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Cena 6,00 Kč

Vážení spoluobčané!
S příchodem jara se na několika místech našeho města opět začíná stavět. Bude
pokračovat rekonstrukce ulice 28. října, práce
na zatrubnění suchdolského potoka a pracovat
se bude také na kanalizaci v Jiráskově ulici.
Jedním ze zásadních problémů, který jsme
během zimního období řešili, byla budoucnost
zbývající části stromořadí v ulici 28. října.
Do začátku druhé části rekonstrukce ulice
bylo nutné přijmout rozhodnutí a provést taková opatření, aby v souvislosti se stromy nedošlo k podobným nesnázím jako na podzim.
Proto jsme s maximální pozorností hledali
vhodné a citlivé řešení.
Součástí příprav na toto rozhodnutí byly
kamerové zkoušky kanalizace, které jistá poškození odhalily. Přesný stav bude zjištěn až
po otevření výkopů.
Kanalizace vede v blízkosti lip a její případná výměna by vedla k nevratnému poškození
kořenového systému. Určitým problémem pro
stromy je i snaha vytvořit nové parkovací zálivy. Je nepochybné, že v místech plánovaného
záboru travnaté plochy je nyní silné prokořenění terénu. Při rozhodování zastupitelů města
hrály podstatnou roli odborné argumenty ze

znaleckého posudku pana Miroslava Kohela,
který je specialistou na dendrologii a posuzování dřevin. Z posudku vyplývá, že krajinářská a estetická hodnota zbývajících lip je
vzhledem k jejich opakovanému vysokému
vyvětvování značně snížena, neboť jejich
vzhled je nyní nepřirozený, nepříznivý dojem
zvyšuje také sekundární obrost korun. Všechny byly v minulosti poškozeny neodborným
odstraňováním výmladků. Dá se předpokládat, že by došlo k obdobným problémům, jako
v první části před školou. Proto v zájmu komplexnosti a prevence budoucích problémů
bylo doporučeno odstranění všech starých lip.
Rozhodli jsme se, že po dokončení rekonstrukce ulice vysadíme nové lipové stromořadí v celém původním úseku. Vzhled ulice
bude zcela nový a harmonicky jednotný. Nová
výsadba bude zajištěna kvalitní a vhodnou
sadbou, provede ji odborná firma a zajistíme i
povýsadbovou péči, která je nutnou podmínkou pro zdravý vývoj stromů v městském
prostředí.
Druhá část rekonstrukce ulice 28. října přináší nutnost uzavřít pro veškerou dopravu,
s výjimkou vozidel integrovaného záchranné-
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Zájezd do německých lázní
Bag Fussing

11.4. Ukázky aranžování květin
a korálkování ve vestibulu kina
16.4. Přednáška o historii Suchdola
a okolí v zasedací místnosti MěÚ
20.4. Výlet na Pohoří na Šumavě
21,4. Jarní trh
30.4. Stavění máje
a pálení čarodějnic
ho systému, úsek od mostu u radnice po křižovatku s ulicí Komenského u parku. Vozidlům
do 3,5 tuny a autobusům je v obou směrech
umožněn průjezd po účelové komunikaci přes
bývalý zemědělský areál ve směru na Benátky. Objízdné trasy zůstávají v platnosti jako na
podzim a jsou uvedeny na webových stránkách města.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás
v této souvislosti požádal o pochopení a trpělivost. Všem nám to přinese určitá omezení a
komplikace, ale musíme to po nezbytně nutnou dobu vydržet. Jsem přesvědčen, že výsledek bude stát za to. Předpokládaný termín
dokončení je červen 2013.
Suchdolský městský úřad má od 1. března
nového tajemníka. Na základě výsledků veřejného výběrového řízení byl tajemníkem jmenován suchdolský rodák pan Mgr. Petr Vrchota.
Chtěl bych mu touto cestou popřát, aby se mu
práce dařila ve prospěch všech občanů našeho
města.
Zároveň bych chtěl také poděkovat panu
Pavlu Hrbkovi, který byl v uplynulém období
pověřen vedením úřadu a vykonával tuto práci
spolehlivě a s velkou pečlivostí.

2. část rekonstrukce ulice 28. října začala v pondělí 18.3.2013 frézováním asfaltového povrchu
vozovky

Na úplný závěr bych vám všem chtěl popřát příjemné a klidné prožití velikonočních svátků a mnoho pohody v nastávajícím
jarním období.
Mgr. Pavel Mráček, starosta města
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INFORMACE Z RADNICE
 Rada města schválila pronájem níže
uvedených pozemků a uzavření Smlouvy
o nájmu s firmou Ing. Jan Kačerovský,
K+K Břilice – Gigant, Přesecká 164, Třeboň, cena pronájmu 1.000,-Kč/ha/rok +
DPH, bez inflace, pronájem na dobu neurčitou.
Pozemky v k. ú.Suchdol nad Lužnicí:
– část p. č.3556 ost. plocha o výměře
2
1105 m
– část p. č.1739/28 ost. plocha o výmě2
ře 2076 m
– p. č.1739/47 trv. trav. porost o výmě2
ře 5816 m
– p. č.1739/48 trv. trav .porost o výmě2
ře 726 m
 Rada města schválila záměr pronájmu
pozemků k zem.činnosti v k. ú. Suchdol
nad Lužnicí:
2
– p.č.1451/1 orná půda o výměře 88 m
2
– p.č.1451/4 orná půda o výměře 8338 m
– p.č.1451/17 orná půda o výměře
2
1349 m
– p.č.1451/22 orná půda o výměře
2
3438 m
 Rada města schválila záměr pronájmu
pozemků p.č.3747 zastavěná plocha a ná2
dvoří o výměře 235 m a p.č.3750 ostatní
2
plocha o výměře 18 572 m oba v k. ú.
Suchdol nad Lužnicí.
 Rada města schválila záměr pronájmu
části p.č.1334/7 v k. ú. Suchdol nad Luž2
nicí o výměře 24 m
 Rada města neschválila a nedoporučila
ZM ke schválení záměr prodeje p. č.
2
1293 ostatní plocha o výměře 387 m v k.
ú. Tušť.
 Rada města schválila zadání vyhotovení
projektové dokumentace na návrh vytápění – plynofikace Kulturního domu čp. 699
v Suchdole nad Lužnicí firmě Josef Princ
VvP, Jindřichův Hradec.
 Rada města schválila Výzvu pro podání
nabídky na rozšíření veřejného osvětlení
v lokalitě Gráfovec zaslat firmám:
Montela s.r.o., Kněžskodvorská, České
Budějovice
Fiera a.s., Mládežnická 146, Jindřichův
Hradec
Stavcent, Nádražní 303, Třeboň
 Rada města schválila záměr prodeje vozidla Karosa, Š 706 RTHP ASC 25 - cisternové stříkačky.
Podmínky pro podání žádosti:
– minimální cena 40.000,-Kč
– nabídka bude podána v zalepené
obálce opatřené nápisem prodej
Š 706 – cisternová stříkačka
 Zastupitelstvo města schválilo prodej
bytové jednotky č. 3 v čp. 308 vel. 1+1
2
o výměře 45,67 m ulice Na Huti včetně
příslušného podílu pozemku pod domem
čp. 308 parcelní číslo 1333/5 o výměře
2
258 m v k. ú. Suchdol nad Lužnicí a činí
4567/37134 paní E. S. za nabídnutou















cenu 150 200,- Kč, včetně uzavření příslušné smlouvy o smlouvě budoucí.
Zastupitelstvo města schválilo prodej
bytové jednotky č. 5 v čp. 7 04 vel. 2+1
2
o výměře 57,45 m včetně příslušného podílu pozemku pod domem č.p.704 parcel2
ní číslo 1739/13 o výměře 314 m v k. ú.
Suchdol nad Lužnicí a činí 5745/109718
manželům S. a M. P. za nabídnutou cenu
488 400,- Kč, včetně uzavření příslušné
smlouvy o smlouvě budoucí.
Zastupitelstvo města schválilo prodej
bytové jednotky č. 3 v čp. 308 vel. 1+1
2
o výměře 45,67 m ulice Na Huti, včetně
příslušného podílu pozemku pod domem
čp. 308 parcelní číslo 1333/5 o výměře
2
258 m v k. ú. Suchdol nad Lužnicí a činí
4567/37134 paní E. S. za nabídnutou
cenu 150 200,- Kč, včetně uzavření příslušné smlouvy o smlouvě budoucí.
Zastupitelstvo města schválilo prodej
bytové jednotky č. 1 v čp. 305 vel. 2+1
2
o výměře 96,14 m včetně příslušného
podílu pozemku pod domem č. p. 305
2
parcelní číslo 1390/1 o výměře 387 m v
k. ú. Suchdol nad Lužnicí a činí
9614/30125 manželům M.a J. S. za nabídnutou cenu 305 111,- Kč, včetně
uzavření příslušné smlouvy o smlouvě
budoucí.
Zastupitelstvo města schválilo prodej
bytové jednotky č. 5 v čp. 704 vel. 2+1 o
2
výměře 57,45 m včetně příslušného podílu pozemku pod domem čp. 704 parcel2
ní číslo 1739/13 o výměře 314 m v k. ú.
Suchdol nad Lužnicí a činí 5745/109718
manželům S. a M. P. za nabídnutou cenu
488 400,- Kč, včetně uzavření příslušné
smlouvy o smlouvě budoucí.
Zastupitelstvo města schválilo prodej
bytové jednotky č. 2 v čp. 708 vel. 4+1
2
o výměře 71,5m včetně příslušného podílu pozemku pod domem čp. 708 parcel2
ní číslo 1739/31 o výměře 192 m v k. ú.
Suchdol nad Lužnicí a činí 7150/58524 p.
L. K. za nabídnutou cenu 612 000,- Kč,
včetně uzavření příslušné smlouvy o
smlouvě budoucí.
Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru prodeje bytu č. 2 v čp. 518
2
velikost 1+0 o ploše 22,9m podlahové
plochy, sídliště 17. listopadu v Suchdole
2
nad Lužnicí. Cena 8 000,- Kč/m podlahové plochy bytu.
Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru prodeje těchto bytů:
– byt č. 1 v čp. 294 vel. 1+1 ulice Na
2
Huti za cenu 3 000,-Kč/m podlahové
plochy bytu
– byt č. 7 v čp. 567 vel. 2+1
sídl.17. listopadu za cenu 8 000,2
Kč/m podlahové plochy bytu
– byt č. 16 v čp.704 vel. 1+1 sídl.
2
9. května za cenu 8 500,- Kč/m podlahové plochy bytu
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 Zastupitelstvo města schválilo vypovězení Smluv o nájmu a smluv o budoucí kupní
smlouvě č. 141 a 151 ze dne 04. 12. 1997 a
jejich dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2006
manželům V. a J. B. Suchdol nad Lužnicí
z důvodu hrubého porušování povinností
vyplývajících z nájemní smlouvy
 Zastupitelstvo města schválilo záměr
darování pozemků p. č. 666/5 zastavěná
2
plocha o výměře 63 m a p. č. 1423/2 os2
tatní plocha o výměře 132 m oba v k. ú.
Tušť (o darování požádalo Myslivecké
sdružení Tušť), včetně práva chůze a jízdy v rozsahu vyznačeného věcného břemena v GP.
 Zastupitelstvo města
I. neschválilo záměr prodeje části p. č.
708/4 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí
II. schválilo, že do doby ukončení revitalizace parku u ZŠ nebudou došlé žádosti o prodej pozemků v této lokalitě
(pozemky p. č. 708/4 a 708/1) předkládány ZM ke schválení.
 Zastupitelstvo města
I. neschválilo záměr prodeje části poze2
mku 708/2 o výměře 45 m v k. ú.
Suchdol nad Lužnicí
II. schválilo, že do doby rozhodnutí města o využití pozemků v areálu sídliště
Na Pražské jako celku, nebudou došlé
žádosti o prodej pozemků v této lokalitě předkládány ke schválení.
 Zastupitelstvo města
I. neschválilo záměr prodeje části poze2
mku p.č.1708/2 o výměře cca 45 m
v k. ú. Suchdol nad Lužnicí
II. schválilo, že do doby rozhodnutí města o využití pozemků v areálu sídliště
Na Pražské jako celku, nebudou došlé
žádosti o prodej pozemků v této lokalitě předkládány ke schválení.
 Zastupitelstvo města
I. neschválila záměr prodeje p. č. 1293 os2
tatní plocha o výměře 387 m v k. ú. Tušť
II. schválilo do doby rekonstrukce cesty
na p. č. 1959 a p. č. 1961 v k. ú. Tušť
(označené jako C25 a C26) nebude
ZM posuzovat žádosti podané za účelem prodeje pozemků v této lokalitě.
 Zastupitelstvo města schválilo, že v případě dohledání historického majetku –
pozemků bude požádáno o převod do
majetku města dle § 8 zákona 173/2012
o přechodu některých věcí z majetku ČR
do vlastnictví obcí a pověřuje starostu
podpisem žádosti.
 Zastupitelstvo města souhlasilo s podáním žádosti o poražení 13 ks stromů ve
zbývající části rekonstruované ul. 28. října.
Podkladem pro tuto žádost je znalecký
posudek č. 1/18/2013 – Posudek lipového stromořadí na ul. 28. října ve městě
Suchdol nad Lužnicí, II. část rekonstrukce
ulice, větev “10" vypracovaný M. Kohelem soudním znalcem v oboru ochrany
přírody.
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Zpráva o činnosti Klubu
aktivního stáří za rok 2012
Výroční členská schůze proběhla 25. února za přítomnosti 42 členů a
účasti hostů – p. starosty Pavla Mráčka a místostarosty Jana Kroniky.
Zahájena byla vzpomínkou na nejstaršího člena , který nás ve věku 95 let
opustil. Mirek Heřmánek se to pondělí v klubu dobře bavil, pronesl své
veršované přání a rozloučil se s tím, že ho navštíví nová pravnučka. Do
88 let byl členem výboru a pokladníkem, nejvíce vzpomínáme na jeho
vtipné veršíky.
Poděkovali jsme firmě EATON za finanční příspěvek a městskému
úřadu za poskytnutí klubovny a peněžitý dar – bez sponzorů by naše
činnost nebyla tak pestrá. Ta probíhala dle přijatého plánu práce. Každé
pondělí schůzka v klubu s účastí 30 – 35 členů. Kromě oslav narozenin
se pořádají setkání se zajímavými osobnostmi. Těch bylo osm – např.
ing Mazánek, ředitel závodu EATON, starosta města pan Pavel Mráček, mluvčí krajské policie por. Holická, odbornice na zdravotní problémy pí Hašlarová, veslař a olympijský vítěz z Helsinek, zasloužilý
mistr sportu pan Jindra.
Protože sami ze zdravotních, finančních a fyzických možností již
nejsme schopni cestovat příliš daleko, jsou pro nás velmi populární
přednášky cestovatelů, doplněné snímky z jejich výprav. Jsme vdeční
panu Šnokhousovi za výklad o pěší pouti z Francie do španělské Compostely, obrázky z cest po Peru, Bolívii, Brazílii a Argentině. Zajímavá
byla přednáška pana Vávry o cestě do Izraele a Jordánska. Brazilskými
mokřady nám provedla prorektorka Jihočeské univerzity doc. Čížková.
V letním období jsme uspořádali 10 výletů na kole v našich žlutých
dresech. Průměrná délka 22 km při průměrné účasti 24 členů. Nejdelší
byl výlet přes Jakuli a Žofinku – 33 km. Nejpovedenější z exkurzí
v loveckém zámečku na Nové Huti. Protože tyto výlety pořádáme už
několik let, je obtížné plánovat nové trasy a budeme muset některé
opakovat.
Konaly se také 2 autobusové zájezdy: v červnu do Třebíče a Telče,
v září do pivovaru Protivín, Albrechtic a Pořežan. Oba se opravdu povedly, přálo nám i počasí. Oblíbená jsou posezení s hudbou. Dvakrát se
konalo U Pávků i pro veřejnost, dvakrát v klubu ke Dni matek a mikuláššká, dále v Hrdlořezích s grilovanými kuřaty a hudbou za účasti
přátel z Českých Velenic.
Na závěr bych chtěl pozvat mezi nás zájemce o tyto akce, aby posílili naše řady a neseděli sami doma.
Jiří Čížek, předseda klubu
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Město Suchdol nad Lužnicí ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů v Suchdole nad Lužnicí
provede

v sobotu 20.4. 2013 od 7.00 hodin

v Suchdole nad Lužnicí a místních částech.
Lednice ne, bojlery ano, karosérie aut po dohodě.

POZVÁNKA PRO RYBÁŘE
–– BRIGÁDA ––
MO ČRS Suchdol n. Luž. pořádá jako každoročně
v sobotu 6.4.2013 úklid břehů pískoven a okolí v Tušti.
Sraz je v 8.00 hodin na parkovišti vedle restaurace „U Pískovny“
(pan Čechal). Zde se hlaste u pánů Dudy či Herzoga
(brigádničtí referenti MO), kteří tuto akci organizačně zabezpečují.
S sebou si vezměte pracovní rukavice, případně bodce
na napichování papírů.
Zveme všechny své členy
ke splnění si své brigádnické povinnosti.
Za výbor MO ČRS v Suchdole n. L. Telařík V.

INFORMACE
V pondělí 29. dubna 2013 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.

Pozvánka na 13. ročník Vitorazské jízdy
Sportovní klub Vitoraz a Město České Velenice pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského
kraje, pořádají 13. ročník zahájení cyklosezony VITORAZSKOU JÍZDU 2013
Zveme všechny milovníky jízdy na kole na tradiční
květnové zahájení cyklosezony v Českých Velenicích.

Vitorazská jízda 2013 se koná
v sobotu 4. května s programem:
¡ Od 9.00 do 9.30 hod. registrace účastníků a seznámení s trasou.
Startovné dospělí 50,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč
¡ V 9.30 hod. start na celodenní cyklovýlet po trase: České Velenice,
Fišerky, Žofinka, Hranice, Dvory n. Luž., Hrdlořezy, Suchdol n. Luž.,
Mexiko, Klikov, Zajíc, Nová Huť, Františkov, Rapšach, Nagelberg, Gmünd s dojezdem do Českých Velenic.
Základní trasa 55 km, která se dá libovolně zkrátit, nebo i prodlou-

žit. 90% po vedlejších asfaltových silnicích s minimálním
provozem, jen část přes Suchdol 2 km po hlavní silnici.
¡ Od 20.00 hod. v KD Beseda taneční zábava, hraje skupina
Zenit. Vstup pro účastníky cyklovýletu volný. Je připravena
bohatá tombola s hlavními cenami cyklozájezd do Švýcarska, Madarska a jednodenní zájezd do Rakouska.
Sportovní klub Vitoraz pořádá i mimo - jiné jednodenní zájezdy
do Rakouska a na Lipno k Schwarzenberskému kanálu a vícedenní zájezdy na Sardinii, Maďarsko-Balaton, Švýcarsko okolí
Lucernu, Švýcarsko-Ticino, Francie-Alsasko.Na jarní prázdniny
2014 připravujeme týdenní lyžování v rakouských Alpách u Salzburgu. O kalendář všech našich akcí si můžete napsat na
luzickyantonin@gmail.com, nebo SMS na 602 118 492
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Informace k systému plateb
za komunální odpad v roce 2013
S účinností od 1.1.2013 vstupuje v platnost nová obecně závazná
vyhláška Města Suchdol nad Lužnicí č.3/2012 o místním poplatku
za provoz systému likvidace komunálního odpadu v roce 2013.
Výše uvedená vyhláška je zveřejněna na úřední desce městského
úřadu.
Nadále je v našem městě úhrada prováděna formou místního poplatku, který byl na rok 2013 stanoven ve výši 500 Kč na osobu s trvalým pobytem ve městě Suchdol n. L. a jeho místních částech. Dále pak
cizinci mající na území obce trvalý nebo přechodný pobyt. Přesto
bude město muset ze svého rozpočtu dotovat likvidaci odpadů částkou
cca 1 960 000,- Kč. Poplatek je možné uhradit na celý rok, a to nejpozději do 30.dubna, nebo ve dvou splátkách, a to, na I. pololetí do 30. dubna a na II. pololetí do 31. července.
Poplatek se hradí v úředních dnech pondělí a středa do 16.00 hodin v kanceláři ekonomického odboru městského úřadu, I. patro
č. dveří 11., v případě převodu z účtu vám bude variabilní symbol
sdělen na tel. č. 384 382 159.
Po úhradě poplatku bude poplatníkovi vydána k nalepení na
jeho popelnici evidenční známka. Povinnost platit poplatek má
rovněž fyzická osoba, která má na katastrálním území města
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu
(500,- Kč).
Do 30. dubna 2013 včetně bude firma AVE CZ s.r.o. obsluhovat
nádoby občanů označené ještě známkou z roku 2012.
Po tomto termínu budou obsluhovány pouze nádoby označené již
známkou na rok 2013.
Toto však neplatí u podnikatelských subjektů, které pro vývoz svého odpadu potřebují známku na popelnici a kontejneru pro rok 2013 již
od 2.ledna 2013. Bez takto označené popelnice či kontejneru nebude
tato nádoba ze strany firmy AVE CZ s.r.o. J. Hradec obsluhována.
Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci přihlášení k TP na ohlašovně městského úřadu,kteří se na území obce fakticky nezdržují ,poplatníci ve výkonu trestu, poplatníci,kteří v roce 2013 dovrší 85 a více
let věku, poplatníci,kteří mají ve městě trvalý pobyt, ale ve městě se
prokazatelně(písemné prohlášení občana) déle jak 8 měsíců nezdržují,poplatníci žijící v domovech důchodců, ústavech soc. péče a podobných zařízeních, ve kterých nemají trvalý pobyt.
Současně připomínáme, že je potřeba, aby každý poplatník ohlásil
správci poplatku (městský úřad) zánik i vznik poplatkové povinnosti v
důsledku změny trvalého pobytu v obci, změnu vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 20 dnů
ode dne, kdy tato změna nastala.
Sběrný dvůr pro vytříděné složky komunálního odpadu je otevřen každou středu od 13.00 do 17.00 hodin a každou sobotu od 8.00 hod. do
12.00 hodin. K uložení odpadu do sběrného dvora je potřeba obsluze
dvora předložit platnou stvrzenku o úhradě poplatku za komunální odpad na r. 2013.
O státních svátcích připadajících na tyto dny je sběrný dvůr uzavřen.
Ukládání stavebního a demoličního odpadu
Stavební a demoliční odpad vzniklý na území města při stavební
činnosti občanů popřípadě právnických a fyzických osob provozujících
podnikatelskou činnost musí původce odpadu podle zákona o odpadech
č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předat pouze oprávněné
osobě. To je osoba, která má oprávnění k nakládání s odpady podle příslušného zákona. Odvoz a uložení stavebního odpadu bude provedeno

na náklady původce odpadu, a to na řízenou skládku. Jiné nakládání
s tímto odpadem je nelegální.
Tímto není dotčena možnost zajistit odvoz stavebního odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky původcem odpadu. Bližší
informace o kontaktech na oprávněné osoby – městský úřad, I. patro, č.
dveří 11.
Harmonogram obsluh nádob na odpad zůstává na rok 2013 pro Suchdol n. L. i pro místní části beze změn.
Harmonogram vývozu sběrných nádob:
kontejnery Suchdol
- každé pondělí
popelnice Suchdol
- každou středu
Tušť a New York
- každou středu
Klikov
- každou středu
Zajíc
- každou středu
Tři Facky
- každou středu
Františkov
- každou středu
Benátky
- každé pondělí
Hrdlořezy
- každé pondělí
Bor
- každou středu
Vývoz nádob na odpad je zajišťován ve dvousměnném provozu a
z organizačně technických důvodů může v průběhu roku docházet ke
změnám tras a časů vývozu, proto platí zásada, že nádoby budou obslouženy v daný den od 6.00 hod. do 24.00 hodin a v případě technické
nebo jiné nepředvídatelné závady následující den od 6.00 hod. do 24.00
hodin.
Sběrné nádoby nebo pytle s logem odvozové firmy mohou být
k vývozu přistaveny na veřejné prostranství nejdříve v 19. 00 hodin
dne předcházejícímu dnu vývozu (dle harmonogramu) a odstraněny
nejpozději 12.00 hodin po jejich vyprázdnění. Na přední straně popelnice v její horní třetině musí být vylepena evidenční známka, která
prokazuje možnost využívat systém zavedený městem.
Městský úřad současně upozorňuje ty občany, kteří dosud neuhradili poplatek či jeho zbývající část za rok 2012, aby tak neprodleně učinili. V opačném případě jim poplatek bude zvýšen až na trojnásobek a
bude přistoupeno u těchto dlužníků k EXEKUCI dlužné částky
srážkou ze mzdy, bankovního účtu, důchodu, či jiných příjmů.
Dále upozorňujeme občany, podnikatele a firmy na to, že firma
AVE CZ s.r.o. J. Hradec zajišťující likvidaci odpadu z území Města
Suchdol n. L, z protipožárních, hygienických, technických a důvodů
předpisů ochrany životního prostředí neprovádí obsluhu odpadových
nádob, ve kterých se nachází:
žhavý nebo horký popel
uhynulá těla zvířat
stavební suť, zemina, kamení
hořlavé a výbušné látky, jedy, chemikálie
ropné oleje a látky jimi nasycené
tekuté odpady
hnůj
akubaterie, monočlánky
zářivkové trubice
léčiva
odpad není sypatelný (je zamrzlý nebo napěchovaný v popelnici),
hrozí poškození odpadové nádoby, případně úraz obsluhy
nádoba je zkorodovaná, či jinak poškozená
nádoba není opatřena příslušnou známkou s rokem obsluhy
nádoba je umístněna mimo dostupnost svozové techniky
P. Hrbek, MěÚ Suchdol n. L.
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Program kina na měsíc duben
19.30 hod.

122 min.

t

10. středa

19.30 hod.

157 min.

TERAPIE LÁSKOU

30 MINUT PO PŮLNOCI

Dva lidé, kteří prošli těžkou psychickou krizí,
se velmi sblíží během taneční soutěže a oba
zjišťují, že je společně strávený čas naplňuje
neskonalým štěstím.
Hrají: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence a
další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80 Kč
http://www.bontonfilm.cz/terapie-laskou.html

Největší hon na člověka v dějinách. Brzy nad
ránem 2. května 2011 speciální jednotka americké armády dopadla a zastřelila teroristu Usámu Bin Ládina.
Hrají: Jessica Chastain, Jason Clarke, Mark
Strong.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80 Kč
http://www.bontonfilm.cz/zero-dark-thirty.html

t

5. pátek

17.00 hod.

90 min.

t

12. pátek

19.30 hod.

t

17. středa

19.30 hod.

100 min.

MAMA
Horor. Pět let Lucas vytrvale hledal malé neteře, které po násilné matčině smrti zmizely i
s otcem neznámo kam. Obě dívky se podaří
najít, jsou zubožené a zaostalé, ale jakoby
s nimi si přivedl domů i někoho dalšího.
Hrají: Jessica Chastain, Javier Botet, Daniel
Kash.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 110 Kč
http://www.cinemart.cz/detailf.aspx?IDFilm=26215

105 min.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE

SMRTONOSNÁ PAST:
OPĚT V AKCI

Velké filmové dobrodružství Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka. Hrdinové se dostanou do
minulosti na královský dvůr, kde jim doslova
půjde o život. Ale nebyl by to Čtyřlístek, kdyby díky svému důvtipu a vynalézavosti nevyřešil všechny nástrahy a nečekané překážky.
Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč
http://www.cinemart.cz/detailf.aspx?IDFilm=26129

Bruce Willis se ve skvělé formě vrací se svou
nejslavnější filmovou rolí - jako nezničitelný
policejní detektiv John McClane.
Hrají: Bruce Willis, Jai Courtney, Cole Hauser
a další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 120 Kč
http://www.csfd.cz/film/275001-smrtonosnapast-opet-v-akci/

Mas Třeboňsko INFORMUJE
Mas Třeboňsko o.p.s. v rámci posledního roku současného programovacího období vypsala v pořadí 10. výzvu k předkládání projektů. V jejím rámci bylo úspěšně zaregistrováno celkem 12 projektů ze všech členských mikroregionů (viz tabulka).
Dne 7. 3. 2013 proběhlo zasedání Programového výboru a Správní rady MAS Třeboňsko, přičemž hlavním bodem jednání bylo
schválení projektů přijatých právě v rámci
výše jmenované výzvy, zaměřené na obnovu
a rozvoj obcí a podporu cestovního ruchu. Na
základě společného jednání pak bylo všech
12 projektů s celkovou dotací přesahující
3 800 000 Kč schváleno a dne 12. 3. 2013 řádně zaregistrováno na Státním zemědělském
intervenčním fondu v Českých Budějovicích.
V letošním roce bude MAS Třeboňsko vypisovat ještě jednu výzvu zaměřenou na in-

5

t

19. pátek

17.00 hod.

90 min.

CROODSOVI
Dobrodružná animovaná komedie vypráví
příběh první pravěké rodiny na světě, která se
jmenuje Croodsovi. Rodina podnikne dobrodružnou cestu za lepším životem do nové krajiny, kde žijí nebezpečná stvoření.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 110 Kč
http://www.cinemart.cz/detailf.aspx?IDFilm=26188
t

26. pátek

17.00 hod.

125 min.

MOCNÝ VLÁDCE OZ
vestice do kulturního dědictví a občanské
vybavenosti, včetně služeb. Vzhledem
k administrativním změnám neproběhne
na konci léta, jak bylo doposud zvykem,
nýbrž již na přelomu dubna a května. Proto nezapomeňte sledovat naše webové
stránky www.mas-trebonsko.cz, na kterých naleznete v dostatečném předstihu
všechny potřebné informace.

Fantastické dobrodružství vypráví o druhořadém cirkusovém kouzelníku s pochybnou morálkou, který potká v Zemi Oz tři čarodějky.
Postupně se promění v lepšího člověka.
Hrají: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisch a další.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 90 Kč
https://www.falcon.cz/film/mocny-vladce-oz
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ČSŽ pořádá

7

CHARITOBURZU

přineste nám věci do vestibulu kulturního domu
v pátek 19.4. od 16 - 19 hodin
v sobotu 20.4. od 8 - 9 hodin
a my je prodáme kus / 10,- Kč
PRODEJ SOBOTA: 20.4. od 9 - 15 hodin
PRODEJ NEDĚLE: 21.4. od 9 - 14 hodin
CO SE NEPRODÁ, DÁME NA CHARITU
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM PŘINESOU VĚCI K PRODEJI
A PODPOŘÍ NÁS V DALŠÍCH AKCÍCH PŘEVÁŽNĚ PRO DĚTI.

POJEĎTE S NÁMI
tradičně NA VÝLET!
ČSŽ pořádá

25. května

VÝLET pro rodiče s dětmi na TÁBORSKO
ZOO, BOTANICKÁ ZAHRADA, KATAKOMBY,
CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ ap.
Cena za cestu na osobu 170,- Kč
Přihlášky - volejte na tel.číslo: 724 560 275
TĚŠÍME SE NA VÁS

SŠ České Velenice otevírá nový obor,
který zajistí žákům uplatnění na trhu práce
Obor Servisní technik pro stroje a zařízení
je finančně podporován krajským stipendiem
Střední škola České Velenice má zařazen do Rejstříku škol nový
učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje, ŠVP Servisní
technik pro přístroje a zařízení. Tento obor je od školního roku
2013/2014 finančně podporován Jihočeským krajem. Žáci si tak mohou přijít během studia až na 27 tisíc korun. Dosud jsou ve stipendijním
programu obory Strojní mechanik a Nástrojař Magny Cartech. Jihočeský kraj podporuje ty obory, o jejichž absolventy je velký zájem na trhu
práce, a přesto se do nich hlásí málo žáků ZŠ.
Věřím, že tato finanční motivace přispěje k rozhodování žáků základních škol. Zájemci se mohou hlásit ve 2. kole přijímacího řízení,
máme ještě volná místa! Více na www.sscv.cz.
Studujte takové obory, o které je mezi firmami velký zájem, a neskončíte na úřadech práce.
RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy

DÁLKOVÉ STUDIUM
na SŠ České Velenice zdarma
Chcete jistější práci, lépe placenou, chcete získat maturitu? Zvyšte
si kvalifikaci a snižte tak riziko propuštění. Naše škola nabízí tříleté nástavbové obory Logistické a finanční služby, Provozní technika a Provozní elektrotechnika pro vyučené nebo pětiletý obor Provoz a
ekonomika dopravy pro ty, co mají základní vzdělání. Nebojte se maturity, my Vás dobře připravíme. Úspěšnost našich maturantů je 90 %.
Výuka probíhá 1x měsíčně. Bližší informace a přihlášky najdete na našem webu www.sscv.cz. Přijímací zkoušky se nekonají. Přihlášky podávejte ve 2. kole přijímacího řízení do 31. května 2013 na adresu školy
Revoluční 220, 378 10 České Velenice.
RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy
pro školní rok 2013 – 2014
se bude konat
10.4.2013 od 13.00 – 16.00 hodin
Žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání
najdete na našich webových stránkách
http://www.ms.suchdol.cz/fusion/news.php
přihlašujte se přes Mozilla Firefox
nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole
3.4.2013 od 13.00 – 16.00 hod.
Vyplněné žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdáte při zápisu
10.4. 2013 od 13.00 – 16.00 hod.
K zápisu si přineste originál rodného listu dítěte
a občanský průkaz rodiče k ověření uvedených údajů
a potvrzení o zaměstnání

Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 3.4.2013
budeme se na Vás těšit

od 8.00 – do 10.00 hodin
od 14.00 – do 15.30 hodin
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INFORMACE ZE ŠKOLY

Zápis dětí do 1. tříd základní školy

Ještě jednou o církevních restitucích
Již dlouhou dobu je předmětem různých
diskusí politických i těch obyčejných majetek
církve a otázky typu: „K čemu církev majetek
potřebuje?“ „Neměla by být církev chudá?“
Aby se lidé seznámili s širším pohledem na
tuto skutečnost a na různé otázky týkající se
vyrovnání státu s církvemi uměli odpovědět,
vydali naši biskupové Pastýřský list k majetkovému narovnání. Netýká se to však jen lidí, kteří se hlásí k nějaké církvi, ale potažmo všech
občanů České republiky, proto upravený list v
našem zpravodaji s dalšími poznámkami (z webových stránek na wikipedii) zveřejňujeme.
Na začátku nás biskupové po vzoru apoštola Pavla pozdravili a popřáli nám milost a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše
Krista (srov. Ef 1,2)
Podle sdělovacích prostředků mohou lidé v
církvi vypadat jako ti, kteří touží po majetku.
Odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu
chudobu. Někteří se ptají, jestli by se církev
neměla raději všeho majetku vzdát v duchu
evangelia, které říká: „Kdo ti bere plášť, tomu
neodpírej ani šaty“ (Lk 6,29). Tento zákon se
však netýká jen restitucí, i když se mu tak říká.
Je především o nezávislosti a novém způsobu
financování církví.
Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního majetku a ze státních peněz
tam, kde vykonávala službu pro stát, například
vedení matrik a výuka ve školách. Významný
podíl na platech kněží a opravách kostelů měli
takzvaní patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli spolurozhodovat o umístění
kněží.
Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit provoz
církve, ve skutečnosti však hradil prakticky
pouze platy duchovních, které byly nízké.
Hlavně však v duchu totalitního myšlení zavedl udělování státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby. Komu ho nedal, ten jako
kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali v
továrnách. Kněžská služba bez dovolení státu
se považovala za trestný čin. Dobré kněze pustili většinou jen do bezvýznamných farností.
Měli silný nástroj na ovládání církve.

Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi a zablokován
bývalý církevní majetek s příslibem, že se
brzy vyřeší i financování církví. Během 20 let
jednání byly předloženy různé návrhy. Někteří
politici chtěli blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval
stát, aby mohl dále církev ovládat. Toto řešení
by bylo pokračováním státního dozoru nad
církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu nebyly odvedeny
jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných fondů kontrolovaných státem.
V rámci předchozích jednání o určení daní
či daňových asignacích dospěly jak stát, tak
církve k názoru, že ani toto navrhované řešení
není pro žádnou stranu výhodné.
Před pěti lety se biskupové dohodli
s vládou, že církvi za zabraný majetek vyplatí finanční náhradu a nechá ji samostatně
hospodařit, aby si vydělala na svůj provoz.
Bylo dokázáno, že biskupové jednají se státem
velkoryse a žádají méně, než je spravedlivé.
Dohodli se se všemi církvemi financovanými
ze státního rozpočtu, že jim nechají takový podíl, aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice zákon zablokovala. Nyní platí zákon,
v němž se finanční náhrada zmenšila o tu část,
která bude vydána naturálně, a zkrátilo se také
přechodné období.
Podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi, vládou předloženého Poslanecké sněmovně 18. ledna 2012 a schváleného
dne 8. listopadu 2012, bude vracen tzv. původní majetek, který církvím, náboženským společnostem a církevním právnickým osobám
dříve patřil a o který v důsledku majetkových
křivd v období od 25. února 1948 do 1. ledna
1990 přišly. Povinnými subjekty, jež mají především zemědělský majetek vydávat, jsou Pozemkový fond České republiky, Lesy České
republiky a příslušné státní organizace, pokud
daný původní majetek spravují. Majetek ve
vlastnictví soukromých osob být navrácen nemůže, stejně jako majetek ve vlastnictví státu,
který však byl mezitím zastavěn, případně je
na území vojenských újezdů, národních parků

Základní organizace chovatelů
v Suchdol nad Lužnicí oznamuje
občanům, že jako každým rokem
i letos proběhnou
v Suchdol nad Lužnicí tři

JARNÍ TRHY
Jedná se o následující termíny:

21. dubna 2013
5. května
12. května 2013
Jedná se vždy o neděle, začátek
v 7.00 hodin do vyprodání sazenic
a podobně, jinak zpravidla do 10.00 hodin.
Zveme občany do areálu pod bývalým hotelem Lužnice /opravna sudů/.
Občané mohou sami přinést a nabídnout k prodeji své výsledky chovatelské a zahrádkářské práce.
O termínech trhů budou občané
informováni také místním rozhlasem.
a národních přírodních rezervací, nebo který
např. slouží k plnění úkolů bezpečnostních
sborů či je potřebný pro dopravní či technickou infrastrukturu.
Kromě vracení konkrétních věcí má navíc
dojít na základě tzv. smluv o vypořádání mezi
státem a jednotlivými církvemi či náboženskými společnostmi k pravidelnému, třicetiletému vyplácení finančních náhrad, jejichž
celková výše je určena návrhem zákona. Nejvyšší náhrady jsou u Římskokatolické církve
ve výši celkem 47,2 miliard Kč, u Církve československé husitské ve výši 3,1 miliardy Kč
a u Českobratrské církve evangelické ve výši
2,3 miliardy Kč. Díky těmto smlouvám pak
dojde k úplnému vypořádání všech nároků na
původní církevní majetek. Návrh zákona také
počítá s tím, že po dvou letech od jeho účinnosti bude zrušena veškerá blokace původního
majetku, stanovená zákonem o půdě (§ 29) a
jeho vlastníci tak s ním už budou moci volně
nakládat. Kromě toho má být také postupně
snižován státní příspěvek na provoz církví a
náboženských společností a po 17 letech přestane stát provoz církví financovat úplně a tím
dojde k definitivní odluce církve od státu.
Církev nezbohatne, jak si někteří myslí.
Přibude nám starostí a budeme žít ještě skrompokračování na str. 9
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Ještě jednou
o církevních restitucích
pokračování ze str. 8
něji než dnes, ale budeme svobodní. Poneseme velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme
o tom, že mezi věřícími je dost poctivých a
zdatných odborníků, kteří nám pomohou. Diecéze budou spolupracovat, ale každá z nich
bude hospodařit samostatně. Všechny budou
počítat s aktivním zapojením farností, které
ponesou svůj podíl nejen na financování provozu, ale i na platech kněží.
Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří
nejen zajistit další financování, ale že také
dáme příklad zodpovědného hospodaření podle sociální nauky církve, že s křesťanským přístupem k majetku a podnikání pomůžeme najít
nový hospodářský model, o kterém mluví Svatý otec v poselství ke Dni míru tohoto roku:
„Ekonomický model, který převažoval v posledních desetiletích, usiloval o maximalizaci
zisku a spotřeby z individualistického a egois-

tického pohledu, jenž hodnotil člověka jen
z hlediska jeho schopnosti vyrovnávat se s požadavky soutěživosti. Avšak jiný pohled poukazuje na to, že pravého a trvalého úspěchu
člověk dosahuje darováním sebe samého,
svých intelektuálních schopností a své podnikavosti, jelikož udržitelný, a tedy autenticky
lidský ekonomický rozvoj stojí na principu nezištnosti jako výrazu bratrství a logiky daru.
Tvůrce míru… provozuje hospodářskou činnost pro obecné dobro, nasazuje se pro něco,
co překračuje jeho vlastní zájem a co je ku
prospěchu současných i budoucích generací.
Tak zajišťuje nejen sebe, ale i důstojnou práci
pro druhé a jejich budoucnost“.
Můžeme říct, že naše církev je už dnes společenství s největším počtem dobrovolníků,
kteří s láskou pracují pro Boha, církev i společnost. Rozvíjení a prohlubování vztahu ke
Kristu, který se celý daroval pro naši spásu,
bude pak nejlepší zárukou životaschopnosti
církve a její užitečnosti pro společnost, která
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Nabídka pro děti
Odpoledne pro děti
na faře
So 13. 4. 2013 ve 14.00 hod.
Zveme děti ve velikonoční době na
faru, kde na ně čeká zábavné
odpoledne - povídání, tvoření,
občerstvení i hry.
Iva Hojková
čeká na svůj podíl na Božích darech, jimiž
jsme zahrnováni.
Na závěr svého listu nám naši biskupové
poděkovali za důvěru i odvahu ke spolupráci
na náročné cestě, která je před námi. A poprosili nás o vzájemnou modlitbu a ujistili nás, že
každému ze srdce žehnají.
Za farnost Jaroslav Šmejkal a Iva Hojková

Sedláci, podruzi i panští „mejtní“,
aneb s kým bychom se okolo roku 1670 mohli setkat v Tušti
Nahlédnu-li do staré vrchnostenské agendy
panství Heidenreichstein a zkombinuji-li zde
nalezené informace se zápisy v nejstarších
suchdolských i gmündských matričních knihách, získávám velmi zajímavé údaje o tušťském
obyvatelstvu ve druhé polovině 17. století. Musím však pochopitelně také vědět, že dříve se
tato ves nacházela v Rakousích a německy se
oficiálně jmenovala „Schwarzbach“ a nikoli
tedy jako dnes Tušť. V opačném případě bych
o ní totiž nevypátral zhola nic. Češi ze Suchdola ovšem celá staletí psávali jméno vsi s „p“
namísto „b“, takže v česky psaných pramenech ze starších dob figuruje Tušť zpravidla
jako „Schwarzpach“ nebo dokonce „Švarcpach.“ V doslovném překladu znamená jméno vsi „Černý potok“.
V soupisu majetků panství Heidenreichstein z roku 1671 je u „Schwarzbachu“ uvedeno
13 osedlých/sedláků, kteří kromě dalších poplatků odváděli své vrchnosti každoročně také
celkem 13 liber upředeného lnu v celkové tržní ceně 78 feniků (z každého gruntu tedy odevzdávali jednu libru, tj. asi půl kila na přadenu
namotaného lnu v tehdy tržní ceně 6 feniků).
Urbář panství Heidenreichstein z roku 1674
registroval ovšem již gruntů čtrnáct a právě
z tohoto urbáře vím také, že nejvíce polí a luk,
dohromady jeden a půl lánu, vlastnil tehdy
Märt Treschko, neboli Martin Trsek. Ostatní
sedláci byli dle téhož urbáře pouze pololáníky.
Ze života Martina Trska jsem toho však zatím
mnoho nezjistil, písemné prameny jsou bohužel značně torzovité. Zdaleka ne každý písemný dokument totiž přečká bez úhony více než
tři staletí. Něco však přece jen mám. V nejstarší matrice farnosti Gmünd se lze například dočíst, že 10. září 1676 pochoval Martin Trsek na
rapšašském hřbitově svou manželku Barboru,

které bylo dle odhadu kněze v době úmrtí okolo
50 let. Suchdolská matrika zase vyzradila, že
o 6 let později se vdovec Martin v Suchdole
znovu oženil, tentokrát s nejmenovanou vdovou po Pavlu Pavlíkovi, která byla také ze
„Svarczpachu“.
Kromě oněch 13 (nebo 14) sedláků, jejich
rodinných příslušníků (výminkářů, žen, dětí) a
čeledi bydlely však v Tušti i další osoby a jejich rodiny. Některé z těchto osob lze označit
jako podruhy, tj. nájemníky, kteří si u sedláka
pronajali část jeho domu a několik polí, na
nichž sami hospodařili), jiné můžeme směle
nazývat chalupníky. Když se totiž podruhům
podařilo pronajatou půdu od sedláka koupit,
stali se sami držiteli nemovitostí a to je posunulo ve společenském žebříčku výše, právě do
pozice chalupníků. V roce 1674 stálo v Tušti
například chalup pět, ve třech pobývali se svými rodinami chalupníci, u dvou je uvedeno, že
je vlastní ke svému gruntu sedláci a mají je
osazeny právě podruhy. Avšak kolik bývalo
v Tušti podruhů celkem, to lze říci jen velmi
těžko. Ani podruzi, ani chalupníci (o čeledínech vůbec nemluvě) nebývali totiž počítáni
mezi plnoprávné „sousedy“ a vrchností nebývali i proto důsledně písemně registrováni.
A mimochodem, protože podruzi i chalupníci
nebyli těmi „řádnými“ sedláky, neměli ani právo
společně se scházet a řešit obecní záležitosti. Jen
z rodin sedláků mohl také vzejít tušťský starosta, kterému se však dříve říkávalo rychtář.
Rychtáře ovšem nemohly volit ani další
v Tušti usedlé osoby, třebaže ty byly často
mnohem lépe finančně situované než sedláci
sami. A koho že to mám na mysli? Především
zaměstnance heidenreichsteinského panství.
V první řadě tedy panské hajné a jejich rodiny.
V druhé řadě pak panské uhlíře pálící poblíž

Lužnice na místě zvaném „pechofen“ dřevěné
uhlí. Ve výčtu nelze dále opomenout ani panského mýtného, jehož valná část dne se odehrávala právě na tušťském mostě. Suchdolská
matrika navíc vyzrazuje, že i onen „mejtný“
býval ženat a že míval k ruce i další služebníky,
některé dokonce ozbrojené. Jak jinak si totiž
vyložit zmínky z let 1670 a 1671 o „Václavovi,
vojákovi mejtného ve Schwarzpachu“, který
tehdy šel jakési Marianě za kmotra; nebo zase
o Šimonovi, „vojáku vlaském ze Schwarzpachu“, který se stal kmotrem malému Františku
Beníškovi? A protože se Šimonem se tehdy do
chrámu sv. Mikuláše dostavila i jeho manželka, vím zase, že i tito služebníci se v Tušti běžně ženili a plodili zde děti. Zkrátka a dobře,
v Tušti bývalo lidí více, než by jeden
předpokládal.
A to stále ještě nejsem s výčtem u konce.
Ve Švarcpachu se totiž nacházela i panská krčma, jejíž součástí byl i masný krám. Popít
pivo, víno či nakoupit maso směli Tušťští i
Rapšaští právě jen tady. Proto zde asi vládl
čilý ruch a cvrkot, a proto zde asi také pracovalo více osob, než jen členové rodiny Leopolda Flächa, který měl právě v 70. letech
17. století panskou krčmu v nájmu. Mimochodem, v suchdolské matrice naleznete tohoto
Flächa zkomoleného na Vlacha, Vlaška či
Vlaského a adjektivem „vlaský“ bývají běžně
označováni všichni Flächovi služebníci. Dokonce i jeho manželka je běžně zapisována
jako „Vlaška“. S Itálií, které se dříve říkalo
také Vlachy, má ovšem tento Leopold zcela
jistě společného pramálo.
Poblíž krčmy stával navíc ještě i panský
dvorec (statek) vedený šafářem, nazývaný
v originále německy „Meierhof“. A pokud je
pokračování na str. 10
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Sedláci, podruzi
pokračování ze str. 9
pravdivý údaj v textu nové pachtovní smlouvy
z roku 1672 uzavřené mezi panstvím Heidenreichstein a Leopoldem Flächem, pracovalo a
žilo při tomto dvorci dalších 20 osob. A jak to
vím? Inu, osobám z blízkého panského dvorce
právě v počtu XX měl totiž Leopold Flächo,
podobně jako tomu činil i dosud, umožnit přístup ke studni. Což je jen logické, neboť vodu
na dvorci (statku) všichni přece naléhavě potřebovali. O samotných lidech ze statku žádná
dochovaná písemnost nevypovídá. Nevlastnili
totiž nemovitosti, a tak také ani zde nevyvstala
žádná potřeba tyto bezzemky jakkoli úředně
podchytit.

V Tušti je ovšem navíc potřeba kalkulovat i s několika rybáři a jejich rodinami, pokud ovšem tuto práci nevykonávali právě
lidé ze statku. V katastru vsi se totiž, přibližně v místech dnešních pískoven, nacházely
dva větší rybníky s předpokládaným celkovým výnosem asi 2400 kaprů, které přece
musel někdo obhospodařovat.
Koncem století osmnáctého, tedy asi
o století později, přebýval v Tušti navíc již
i poštmistr, cestář, neboť o novou císařskou
silnici bylo potřeba se řádně starat a ještě
o něco později se zde pravděpodobně usazovali i někteří horníci a hutní dělníci, kteří
za prací odcházeli do blízkého Klikova a
Františkova. Avšak o tom zase někdy jindy.
Jiří Oesterreicher

Zaniklá sídla na Třeboňsku po roce 1945

(1. část)

Poválečný vývoj českého pohraničí
Po skončení druhé světové války docházelo, ať už živelně, nebo organizovaně, k vyhánění německého obyvatelstva z tehdejšího
Československa za hranice do Německa a do
Rakouska. V letech 1945-1947 toto nucené
vystěhování postihlo zhruba tří miliony českých Němců, z nichž podstatná část žila právě
v pohraničí. Odchod takto početného obyvatelstva za hranice pak způsobil, že se velká
část českých pohraničních oblastí téměř vyprázdnila. Do uprázdněných domů v periferních oblastech republiky následně přicházeli
noví obyvatelé, ať již z českého vnitrozemí, ze
Slovenska nebo reemigranti z jiných států.
Hlavní osidlovací vlna proběhla v prvních poválečných letech ve třech etapách. V první etapě, která se časově vymezuje na dobu od
dubna do září 1945, přicházeli novoosídlenci
z vnitrozemí do pohraničí živelně a obsazovali
nejlepší usedlosti v nejžádanějších lokalitách.
V této etapě osidlování se noví obyvatelé stávali úředně národními správci zabraných konfiskovaných majetků. Ve druhé etapě, jež
probíhala od října 1945 do května 1946, přicházely do pohraničí další desetitisíce lidí,
kterým byly předány příslušné vlastnické dekrety. Ve třetí etapě, která proběhla do podzimu
1947, se do osidlování pohraničí zapojili také ve
větší míře reemigranti. Znovuosídlení pohraničních oblastí českých zemí vyprázdněných po odsunu Němců, se stalo jedním z nejnaléhavějších
a nejvýznamnějších úkolů poválečného Československa.
Situace v pásmu podél státní hranice s Rakouskem a Německem se radikálně začala měnit po nástupu komunistů k moci v únoru roku
1948. Tehdy odcházelo nebo se pokusilo
opustit totalitní Československo mnoho českých a slovenských občanů. Ve snaze zamezit
těmto útěkům do ciziny byla prováděna opatření, jež měla eliminovat další ilegální přechody.
Prováděly se četné úpravy terénu v okolí hranic
a započalo se s výstavbou technicko-ženijních
opatření, jakými byly instalace strážních věží,
signálních stěn nebo odlesnění a zorání pásů
v blízkosti hraniční čáry. Rušily se silnice a

polní cesty směřující ke státní hranici nebo
se na nich vytvářely závory a zátarasy.
1. dubna 1950 bylo výnosem ministerstva
vnitra vyhlášeno zřízení hraničního pásma, jehož hloubka měla činit 2-6 kilometrů kolmo od hraniční čáry. Různá
délka tohoto pásma byla způsobena povahou terénu, místními a hospodářskými
potřebami. K zajištění dokonalejší ostrahy státní hranice přijala komunistická
moc v tomto období řadu závažných
opatření. K nejdůležitějším patřilo „Ustanovení o pohraničním území“, které vydalo ministerstvo národní bezpečnosti dne
28. dubna 1951. V něm se mimo jiného
rozdělovalo dosavadní hraniční pásmo do
dvou kategorií – na zakázané a hraniční. Zakázané pásmo představovalo souvislý pás,
jehož vnější hranice probíhala současně se
státní hranicí. Vnitřní hranice pak byla podle charakteru oblasti a místních podmínek
různě široká, většinou kolem dvou kilometrů od státní hranice. Nejzávažnější opatření
v Ustanovení o pohraničním území obsahoval článek 4, kde se uvádělo: „v zakázaném
pásmu nesmí nikdo bydlet ani do něho
vstupovat, kromě orgánů Pohraniční stráže
(PS), které tam konají službu.“ Zřízení zakázaného pásma tak v praxi znamenalo
nutnost přesídlit z tohoto území všechno
místní obyvatelstvo a zamezit nadále do
těchto míst přístup všem civilním občanům. Kromě toho bylo obyvatelstvo s trvalým pobytem v takto výše vymezených
pásmech příslušnými úředníky rozděleno
do dvou kategorií: na spolehlivé a nespolehlivé. Ze zakázaného pásma se museli
vystěhovat všichni bez rozdílu, z hraničního pásma postihlo přesídlení pouze ty osoby, jež byly označeny za nespolehlivé.
K určování nespolehlivosti obyvatel v hraničním pásmu neexistovala žádná přesně
vymezená kritéria. Bylo tedy plně v kompetenci přesidlovacích komisí na jednotlivých národních výborech, koho označí za
pokračování na str. 11
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Občanské sdružení Klidný
domov INFORMUJE
Toto sdružení má několik priorit a o jedné
z nich bych se chtěl se čtenáři zpravodaje podělit. Jedná se o chodník od domku pana Chata
po prodejnu Flop, dále pak k hlavnímu vstupu
do závodu EATON. Asi před 3 roky se tu sešla
společnost z různých institucí, aby na popud
Občanského sdružení posoudila aktuálnost tohoto chodníku. Závěry byly jednoznačně proti, uváděly se různé důvody, často nesmyslné,
a mezi jiným, náklady s tímto spojené. Jednalo
se údajně o částku asi 1 milion korun, na délku
chodníku asi 115 m. V posledním čísle zpravodaje se objevil článek o vybudování chodníku na horní Suchdol v délce 1,75 km. Nejsem
proti této iniciativě, dávám pouze na zváženou
občanům následující fakta. Tento chodník
bude podle posouzení chodníku k prodejně
Flop stát mezi 15 – 16 miliony. Dva nadšenci
z OS –KD posuzovali dlouhodobě tyto dvě
akce. Posouzení pohybu automobilové přepravy je naprosto nemožné, u akce chodníku
u Flopu je průjezd aut několikanásobný. Monitorovalo se i to, jaký je pohyb chodců v obou
lokalitách. Např. v dopoledních hodinách a to
od 7 do 12 hodin, byl výsledek následujících
přesunů chodců překvapující. Zatímco po
kraji silnice 1. třídy k prodejně Flop bylo zaznamenáno oboustranně 234 chodců, monitorování ve stejnou dobu, a to z míst odbočky
k místní pekárně a dále z křižovatky k osadě
Tři Facky a ke kravínu, byl tento počet pouze
28 občanů. Zbývající část se v obou lokalitách
přesouvala na kolech a v automobilech. Ke
sledování bylo též použito 2 soukromých aut,
často odstavených na určitých místech. Naprostou anonymitu těch, co tuto akci monitorovali, jsem přislíbil a budu ji dodržovat.
Každý případný pochybovač si toto může sám
ověřit. Upozorňuji dále, že nebyla posuzována
doba před 6 hodinou, stejně jako od 13 hodin
např. do 15 hodin. V neprospěch chodníku na
horní Suchdol, by se tyto počty ještě podstatně
zvedly. Jedná se o střídání směn v místním závodu. Mluvil jsem i s několika občany z horního Suchdola, stejně jako z osady Bor a byl
jsem překvapen tím, že tuto akci hodnotili
jako hloupost. Sám to jako hloupost neposuzuji, dávám zde jen věc k posouzení.
Závěrem se část občanů z Občanského
sdruženi Klidný domov vzácně shodla na názoru, že toto sdružení musí jít nutně do komunálních voleb v příštím roce. V opačném
případě nemá šanci nic prosadit a bude i nadále posuzováno jinak, než když bude mít zastoupení v městském zastupitelstvu. Tolik asi
zatím konkrétně k tomuto případu. V dalším
výtisku v květnu se zmíním o dalších našich
prioritách podrobně. Ještě na závěr a to, že i tři
zastupitelé mají naprosto stejný názor a ta tak,
jak je zde uvedeno.
Za Občanské sdružení Klidný domov
Zdeněk Mrázek
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Poválečný vývoj pohraničí ...
pokračování ze str. 10
nespolehlivého a vykáží jej mimo hraniční
pásmo. Osoby, případně celé rodiny, které
byly označeny jako nespolehlivé, se rekrutovaly převážně z řad funkcionářů předúnorových nebo ještě prvorepublikových
nekomunistických politických stran a dalších
politických a veřejných činitelů, dále z osob
označovaných v dobové terminologii jako
„buržoazie“ (střední soukromě hospodařící
rolníci, živnostníci, pensionovaní důstojníci
prvorepublikové armády a po roce 1948 propuštění státní úředníci). Kromě nich se musely
z hraničního pásma stěhovat také rodiny, které
měly některého svého člena nelegálně za hranicemi nebo jiné příbuzné v cizině. Vystěhovat se muselo také mnoho dělnických a
rolnických rodin, u kterých bylo podezření
(často neprokázané), že jejich členové pomáhají dalším osobám přecházet hranice nebo
sami nelegálně přecházejí hranice za účelem
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pašeráctví. Jiní byli označeni za nespolehlivé,
protože odmítali vstoupit do zemědělského
družstva, sabotovali veřejné schůze, poslouchali zahraniční rozhlas a podobně. Zatímco
osoby spolehlivé se ze zakázaného pásma
mohly přestěhovat do blízkého hraničního
pásma či dle své volby do jiné oblasti, ti
s označením nespolehliví byli ze zakázaného i
hraničního pásma nuceně vyhnáni do vnitrozemí republiky, tedy se zákazem pobytu ve
všech tehdejších pohraničních okresech.
Následkem přesídlení obyvatel v převážné
míře na jaře 1952 zůstaly obce a osady v zakázaném pásmu opuštěné a tím přestaly fakticky
existovat. Úřední agenda a obecní majetek
byly předány příslušnému okresnímu úřadu a
katastrální území se připojila k okolním obcím. Mocenské orgány však musely brzy začít
řešit problém opuštěných nemovitostí, které
navíc rychle chátraly a měnily se v ruiny. Přítomnost opuštěných objektů navíc znesnadňovala kontrolní a strážní službu pohraničníkům.
Sílila především obava, aby vysídlené objekty
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nesloužily za úkryt osobám snažícím se dostat
za hranice. 2. dubna 1952 vydalo předsednictvo ÚV KSČ usnesení, ve kterém bylo uloženo
ministerstvu vnitra zajistit v zakázaném pásmu zbourání a odstranění všech budov a zařízení, pokud nebudou převzaty pro účely
ministerstva vnitra nebo ministerstva národní
obrany. A tak se přistoupilo podél státní hranice s Rakouskem a oběma německými státy
(SRN a NDR) k demolicím opuštěných budov, které s většími či menšími úspěchy probíhaly až do roku 1960. V tehdejším
politickém okrese Třeboň postihly tyto fatální události, tedy totální zánik, obce Nová
Ves u Klikova, Kunšach a Krabonoš (částečně) a dále malé osady Blata a Rybné.
Zdroj: David Kovařík:
DEMOLIČNÍ AKCE V ČESKÉM
POHRANIČÍ V LETECH 1945–1960,
disertační práce (Brno 2009)
Vladimír Bednář

Úřední hodiny suchdolského úřadu……
V minulém vydání Suchdolského zpravodaje jsme zaregistrovali informaci o změně
úředních hodin na suchdolské radnici. Jedním
z důvodů byla i určitá iniciativa občanů, kteří
zřejmě vnímali do té doby uváděné pondělní a
středeční hodiny jako nedostatečné pro vyřízení běžné agendy. Vzhledem k mé profesní
minulosti a hlavně při absenci aktuální osobní
zkušenosti s chodem radnice se z pozice občana nebudu pouštět do hodnocení pondělních a
středečních činností na úřadě, protože předpokládám, že to nebyl hlavní důvod podnětu občanů (ten by byl jistě řešitelný úplně jiným
způsobem).
Na veřejném jednání zastupitelstva jsem
zaznamenal doplňující a pro mne podstatnou
informaci, že se očekává pochopení ze strany
veřejnosti k zásadní skutečnosti, která nesmí
být do budoucna předmětem neoprávněné kritiky občanů a také zástupným problémem pro
zdůvodnění případné nekvalitní práce zaměstnanců radnice. V souvislosti s velikostí
suchdolského úřadu, počtem zaměstnanců a
v neposlední řadě i se stále zvyšujícími se požadavky na odbornost zaměstnanců, (která mnohdy už téměř vylučují plnou zastupitelnost u
jednotlivých agend), nelze totiž stoprocentně
vždy zajistit faktickou přítomnost úředníků
v budově úřadu.
On už samotný pojem „úřední hodiny“ a
jeho zařazení v legislativě je z historického
hlediska zajímavý. A jedním dechem dodávám, že náhled každého z nás na onen pojem
„úřední hodiny“ lze použít buď ve prospěch či
naopak v neprospěch kroku učiněného ze strany vedení úřadu. Většina z běžných občanů
možná ani neví, že tzv. úřední hodiny jsou pro
státní správu upraveny usnesením vlády již
z roku 1995 (určuje pondělí a středu). Je třeba
si uvědomit, že pojem „státní správa“ nezahrnuje tzv. územní samosprávné celky, tj. obce a
města, a proto není pro ně závazné, jen doporučující. Úřední dny nebo hodiny byly vždy

pojímány spíše jako určité neformální ujištění
občana, že v tuto dobu najde určitého úředníka
na úřadě. Nicméně tento názor neznamenal a
ani neznamená, že mimo úřední dny a hodiny
nebude občan na úřadě přijat a jeho záležitost
vyřízena, pokud to konkrétní podmínky provozu úřadu umožní. Neuvážené rozšíření
úředních hodin by mohlo znamenat neúměrné
finanční nároky na rozpočty obcí z důvodu
nutného personálního posílení úřadů zejména
v okamžiku, kdy by byl striktně aplikován a
dodržován výklad, že v úřední době se úředník
věnuje občanům a ostatní úřední úkony
vykonává v jiném čase.
Proto i přístup legislativců k případné novelizaci formou „začlenění“ obcí a měst nebyl
přes stáří předpisu nikdy uplatněn, jelikož by
se stát mohl vystavit oprávněným požadavkům měst a obcí na náhradu nákladů, které by
úřadům vznikaly v souvislosti s nadbytečnými
úředníky, čekajícími na občany ve státem nařízené době, která je pro občany v místě nevýhodná. Přístup úřadů je tedy velmi různý
(existují i srovnatelné úřady s úřadem suchdolským, kde jsou uváděny úřední hodiny ve
všech pracovních dnech) a opravdu záleží na
interním rozhodnutí a posouzení možností
konkrétního úřadu.
Výše uvedený krok vedení by se dal
v suchdolských podmínkách (při nesprávné
aplikaci dosavadní zažité praxe) i vnímat jako
směřování k cíli, který určuje, že po většinu
pracovní doby je úředník sice přítomen na pracovišti, avšak na úkor shromažďování důkazních materiálů z terénu, nezbytných pro
vydání rozhodnutí či na úkor provádění místních šetření, což může mít výrazný vliv na
rychlost a hospodárnost řízení a zvýšit počet
rozhodnutí tzv. „od stolu“. Právě proto je nutné pochopení všech souvislostí tohoto kroku
ze strany veřejnosti. Vztah úředníka a veřejnosti nelze nastavit určením úředních hodin a
určitě nikdo tento krok vedení úřadu takto ne-

vnímá. Úředník, placený z veřejných prostředků, totiž stejně jako v případě mnoha dalších
povolání, vykonává svou práci vlastně po celých 24 hodin. Dlouhodobě tento názor zastávám a proto informaci o změně úředních hodin
vnímám sice spíše pozitivně, ale nepovažuji ji
za zásadní pro chod úřadu.
Možná je to i tím, že jsem se vždy zajímal
o kroky, které by mohly zkvalitnit systém veřejné správy na všech úrovních. Počty úředníků v naší zemi nejsou tím, čím bychom se
mohli chlubit a porovnávat s ostatními.
Potěšilo mne, že jsem neztratil kontakt
s touto problematikou ani při svém současném
povolání. Dostal jsem příležitost, stejně jako
v minulém volebním období, zastupovat Jihočeský kraj jako člen Komise Rady Asociace
krajů ČR (AKČR) pro informační technologie
ve veřejné správě. Tato komise, tvořená vždy
jedním zástupcem každého kraje, komunikuje
zejména s Ministerstvem vnitra ČR o zjednodušení procesů ve veřejné správě, které by
v budoucnu mělo znamenat nejen výraznou
úsporu nákladů, ale i počtu úředníků. Je taktéž
poradním orgánem pro Radu AKČR, tvořenou
hejtmany krajů, která je jedním z oponentů
Vlády ČR při přijímání legislativy právě např.
v oblasti zavádění informačních technologií
do procesu veřejné správy. Informace o tom,
že stát dosud nedisponuje jednotnou strategií
informatizace veřejné správy a tudíž avizovaná úspora nákladů a počtu úředníků vlivem informačních technologií se oddaluje, zřejmě
nikoho nepřekvapí ………Výsledkem je i to,
že každý kraj je v této oblasti v jiné fázi procesu informatizace, což se samozřejmě negativně projevuje v nerovnoměrném a mnohdy
nesystémovém zavádění nových technologií
na úřadech obcí…..a tím i Vy, občané, se zákonitě setkáváte s různým stupněm připravenosti úřadů na vyřizování podnětů a žádostí.
pokračování na str. 12
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Úřední hodiny ...
pokračování ze str. 11
Legislativa je sice pro všechny stejná, avšak
nezbytné technické a informační vybavení,
nutné pro získání podkladů pro rozhodnutí
úředníků, je v rámci jednotlivých úřadů velmi
rozdílné. Existence státem garantovaných jednotných zdrojů informací je pořád na velmi
špatné úrovni.
O tom, že je ale situace neudržitelná a stát
je nucen tuto problematiku řešit, svědčí i informace, které získávám v rámci účasti na jednání Komise Rady AKČR pro regionální

rozvoj. Způsob úspory finančních prostředků
je však řešen na úkor občanů…. Na posledním
jednání této komise se totiž projednávala mj.
otázka návrhu legislativy, omezující počet stavebních úřadů……nemusím asi ani uvádět, že
občané měst velikosti našeho, by po přečtení
předloženého textu radost neměli…….otázka
existence matričních úřadů je už jakýmsi bumerangem a evergreenem.
Proto osobně spíše vnímám za důležitější
otázku zachování dostupnosti služeb suchdolského úřadu než otázku jeho úředních hodin……plně totiž spoléhám na profesionalitu
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většiny svých bývalých kolegů, o které jsem
se mnohokrát přesvědčil…….ale je to věc názoru každého z nás.
Závěrem bych chtěl spoluobčanům popřát
spokojenost s prací suchdolských úředníků a
zaměstnanců v hodinách úředních i neúředních. Nově jmenovanému tajemníkovi, který
vzešel z veřejného výběrového řízení, držím
palce při zavádění nových technologií, které
zrychlí a zkvalitní práci úředníků v procesu
vyřizování podnětů ze strany veřejnosti.
Luboš Hešík,
tajemník hejtmana Jihočeského kraje

K otázce prevence nemocí somatopsychických
/devatero zásad této prevence/
V medicínské i v běžné společenské praxi
se soustavně pojednává o nemocech psychosomatických, populárně řečeno nemocech „od
nervů“. Je to pochopitelné, protože více než
čtyři pětiny běžných fyzických onemocnění
vzniká v důsledku psychické traumatizace.
Bylo by však nesprávné, aby na druhé straně
bylo opomenuto15 až 20 procent těch tělesných onemocnění, jež se mohou negativně
projevit též v oblasti lidské psychiky.
Zamysleme se nad vznikem těchto tělesných /fyzických/ onemocnění : především to
mohou být poranění vzniklá nepředvídatelnými náhodami. Vzpomínám jak asi před 55 lety
spadla ve Vodičkově ulici proti bývalé dívčí
škole z balkonu na chodník cihla a zabila po
chodníku jdoucího člověka. Také vzpomínám, jak na Litoměřicku spadl v dětském domově, kde byly umístěny korejské děti, strop,
přičemž bylo zabito jedno dítě. Pracovnice
okresního úřadu, za bezpečnost ubytovny zodpovědná, byla tehdy /pokud si správně pamatuji/ odsouzena na 2 roky vězení. Rovněž jsem
kdysi četl v novinách, že jeden Američan byl
asi dvanáctkrát stižen nešťastnou náhodou, při
níž u něho došlo k frakturám rukou, nohou a jiných částí těla. Ovšem na druhé straně se velmi často / i z nedbalosti/ zraňují nebo dokonce
riskují smrt např. závodníci na motorkách a
automobilech, kteří dávají svůj život všanc,
aby dělali reklamu firmě, která dobře platí. To
se projevuje i u jiných profesionálních sportů
včetně hokeje, kopané, boxu aj.
Tato skutečnost připomíná přírodní jevy ze
světa zvířat, kde silnější predátor zabíjí zvířecí
oběti.
Byznysmenům nezáleží na životech lidí.
Zisk je u nich prvořadý. A ve jménu hesla
Rozděl a panuj dávají návod k surovostem a
zákeřnostem. Jestliže tyto jevy pronikají do
oblasti kultury, jestliže kultura je založena na
principu byznysu, pak je to kultura protilidová, úpadková až „zahnívající „.
Jsou však i jiní činitelé… Asi před 55 lety
jsem byl pozván do Muzea policie ČSR v Bartolomějské ulici. Tam jsem spatřil nástroj podobný dlouhé jehle. Jím si cikán napichoval
oči, aby byl uznán jako invalida, přičemž by

nebyl úplně slepý. Šlo mu o to, aby pobíral
rentu, aniž by musel pracovat.
K somatické traumatizaci dochází tedy
z různých důvodů. Je - li intenzivní / a zejména
nepředvídaná /, odrazí se / více nebo méně /
nepříznivě v lidské psychice a může člověka i
zabít. Jedinec může být např. stižen srdeční
nebo mozkovou příhodou, infarktem apod., a
dokonce i onemocněním onkologickým.
Jaké jsou možnosti prevence fyzických
onemocnění? Především :
1. Opatrovat své zdraví jako největší poklad a nikdy zbytečně neriskovat – ani pro peníze, ani pro slávu nebo k získání moci.
2. Především však zásadně udržujme v rovnováze svou psychiku i somatiku. Tato poučka tedy platí všeobecně.
3. Snažme se získat co největší znalosti o
fyzické i o psychické stránce člověka, a to
z hlediska ontogenetického (od narození do
stáří) i z vývoje fylogenetického (v projevech
celých generací). U lidí, zejména starších, se
např. často projevuje artróza. Nečekejme, až
nám nohy a jiné tělesné orgány ztuhnou v kloubech, takže se budeme muset podrobit operaci
kyčelního kloubu (endoprotéza), nebo dokonce
kloubu kolenního. Hledejme poučení na internetu nebo v odborné literatuře, zejména se
však poraďme s odborným lékařem. Artroza
může zachvátit všechny klouby.
4. Nebo zapomínání, jak je všeobecně známo z televize, z rozhlasu i z jiných forem zdravotnické osvěty. Proti němu můžeme úspěšně
bojovat, není-li nám dáno do vínku dědičností.
5. Své tělesné orgány soustavně procvičujme, ale hleďme, abychom je nedeformovali
přílišnou zátěží. Jak známo, všeho moc škodí.
Velmi významným činitelem k udržení fyzického zdraví je tedy stálé cvičení, trénink. Pamatujme: Čím jsme starší, tím větší trénink
musíme absolvovat. Ten musí být např. ve 40
letech života snad až dvakrát rozsáhlejší než
ve 25 letech. Musíme však také znát své možnosti, dispozice, tělesnou konstituci atd. Je
třeba trénovat co nejintenzivněji, leč přiměřeně silám, možnostem.
6. Dalším účinným prostředkem v daném
směru je pravidelné otužování. Avšak i při
něm je třeba dbát zásady přiměřenosti., zvláště

pokud jde např. o otužování srdce při
ischemické nemoci srdeční. Nepřiměřené otužování se zde může stát hazardem.
7. Jak známi, lidé jsou tvorové společenští. Mohou existovat jen v různých společenských útvarech, počínaje rodinou, přes
skupiny pracovní, zájmové atd. až po útvary
s třídní strukturou. Spolupracujme, pomáhejme si navzájem.
8. K udržení existence lidstva slouží tzv. činitelé objektivní a kromě nich i subjektivní.
Nejprve faktory objektivní: sem patří např.
ekonomické zajištění materiálního bytí lidstva,
zvyšování produkce rozvíjející se technikou,
strategické využívání přirozeného bohatství
země aj.
9. Kromě činitelů objektivních, jež bývají
zpravidla určující, mohou být však i značně
působivé faktory subjektivní. Sem patří formy
společenského vědomí : intelektuální, morální, estetické a vše, co souvisí s oblastí citovou
a volní. Tím vším se liší lidé od zvířat.
Jako příklady uveďme zde staré Řeky a
z českých zemí husity : u starých Řeků hrála
v jejich vítězném boji proti Peršanům rozhodující úlohu nejen fyzická zdatnost a bojová
připravenost, ale i vysoká mravní vyspělost,
bezmezná láska k vlasti, uvědomělost a ukázněnost. Díky těmto subjektivním činitelům
byli Řekové schopni porazit stokrát / možná i
pětsetkrát / početnější Peršany. Obdobný příklad nalezneme však i v Českých zemích. Zde
nepatrně početní husité byli schopni /řečeno
slovy Fr. Palackého / porazit takřka celý svět.
Dodejme však, že naproti tomu Čechové dovedli tak hluboko klesnout, že později i svou
vlast zapírali. Naproti tomu je třeba Čechům
přičíst k dobru, že ve svém uvědomění šli dále
než Řekové. Husité bojovali i za sociální spravedlnost, za rovnost mezi lidmi. Tím předstihli dobu, neboť ideály Volnost, rovnost bratrství
byly realizovány až ve Velké francouzské buržoazní revoluci, která vypukla roku 1789.
K pochopení významu subjektivních faktorů v historii lidstva nám může sloužit staré
řecké rčení: „Život je darem přírody, krásný
život je darem moudrosti.“
J. Novák
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ZE SPORTU – Turnaje v kopané ve sportovní hale
¢ Turnaj mladších žáků dne 9.2.2013

Jakub Lauric přebírá cenu od p. Soudka za 3. umístění Suchdola

Společné foto zleva stojící: trenér F. Vrba, J.Střítecký, sponzor ing. J.
Soudek, J.Brabec, M. Durek, J. Vaněk, vedoucí mužstva V. Kreim, v kleče J. Kamenišťák,V. Sokolík, J. Soudek, M. Šantroch, M. Brychta, T.
Soudek, J. Laurinc a ležící brankář L. Mare

¢ Turnaj ml. přípravka STAR – CUP dne 9.3. 2013

Horní řada zleva: K.Máčala, J.Opelka, F.Copák, R.Gorný,L.Váleček,
M.Koranda, dolní řada zleva: J. Soudek, L. Herzog, J.Kamenišťák, F.
Šimáček, L. Soudek, ležící M. Němec

¢ Turnaj Lubomír Sokolík
Cup 2013 dne 23.2.2013
Pořádal oddíl kopané Sokol o.s. Suchdol
nad Lužnicí v hale Základní školy v Suchdole
nad Lužnicí, jako turnaj starších žáků, ročník
1998 a mladší.
Pořadí:
1. Slovan Břilice,
2. Sokol Suchdol nad Lužnicí,
3. Slavoj Hrdějovice,
4. Spartak Kaplice,
5. Jiskra Chlum u Třeboně,
6. Hraničář Horní Stropnice,
7. SK Rudolfov.
Poděkování: sponzorům turnaje: fa Lubomír
Sokolík f.o. Suchdol nad Lužnicí - Klikov, pekárna Suchdol nad Lužnicí Ing. Soudek,
dále p. starostovi Suchdola n. Lužnicí Mgr.
Pavlu Mráčkovi za předávání cen.

Fotografie týmu Suchdol: horní řada zleva: starosta města Suchdol nad Lužnicí p. Mgr. Pavel
Mráček, p. František Bumba - Sokol Suchdol nad Lužnicí, Radek Šebesta, Jakub Zeman,Matěj Kalát, Adam Havel, Karel Trmal ml., trenér Karel Trmal st., trenér Vítězslav Kreim, dolní řada: David Čáp, Tomáš Špulák, Daniel Trmal. Na fotografii chybí: Michal Durek a David Kreim
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HOKEJBAL
Dvě družstva vyslal do Písku na turnaj mini
přípravek SK Suchdol nad Lužnicí. V Orange
aréně u Otavy se nejprve uskutečnily zápasy
v základní skupině, které byly velmi vyrovnané, poté se dva nejlepší týmy střetly ve finále a
zbylé dva celky se utkaly o konečné třetí.
O pořadí v základní skupině rozhodovalo
skóre, které do utkání o třetí příčku poslalo
suchdolské áčko. To v něm prohrálo s českobudějovickým Pedagogem 0:5, takže skončilo
poslední. Mnohem lépe dopadl Suchdol B,
jenž ve finálovém klání dovedl zápas proti
Plzni až k úspěšnému penaltovému rozuzlení.
V normální hrací době totiž duel skončil nerozhodně 2:2. „Zápas o první místo se mi moc
líbil, byl napínavý a měl báječnou atmosféru,
kterou vytvořili rodiče dětí,“ pochvaloval si
hlavní kouč SK Suchdol Stanislav Landa, jehož potěšilo, že díky zájmu dětí o hokejbal
v městě nad Lužnicí si klub může dovolit složit i dvě družstva v nejmladší kategorii. Nejlepšími brankáři byli vyhlášeni Jakub Laurinc
(Suchdol B) a František Pohanka (Suchdol A),
nejlepšími hráči byli určeni v Suchdolu B
Martin Kalát a v Suchdolu A Jan Pavlík. Ceny
družstvům a nejlepším jednotlivcům předával
hokejový reprezentační gólman ČR a brankář
extraligového HC Mountfield Č. Budějovice
Jakub Kovář.
Roman Pišný

Poděkování
Fotbalisté Sokola Suchdol nad Lužnicí
uspořádali v hale místní ZŠ od ledna do
března 5 halových turnajů pro mužstva
všech mládežnických kategorií.
Za spolupráci děkují suchdolskému MěÚ
a ZŠ, za účast všem trenérům a hráčům, za
fotky V. Kryšpínové a M. Rohrbachovi, za
potlesk rodičům a fanouškům.
Věcné a finanční dary věnovaly firmy:
EATON,
Cukrárna – manž.Kotáskovi,
Lékárna – p.Mgr.Durková,
Pekárna – p.Ing.Soudek,
PN servis – p.Máčala,
Kiosek v ZŠ – manž. Zavadilovi
– všichni ze Suchdola n. L.
a pan Lubomír Sokolík z Klikova.

Nabízím pravidelnou výuku
i příležitostné doučování

ANGLICKÉHO JAZYKA
A MATEMATIKY
Délku vyučovacích hodin,
výši honoráře i místo výuky možno
upravit po vzájemné dohodě.
Kontakt: Mgr. Petr Němec,
Staňkov 22, tel. 724 805 289

duben 2013

Suchdolská mini přípravka vyhrála v Písku

HOKEJBAL SK Suchdol vyhrál v Písku zimní turnaj mini přípravek
Popisek k snímku: dvě družstva SK Suchdol nad Lužnicí se zúčastnila zímního turnaje v kategorii mini přípravek. V horní řadě zleva jsou Jaroslav Kanděra, Tomáš Vrbka, Jakub Křivánek, Tomáš Kučera,Daniel Šťastný, asistent trenéra Milan Vrbka, hlavní kouč Stanislav Landa, Martin
Kalát a Simona Kalátová. Dole zleva Jan Pavlík, Pavel Pohanka, František Pohanka, Jakub Laurinc a Martina Landová. Autor - foto: Vít Čapek.

Fotbalová sezona – duben
sobota 06.04.
neděle 07.04.

10.00
16.30

dorost I.A
muži A

Suchdol / Lišov
Suchdol A / Č. Velenice

sobota 13.04.
neděle 14.04.

10.00
16.30

dorost I. A
muži A

Suchdol / T. Sviny
Suchdol A / Mladé

sobota 20.04

17.00

OP muži B

Suchdol B / Stráž

středa 24.04.

17.30

OP ST PŘ

Suchdol / Č. Velenice

sobota 27.04.sobota 27.04.
neděle 28.04.

10.00
17.00
9.30

dorost I.Amuži Ažáci I.A

Suchdol / Větřní
Suchdol A / Ledenice
Suchdol / Týn nad Vlt.

KDO INZERUJE
TEN PROSPERUJE
Kape vám kohoutek?
Nesvítí světlo?
Potřebujete poradit
s prací na počítači?
Nabízím provedení technických a
údržbářských prací doma i na zahradě

ANTÉNY, SATELITY
MONTÁŽ – SERVIS
Libor Vondrášek – 602 314 046

Prodám dvougaráž
na sídl. Na Pražské
Cena dohodou.
Tel. č. 602 465 103

“hodinový manžel”

Nabízím pomoc
v péči o seniory

telefon: 728 661 426

telefon: 728 661 426

formou služby

duben 2013
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RYBÁŘSKÉ
A CHOVATELSKÉ POTŘEBY
U JEZÁRKA, PRAŽSKÁ 363,
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ, tel. 384 782 311
Nabízí nové krmení pro psy zn. HAPPY DOG za
skvělé ceny, pytle 10, 15 a 20 kg,
pro psy v zátěži, normální psy, psy seniory, i dietní
krmení. Ke každému CELÉMU BALENÍ DÁREK.
Dále nabízíme také rozvažované krmení ANKA, BRIT,
K9, DARLING, CHAPPI, FRISKIES, ACANA atd.
Krmení pro kočky, ptáky, hlodavce a akvaristiku.
Od dubna nabízíme PŘEDSEZONNÍ VÝPRODEJ
rybářských prutů za nízké ceny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

řádková inzerce

 Zájemci o brožury Harlekýnů za levnou cenu volejte
na tel. čísla: 384 781 705, 606 158 836

z Vaší lékárny
¢ Poukázky za recept lze použít

na nákup volně prodejných přípravků
i na doplatky za léky

¢ Přijímáme poukázky Edenred,
Sodexo, Dejeuner

¢ Na přání vystavíme dárková poukázky
v hodnotě 300, 500 a 1000 Kč

¢ Nabídky pro Vás vždy aktuálně přináší
akční léták mojelekárna.cz

Slevy nelze sčítat
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