.
Po návratu zpět do Prahy proběhla návštěva opravárenského centra železničních vozidel – DKV Praha, kde se provádí opravy a
údržba moderních vysokorychlostních souprav Pendolino a příměstských vlaků City
Elefant.
Poslední zastávkou naší exkurze bylo Letiště Václava Havla Praha v Ruzyni, kde byly
k vidění činnosti spojené s příletem, odletem,
údržbou a opravou letadel, a to přímo na letištní ploše v těsné blízkosti těchto strojů. Třešničkou na dortu se pro všechny stala při
západu slunce návštěva stanice Hasičského
záchranného sboru letiště, kde byla k vidění
unikátní hasičská vozidla a další moderní
požární technika.
Poté nás čekala jen večerní cesta zpět domů
do jižních Čech. Vrátili jsme se unaveni, ale
obohaceni o praktické poznatky z oblasti
dopravy.
Mgr. Jaroslav Filip, Ing. Miroslav Kříž
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Naše cyklistické toulky
Klub aktivního stáří pro své členy uspořádal letos 9 výletů na kolech v okolí našeho města. Zúčastnilo se v průměru 21 členů, ujeli
jsme celkem 207 km.
Tradičně začínáme v květnu setkáním u pomníčku padlých. Při dalších výletech jsme se snažili navštěvovat místa méně známá, jako bývalá obec Kunšach, Spáleniště, Blata a rašeliniště u Hranic, Žofinku,
Krabonoš, rekreační zařízení na Koskách apod.
Poslední cesta vedla na Novou Huť. Tento bývalý lovecký zámeček
následníka trůnu Ferdinanda d Este, později polesí státních lesů, je nyní
přebudován na penzion. Zaujalo nás vybavení bazénem, saunou, řadou
sportovišť a krásně zařízené interiéry. Nejhezčí je ale umístění uprostřed lesů, luk a blízkých rybníků Svobodný a Skalice.
Výlety jsou velice oblíbené, zlepšují fyzickou i psychickou pohodu.
Snažíme se trasy vést tak, aby byl možný odpočinek s občerstvením.
Máme radost, že i místní rodáci objevují dosud nepoznaná místa. Je zájem o to, abychom i příští léto v této činnosti pokračovali.
Ing. Jiří Čížek, předseda klubu

Pozvánky v čase adventním
Ò Sobota 8. 12. 2012 v 6.30 v kostele

Roráty – děkovná bohoslužba slova s rorátními zpěvy

Možná trochu tajemně znějící slovo – roráty. Pochází z latiny a je
odvozeno od začátku písně Rorate caeli, v češtině to zní „Rosu dejte nebesa shůry a oblaka sešlete déšť na spravedlivého.“ Je to děkovná bohoslužba, při které se zvlášť obracíme k Panně Marii. Lidé dřív v adventu
chodili třeba i každé ráno s lucerničkami za tmy do kostela, už zdaleka
se potkávali a začínali takovým způsobem nový den společně.
My přijdeme pár minut před půl sedmou na faru, rozsvítíme své
lampičky, a jdeme sice krátce, ale zato radostně se světýlkem do kostela, kde zazní staročeské rorátní zpěvy. Po čteních z Bible a kázání nám
kněz udělí požehnání. Jdeme zpátky na faru, ale tentokrát naše kroky míří
do farní kuchyně a místnosti, kde je podávána vždy bohatá snídaně.

Ò Neděle 9. 12. 2012 v 11.00 v kostele sv. Mikuláše
Poutní mše svatá

Suchdolští občané ví, že náš kostel je zasvěcený sv. Mikuláši. Z tohoto důvodu již počtvrté bude pouť k sv. Mikuláši, a protože je svátek
tohoto světce v prosinci a ne v létě, i pouť je v prosinci (ovšem bez kolotočů).
Zveme vás na slavnostní mši svatou, která bude v neděli 9. 12.
v 11.00 (čas mše sv. je výjimečně vyměněn s Českými Velenicemi).
Za farnost vás zve Iva Hojková

Vzpomínka na Theodora Gráfa,
zdejšího továrníka na kolomaz

V roce 1918 dne 9. dubna byla ve zdejší obci významná slavnost
odevzdání rytířského řádu továrníku panu Theodoru Gráfovi.
Toho dne dostavil se do vily p. Theodora Gráfa pan c.k. okr. hejtman
Jan Novotný z Třeboně, provázen starostou obce suchdolské p. MUDr.
Karlem Kithierem a děkanem důst. p. P. Janem Hruškou. Uvítáni byli
oslavencem uprostřed členů rodiny a příbuzných. Po malém občerstvení shromáždili se všichni na terase vily, před níž se sešlo mnoho místního občanstva i z okolí , všichni zaměstnanci továrny p. Th. Gráfa a čelní
vojáci zdejšího polního lazaretu.
C.k.okresní hejtman Jan Novotný poté vylíčil blahodárné činnosti a
plný život oslavence. Továrník p. Th. Gráf byl již přes 52 roků dodavatelem svých produktů statečné naší armády a zejména našeho slavného
námořnictva. Za jeho obchodnickou kulantnost a výtečnou jakost dodávaných produktů, dostávalo se mu mnoho četných uznání. Jeho závod
byl na různých výstavách tuzemských i zahraničních vyznamenán diplomy a prvními cenami. Pan Th. Gráf byl vynikající odborník chemického průmyslu a poradce. Nejenom jako odborník, ale i jako
spoluobčan byl všeobecně ctěn a vážen, také jako podporovatel a příznivec lidumilných ústavů a zejména místního voj.lazaretu po celou
dobu jeho trávení v Suchdole n. L.
Za užívání těchto velkých zásluh na poli průmyslu i občanských zásluh dostalo se mu odměny z místa nejvyššího udělením vysokého řádu
rytířského kříže Císaře Františka Josefa.
S uctivou prosbou nakonec p. Th. Gráf požádal p.c.k. hejtmana, aby
tlumočil na stupni trůnu jeho nejhlubší dík s projevem úcty , oddanosti a
loajality jeho veličenstvu císaři a králi Karlu I.
Nakonec jako při každé jiné významné příležitosti pohostil všechny
vojíny zdejšího voj. lazaretu pivem, doutníky a cigaretami.
P.Kulišová
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V církvi se pořád něco děje
V katolické církvi prožíváme od 11. října
Rok víry. Křesťanská víra se dotýká života
každého člověka, ať Boha vyznává nebo ne
(téměř každou vesnici nebo město zdobí kaple
či kostel a na mnoha místech se můžeme setkat s kříži, Božími muky aj.; Charita a jiné organizace, které pomáhají lidem a stojí na
křesťanském základě; počítání letopočtu, …),
proto se víc rozepíši, co pro nás, katolické
křesťany, ale i pro občany naší republiky znamená Rok víry.
Sv. Pavel říká: „Vím, komu jsem uvěřil.“
A na jeho životě to bylo opravdu znát. Důvěřoval Ježíši, změnil svůj život a také díky jemu
je křesťanství rozšířeno po celém světě. A to
byl před svým obrácením a uvěřením v Ježíše
Krista proti křesťanům a proti Pánu Ježíši. Od
té chvíle nebojoval proti křesťanství, ale pro
křesťanství a pro Ježíše. Poznal, jaká je Boží
láska veliká a chtěl ji dávat ostatním. Nebojoval již více násilím a mečem, ale pouze láskou,
nadějí a vírou. Láska, naděje a víra jsou tři
Božské ctnosti, které nás mají dovést do cíle.
A co je tím cílem? Po životě na zemi a po
smrti máme dojít k Bohu. K tomu nám mohou
pomáhat svatí, jež nám mohou být vzorem a
příkladem, jak máme jednat my. Svatí jsou totiž lidé, kteří také žili na zemi a věřili v Boha a
nebáli se pro víru v Ježíše něco obětovat – čas,
své nadání, peníze, schopnosti, sílu, krásu aj.,
a někdy dokonce i život. A to až tak, že si jejich života všimli ostatní lidé, mnohdy je začali následovat a žádali jejich blahořečení a
následně svatořečení. Od soboty 13. října má
Česká republika 14 nových blahořečených,
tento den v pražské katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha proběhla slavnostní beatifikace

(blahořečení) čtrnácti pražských mučedníků františkánů. Tito bratři v roce 1604 přišli do
zdevastovaného konventu v centru Prahy, aby
jej postupně osídlili a opravili. Pozoruhodné
je, že se komunita skládala z bratří různých
národností Evropy, byli zde čtyři Italové, Španěl, Francouz, Belgičan, Holanďan, Němci a
Češi. V roce 1611 byla tato komunita zmasakrována během rabování po tzv. vpádu pasovských. Ti jsou hodni následování např. proto,
že i v těžkostech a nebezpečí zůstali věrní svému poslání (mravně i hmotnými prostředky
pomáhat lidem v okolí a duchovně je doprovázet) a i přes varování neodešli, ale zůstali
s pražským lidem, aby jim v těžké době byli
oporou. Pro naši oblast je zajímavá skutečnost, že zástupce představeného pocházel
z Horní Pěny. Jinak mnozí z nás mají patrony
– některého svatého, kterého obdrželi třeba při
křtu. Mou patronkou je svatá Anežka Česká a
ta mi může být vzorem tím, že už neměnila své
ano, naopak pro co se rozhodla a poznala, že je
to dobré a prospěšné pro ni i pro druhé, neměnila to a i přes nesnáze šla za tím.
Kromě svatých nám na cestě víry pomáhají
kněží se svým duchovním vedením (v zářijovém čísle Suchdolského zpravodaje zmiňované svátosti – 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, čtení Bible, modlitba, křesťanské společenství,
přemýšlení o smyslu života, o stvořeném, rozhovory s lidmi věřícími a nám blízkými a
zkoumání jejich křesťanského života.

FIT SOBOTA oddílu aerobiku
V sobotu 13.10. 2012 se uskutečnila sportovní akce oddílu aerobiku s Danielem Millerem
v tělocvičně ZŠ. Na programu byly 4 cvičební bloky, kterých se zúčastnilo 40 cvičenek nejen ze
Suchdola, ale i z Českých Velenic, Třeboně, J.Hradce a Pelhřimova. Akci podpořili tito sponzoři
a patří jim náš dík: Pekárna Ing. Soudek, Citymeter – p. Wipplinger, lékárna – Mgr. Durková,
Penzion – p. Karel Divoký. Všichni jsme si to parádně užili, dostali jsme řádně „do těla“ a celý
sportovní den jsme zakončili s country kapelou v hrdlořezské hospodě u paní Růženky.
FIT SOBOTA se opravdu vydařila, proto jsme se rozhodly zorganizovat za rok II. ročník. Už
teď se těšíme !!!
Za celý oddíl Pavlína Hladílková
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Rok víry vyhlásil papež Benedikt XVI.
k výročí zahájení II. vatikánského koncilu,
který probíhal před padesáti lety. Moc o něm
většinou nevíme, ale díky němu se mše sv.
slouží čelem k lidu, v národním jazyce a je tak
lidem srozumitelnější, a tak i ti, kteří se účastní
třeba pohřbu, půlnoční mše sv., křtu, svatby
v kostele, tomu mohou víc rozumět. Víra
v Boha provází mnoho lidí kolem vás (samozřejmě i kolem mě, ale v mém životě má místo
a jsem za to ráda a neměnila bych). A tak vám
radím, všímejte si toho, co lidem, kteří věří
v Boha a v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele,
přináší, co dobrého v nich působí a to napodobujte, neboť „hledejte a naleznete, tlučte a
bude vám otevřeno“ / Mt 7,7.
A vyhlášený Rok víry nás všechny má vést
k poznání pravdy – také můžeme říci k nalezení těch odpovědí na otázky, které lidi odedávna trápí: Kde se vzal život na zemi? Je nějaký
Bůh? Proč jsem tu, jaký smysl má život na
zemi, když všechno pomíjí? Proč je smrt, bolest, utrpení, nenávist, zlo? Existoval opravdu
Ježíš, mohl vstát z mrtvých? Co lidem přináší
víra? Touto poslední otázkou jsme zase na začátku, tedy u podstaty našeho bytí - ano všichni něčemu věříme. A tak nám všem přeji, ať po
poctivém hledání nalezneme Pravdu.
Iva Hojková

Pozvánky pro děti
¡ Sobota 10. 11. 2012 ve 14.00
Odpoledne pro děti na faře
V sobotu 10. 11. zveme děti na Odpoledne pro děti na faru. Připraveny budou
pro ně opět hry, povídání se zamyšlením,
občerstvení a vyrábění. Vítáni jsou i rodiče, babičky či další dospělý doprovod.
¡ Sobota 1. 12. 2012 od 14.00 na faře
Předvánoční dílna s vyráběním
adventních věnců
V sobotu před 1. adventní nedělí si přijďte na faru vyrobit adventní věnce a jiné
drobné ozdoby. Následující neděli při mši
sv. v 8.15 budou věnce od P. Jaroslava
Šmejkala požehnány. Materiál jako korpusy na věnce, ozdoby, větve i nějaké svíčky
budou za dobrovolný finanční příspěvek
k dispozici, přinést si samozřejmě můžete i
svoje věci.

Pozvánka zaměřená více
pro dospělé
¡ Středa 7. 11. 2012 v 18h na faře
Rok dobrovolnictví v Africe
Bc. Olga Švecová strávila rok od října
2011 do srpna 2012 v Jižní Africe jako
dobrovolnice – podělí se s námi o zkušenosti s přípravami na takovou cestu a vůbec
o to, co všechno zažívala. Budeme mít tak
možnost poutavě a díky mnoha fotografiím
nahlédnout do rozdílné kultury, přírody a
také trochu poznat, jak černoušci prožívají
svou víru.
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SŠ České Velenice představuje své obory – pokračování
Vážení čtenáři,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás seznámila s tříletými technickými učebními
obory. Dnes bych Vám ráda představila dopravní obory – nejprve čtyřleté maturitní.
Provoz a ekonomika dopravy je ekonomický obor zaměřený na všechny druhy dopravy.
Připravuje vysoce kvalifikované absolventy,
kteří se uplatní v řídicích činnostech ekonomiky, účetnictví, skladování, v logistických a
spedičních službách. V oblasti dopravních
služeb se uplatní na úseku železnice či silniční
dopravy na pozicích manažer provozu dopravy, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel
apod. S rozvojem říční a letecké dopravy
v Jihočeském kraji se i my snažíme rozšířit
učivo o tuto oblast.
Součástí výuky jsou dva cizí jazyky (anglický a německý), takže absolventi se uplatní
nejen v České republice, ale i ve státech Evropské unie. Ve 3. ročníku žáci v rámci předmětu Řízení motorových vozidel získají
řidičské oprávnění sk. B zdarma.
Žáci konají souvislou praxi ve firmách, kde
mají možnost se seznámit s fungováním podniku, s administrativní agendou, logistickým
centrem apod.

Výuka probíhá v moderně zařízených
učebnách, učivo doplňují projekty, ročníkové
práce, odborné exkurze, e-learning atd.
Operátor provozu a ekonomiky dopravy je
studijní obor, který má v učebním plánu zařazen odborný výcvik. Absolventi tohoto oboru
získají kvalitní odborné vzdělání potřebné pro
vykonávání povolání v dopravním provozu či
v obchodní a ekonomické oblasti. Tento obor
je více zaměřen na železniční dopravu a přepravu, absolventi se uplatní jako výpravčí,
průvodčí, kalkulant, pokladní, dispečer, pracovník logistických center apod.
Odborný výcvik žáci konají na provozních
pracovištích dopravních firem, ve 3. ročníku
mají možnost vykonat odborné zkoušky na
pozici vlakový doprovod a o prázdninách pak
získávají velmi dobře placenou brigádu.
Stejně jako u předchozího oboru se žáci učí
dva cizí jazyky a získají ve 3. ročníku řidičské
oprávnění sk. B zdarma. Součástí učebního
plánu jsou předměty ekonomika a účetnictví,
rozšířena je výuka informačních technologií.
Maturitní zkoušky se naši žáci bát nemusí,
učitelé je v průběhu studia velmi dobře připraví. V loňském školním roce uspěli naši maturanti takto: čeština 89%, angličtina 100%,
matematika 81% a odborné předměty 100%.
Pouze žáci s vysokou absencí nezvládali učivo
a nebyli k maturitní zkoušce připuštěni.
Zájemci o železniční přepravu mají možnost
pobírat stipendium ČéDés od Českých drah
a.s (více na www.ceskedrahy.cz/ kariera/).
Absolventi obou oborů mohou pokračovat
ve studiu na vysokých školách. Máme řadu

úspěšných absolventů vysokých škol s dopravním či ekonomickým zaměřením.
Do výčtu dopravních oborů patří i tříletý
učební obor Komerční pracovník v dopravě,
jehož absolventi najdou uplatnění v osobní a
nákladní přepravě, ve skladovém hospodářství, v obslužných provozech apod.
Součástí výuky je jeden cizí jazyk (angličtina nebo němčina), základy ekonomiky, práce s počítačem. Odborný výcvik se koná
přímo ve firmách (od 2. ročníku), kde mají
žáci možnost poznat reálné prostředí pracovišť, což jim pomůže při volbě povolání po
úspěšném absolvování závěrečné zkoušky.
Úspěšní absolventi získají výuční list a Europass, což je osvědčení o získaných dovednostech platné v celé Evropské unii.
Maturitní zkoušku si může absolvent tohoto oboru dodělat v tříletém dálkovém nástavbovém studiu při zaměstnání v oboru
Logistické a finanční služby, který se na naší
škole také vyučuje.
Vážení čtenáři, pokud Vás nabídka našich
oborů zaujala, či požadujete další informace,
kontaktujte nás na tel. 773 444 572, email:
info@sscv.cz.
Připomínám, že dny otevřených dveří máme
1. 12. 2012, 11. ledna a 1. února 2013.
V příštím čísle Vám v posledním příspěvku
představím obory elektrotechnické.
RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy

Poděkování občanům Suchdola nad Lužnicí
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych při příležitosti nedávno
skončených krajských voleb Vám osobně poděkoval za účast a většině z Vás i za podporu
současného hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a
radního Ing. Jaromíra Slívy. Již přibližně rok a
půl mám možnost denně přímo sledovat práci
politiků, pocházejících z různých částí Jihočeského kraje, ve vedení kraje a to napříč politickým spektrem a mohu potvrdit, že Vaše
většinová volba byla v případě těchto dvou politiků správná. Děkuji za slova podpory současnému hejtmanovi, která jste vyjádřili v mé
přítomnosti navzdory "zaručeným informacím" některých rádoby "seriózních médií".
Preferenční hlasy pana hejtmana, získané i
s Vaším přispěním, jsou důkazem a potvrzením mých názorů, které přispěly k mému
osobnímu rozhodnutí pracovat pro Mgr. Jiřího
Zimolu.
Výsledky stanovily i vyjednávací pozice
pro jednotlivá kandidující uskupení a naplnily či

naopak nenaplnily očekávání každého z nás,
jenž využil voličského práva.
V tuto chvíli nejsou známy výsledky povolebních politických jednání a tudíž ani složení
koalice, která bude v kraji působit v následujících letech. Je však zřejmé, že dojde k obměně
a odchodu některých politiků, kteří z mého pohledu zaslouží poděkování a slova uznání. Za
dobu svého dosavadního působení jsem poznal, že všichni politici, působící v nejužším
vedení kraje, vzešlí zejména z pozic dlouholetých starostů a zastupitelů měst a obcí, vnímají
problémy Jihočechů s plným pochopením a
vážností.
Denně se setkávám při své práci se starosty
obcí i běžnými občany a mohu potvrdit, že
krajská samospráva má již své neoddiskutovatelné místo v řešení potřeb nejen měst a obcí,
ale i obyčejných lidí.
S odstupem času hodnotím tehdejší nabídku současného hejtmana na práci v pozici jeho
tajemníka a následný odchod ze suchdolské
radnice jako správnou volbu. Přišla navíc v

době, kdy jsem nebyl vlivem okolností již
vnitřně přesvědčen o tom, že mé další působení na suchdolské radnici je po téměř patnácti
letech žádoucí. S podporou a souhlasem mých
nejbližších jsem se, stejně jako mnozí z Vás,
rozhodl ke změně zaměstnání a tím ke změně
zavedených životních pravidel mých i mé rodiny. Věřím, že "škola života", kterou právě
teď procházím, a hlavně zkušenosti zde nabyté, mi umožní v následujících letech přispět
k rozvoji našeho města v pozici zastupitele,
o kterou se hodlám za dva roky v komunálních
volbách ucházet, samozřejmě pouze v případě
zájmu některého názorově mně blízkého kandidujícího uskupení s reálnými a splnitelnými
volebními cíli.
Jsem totiž přesvědčen, že Suchdolsko má
potenciál, který lze správnou komunální politikou využít ku prospěchu nejen jeho návštěvníků, ale hlavně jeho obyvatel.
Luboš Hešík,
tajemník jihočeského hejtmana
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Koncem září se konala v Chlumu u Třeboně poslední soutěž zařazená do seriálu Velké
ceny Třeboňska v požárním útoku. Naše ženy
na této soutěži nemohly chybět, protože potřebovaly ještě nějaké body do závěrečné tabulky, které by je vynesly k lepšímu umístění.
Ženy se nakonec umístily na 5. místě, což jim
přineslo 11 bodů, a posunuly se tak v tabulce
na pěkné 7. místo z 21 týmů. Na to, že holky
v dubnu začaly s požárním sportem a na pár
soutěžích nebyly, je to velký úspěch jak pro
ně, tak pro naši jednotku.
Dne 6.10. se naši mladí hasiči vydali na
soutěž požárnické všestrannosti do Stráže nad
Nežárkou. Požárnická všestrannost se skládá
z mnoha disciplín, mezi které patří např.: střelba ze vzduchových pistolí, zdravověda, orientace na mapě a v přírodě, šplh po laně, znalost
použití hasebních látek při různých druzích
požárů apod. Všechny tyto disciplíny naši
hasiči dobře ovládají, a tak jsme nejeli pro
horší umístění než je druhé místo. Po přiběhnutí našich dětí do cíle bylo již patrné, že je
stupně vítězů neminou. Po krátké pauze, která
je věnována vyhodnocení disciplín, přišlo na
řadu vyhlášení výsledků. Naši mladí hasiči vybojovali, a tak i obhájili své umístění z předešlého roku a umístili se na krásném 2. místě.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem týmům za výbornou a pečlivou přípravu a za
tyto nádherné výsledky.
Juraj Hasík

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, na Klikově a
u radnice. 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

Restaurace FORTUNA

(u firmy EATON), tel.: 384 782 346, 602 933 620
Nově nabízí sázkové hry od společnosti
Loterie FORTUNA a.s.:
LOTO, SUPER LOTO, ZLATÝCH 11, STÍRACÍ LOSY
Dále nabízíme na tomto terminálu dobíjení mobilních telefonů !!!
Tyto sázky a dobíjení telefonů je možno poskytovat po celou
otevírací dobu Restaurace Fortuna.
Provozní doba: Po – Pá 10.00 – 24.00 hod.
So 10.00 – 01.00 hod.
Ne 11.00 – 14.00 hod.
Restaurace dále nabízí: možnost jídel s sebou,
zasílání jídelníčku e-mailem
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CAFE CINEMA
bar a restaurant

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

Provozní doba:
PO
ZAVŘENO
ÚT – ČT
17 – 23 hodin
PÁ
17 – 24 hodin
SO
15 – 24 hodin
NE
15 – 22 hodin
Nabízíme:
PIZZA,
minutková kuchyně: steaky, těstoviny,
saláty, polévky
/nabídka dle jídelního lístku/
Pivo: Kozel, Pilsner Urqel
Pořádáme: firemní oslavy,
rodinné oslavy, svatby
Akce pro děti: mikulášská,
karneval – viz plakáty
Akce pro dospělé: taneční večery
Kontakt: Dana Kavinová – 604 594 497
Petra Korčáková – 606 053 430

Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, e-mail:suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz. Vychází měsíčně č. 11,
31.10.2012. 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.

