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Cena 6,00 Kč

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konané ve dnech
25.10. – 26.10.2013
Výsledky hlasování za územní celky

POZVÁNKY

Listopad
9.11. Drakiáda – louka u kulturního domu
19.11. Cestovatelská beseda NÁRODNÍ PARKY USA
+ ZÁPAD USA – zasedací místnost městského úřadu
23.11. Divadelní představení Tři bratři v nesnázích – kino

Kraj: Jihočeský kraj, okres: Jindřichův Hradec
Obec: Suchdol nad Lužnicí

27.11. Vánoční výstava – Restaurace U Pávků
30.11. Mikulášská besídka – Restaurace U Pávků

Voliči Vydané
Okrsky
v seznamu obálky
7

3 013

Volební
účast v %

Platné
hlasy

% platných
hlasů

56,06

1 680

99,47

1 689

Strana
# název

Platné hlasy
celkem

v%

471

28,03

2 Strana svobodných občanů

24

1,42

3 Česká pirátská strana

39

2,32

177

10,53

8

0,47

153

9,10

9 politické hnutí Změna

8

0,47

10 Strana soukromníků ČR

7

0,41

11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

76

4,52

13 Suver.-Strana zdravého rozumu

3

0,17

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

19

1,13

17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury

115

6,84

22

1,30

20 ANO 2011

269

16,01

21 Komunistická str.Čech a Moravy

250

14,88

0

0,00

36

2,14

3

0,17

1 Česká str.sociálně demokrat.

4 TOP 09
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok
6 Občanská demokratická strana

18 Dělnic.str.sociální spravedl.

22 LEV 21-Národní socialisté
23 Strana zelených
24 Koruna Česká (monarch.strana)

INFORMACE Z RADNICE
 Rada města schválila povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků
na 31 žáků ve 4. ročníku Základní školy T. G. Masaryka v Suchdole nad Lužnicí na základě žádosti ředitele základní školy.
 Rada města vzala na vědomí „Zprávu o činnosti MŠ Suchdol nad
Lužnicí za školní rok 2012/2013“.
 Rada města souhlasila se zrušením veřejného telefonního automatu umístěného v Suchdole nad Lužnicí, sídl.17. listopadu u čp. 568
tel. číslo 384 781 360.
 Rada města schválila na základě usnesení zastupitelstva města č.
ZM-18/13/405 ze dne 18. 9. 2013 podání žádosti o pořízení Územního plánu Suchdol nad Lužnicí.
 Rada města schválila zadání zpracování výběrového řízení na
opravu lesních cest firmě GPL Invest s.r.o. za cenu 35.000,- Kč
bez DPH.
 Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku oddílu
aerobiku ve výši 2.000,- Kč na akci „II. Fit s Danielem Müllerem“.
 Rada města souhlasila s nabídkou společnosti REVENGE, a. s.,
o umístění kontejnerů na separaci použitých oděvů.
 Rada města schválila částku 4.000,- Kč na pořízení projektové dokumentace pro pořízení plynového topení v bývalé budově MNV
v Tušti.
 Rada města schválila požádat Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, dopravní inspektorát
o vyjádření k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, a
to konkrétně osazení dopravního značení snížení rychlosti na 30 km
za hodinu na komunikaci III. třídy č. 1505 v úseku od křižovatky
ul. Komenského a ul. 28. října, u křižovatky komunikace od České
pošty a u křižovatky ul. Nábřežní a ul. 28. října.
 Rada města uložila odboru majetku a investic provést poptávku na
dodávku zemního plynu u dodavatelů.
 Rada města zrušila zadávací řízení na výběr zhotovitele „Plynofikace kulturního domu čp. 699 v Suchdole nad Lužnicí“ z důvodu,
že se přihlásil pouze jeden zájemce a rozhodla o provedení nového
výběrového řízení na výběr zhotovitele „Plynofikace kulturního
domu čp. 699 v Suchdole nad Lužnicí“.
pokračování na str. 2
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Bezplatné ošetření
v rakouském Gmündu
je stále aktuální!
Dnes můžeme s radostí konstatovat, že pilotní projekt přeshraničního zdravotního ošetření českých pacientů, který odstartoval
v únoru tohoto roku, byl úspěšný. Na základě 100 procentní spokojenosti ošetřených pacientů byly formou fondu poskytnuty finanční
prostředky na pokračování ambulantního ošetření. Tyto finanční
prostředky mají až do odvolání zajistit ambulantní ošetření pacientů
v Gmündu. Cílem fondu je pokračovat ve stávající zdravotní péči až
do doby nových smluvních stanov. Lidé z Českých Velenic, Suchdola, Horní Stropnice, Nových Hradů a okolí se mohou na základě
doporučení svého praktického lékaře nechat v Zemské klinice
Gmünd (Landesklinikum Gmünd) ambulantně ošetřit. Jedná-li se
o akutní stavy, je samozřejmě možné se kdykoliv dostavit bez předešlého ohlášení. Jaké jsou tedy podmínky návštěvy Zemské nemocnine v Gmündu? Jednoduše stačí disponovat platným českým
zdravotním pojištěním (kartička pojištěnce) a v případě výše uvedených vyšetření doporučením praktického lékaře. A pak se stačí už
jen dostavit v určenou hodinu. Čekací doba na jednotlivá vyšetření
je minimální. Jazykovou bariéru bourají stále přítomní tlumočníci,
kteří mimo pracovní dobu mají také 24-hodinovou pohotovost.
Mimo to je v nemocnici také přítomný česky mluvící personál. Nabídka Zemské nemocnice Gmünd se však nemá zastavit jen na stávajících zdravotních výkonech. Nápady pro další rozšíření a
tématem budoucích diskuzí je např: stacionární ošetření, vzájemná kooperace v oblasti zdravotní péče a mnoho dalšího. Významným krokem k naplnění cílů rakousko-české kooperace na poli
zdravotního ošetření byla diskuze zástupce hejtmana Mag. Wolfganga Sobotky a hejtmana Vysočiny Dr. Jiřího Běhounka, který
je současně viceprezidentem největší české pojišťovny. Výsledkem je příslib úhrady zdravotního ošetření ambulantních pacientů, přičemž se do budoucna počítá také se stacionárními
pobyty. Odpovídající smluvní jednání je plánováno na říjen / listopad tohoto roku. Pokud se situace bude i nadále příznivě vyvíjet,
můžeme již hovořit o stálém provozu ošetření českých pacientů
v nedaleké gmündské nemocnici.

Pozvánky ČSŽ
ČSŽ zve všechny příznivce soutěží a radovánek
k dalšímu 6. ročníku

DRAKIÁDY

konanou v sobotu 9. listopadu od 14 hodin
na louce za kulturním domem
Soutěže a občerstveníčko zajištěno
ČSŽ pořádá

tradiční VÁNOČNÍ
– předADVENTNÍ – VÝSTAVU

pořádanou v RESTAURACI U PÁVKŮ
(PŘIJÍMÁME ZBOŽÍ JAK K PRODEJI TAK I VÝSTAVNÍ)
Příjem zboží: ÚTERÝ 26.11. od 16 - 19 hodin
Prodej a výstava: STŘEDA 27.11. od 9 - 18 hodin
Výdej neprodaného: 27.11. od 18 - 19 hodin
ZVEME VŠECHNY JAK K PROHLÍDCE, TAK I K NÁKUPU
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INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 1
 Rada města souhlasil s podáním žádosti o dotaci na projekt “Obnova parku u školy, část A, Suchdol nad Lužnicí” do Operačního
programu Životní prostředí, Prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory: 6.5. - Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Osadní výbor m. č. Klikov
Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí dne 29.4.2013 na základě ustanovení § 120 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. Zákona o obcích ustanovilo Osadní výbor m. č. Klikov (dále jen OV)ve složení Alois Halámka,
Václav Bednář, Eva Janstová, Ing. Jan Špulák a Jaroslava Holánková.
Předsedou OV zvolilo Aloise Halámku. Všichni členové mají trvalé
bydliště v místní části, což je jedna z podmínek pro členství v OV.
Předseda OV může podněty a připomínky vznést na veřejném zasedání
Zastupitelstva města. Neznamená to ovšem, že veřejného zasedání ZM
by se nemohli zúčastnit sami občané. Naopak občané by se měli zajímat o dění v obci a ne čekat, co bude zveřejněno v Suchdolském zpravodaji či jinak.
Do současné doby proběhly dvě schůzky OV, na kterých se projednávala čistota obce, potřeby občanů (úprava stok, úprava cest, oprava
kapličky aj.). Paní Janstová a ostatní členové zejména poukazují na
stav stok v ul. Husova, kdy by rádi tyto stoky zatrubnili. Stoky jako takové jsou ve vlastnictví a správě Správy a údržby silnic a bude s touto
organizací jednáno o údržbě stok a případných jejich úpravách.
P. Janstová rovněž navrhla zřízení odpočinkové zóny v obci, např.
v okolí prodejny. Rádi přivítáme i Vaše návrhy na zřízení tohoto místa.
P. Holánková navrhuje úpravu veřejného prostranství kolem kapličky zřízením dětského hřiště (osázení několika hracími prvky – skluzavka, houpačka), které v obci zcela chybí. Toto hřiště by mělo být
přístupné široké veřejnosti a návštěvníkům obce.
OV ze schůzek vyhotovil zápisy, které jsou k nahlédnutí buď u jednotlivých členů OV nebo na vývěsní desce u budovy čp. 15 (Hostinec
U Kapličky).
Byli bychom rádi, kdyby se do dění v místní části Klikov zapojili i
ostatní občané, ať už jsou zde trvale hlášeni nebo jde o chalupáře. Rádi
uvítáme připomínky a podněty pro zlepšení stavu naší obce. Mohou se
obracet na členy OV osobně nebo mohou podávat své podněty písemně. Písemnou formou mohou své podněty podávat i přímo na Městský
úřad v Suchdole nad Lužnicí, který je předá OV k projednání.
za OV Jaroslava Holánková

V sobotu 30.11.od 14 hodin
zve ČESKÝ SVAZ ŽEN
všechny dětičky i dospěláky

k VELKÉ MIKULÁŠSKÉ
NADÍLCE
pořádanou v RESTAURACI U PÁVKŮ
Nebudou chybět: MIKULÁŠ, ČERTI, ANDĚL
a spousta soutěží, her, tombola i občerstvení
Vítáme i malé čertíky, kteří dostamou odměnu
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3D

Program kina na měsíc listopad

Hrají: Václav Vydra, Dana Morávková, Martin Dejdar, Alice Bendová, Bob Klepl, Josef
Laufer a další.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 110 Kč
http://www.bontonfilm.cz/kamenak-4.html

t

1. pátek

17.00 hod.

80 min.

t

8. pátek

17.00 hod.

96 min.

OGGY A ŠKODÍCI

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2

Animovaný film. Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý,
že nějaká šarvátka mezi dobrem a zlem proti
tomu nic není.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 80 Kč
http://www.hce.cz/cz/kino/prave-v-kinech/
1662-oggy-a-skodici.html

Animovaný film. Po katastrofální potravinové
bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a
jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát
Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení
stále pracuje a vytváří živoucí jídlo.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 90 Kč
https://www.falcon.cz/film/
zatazeno-obcas-trakare-2

t

6. středa

19.30 hod.

91 min.

GRAVITACE
Sci-fi thriller. Během výpravy do vesmíru dojde ke katastrofě a lékařka s kosmonautem zůstávají ve vesmíru sami, odkázáni jeden na
druhého.
Hrají: Sandra Bullock, George Clooney.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 80 Kč
http://warnerbros.cz/film/gravitace

t

13. středa

19.30 hod.

115 min.

PLÁN ÚTĚKU
Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger,
dvě legendy akčního filmu, se opět daly dohromady a společně nakopou všem ostatním
zadek v napínavém vězeňském thrilleru.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 100 Kč
http://www.bontonfilm.cz/escape-plan.html
t

15. pátek

19.30 hod.

88 min.

KAMEŇÁK 4
Legendární komediální série Kameňák se po
10 letech od uvedení prvního dílu vrací do českých kin. Diváci se mohou těšit na poctivé
pokračování s poetikou anekdot.

Informační centrum Města Suchdol nad Lužnicí

uvede v sobotu 23. listopadu 2013 od 19.30 hodin
v Kině v Suchdole nad Lužnicí divadelní představení
komedie Tři bratří v nesnázích aneb Podivná rodinka.
Hrají: Martin Zounar, Adéla Gondíková, Filip Tomsa,
Marcel Vašinka a další. Vstupné 250 Kč.
Prodej vstupenek v městské knihovně.

t

22. pátek

19.30 hod.

99 min.

PŘÍBĚH KMOTRA
Kriminální drama natočené na motivy skutečných událostí. Knižní předlohou je bestseller
Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek.
Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Pavel
Nečas, Kryštof Hádek, Kristýna Frejová, Jiří
Dvořák.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 100 Kč
http://www.bioscop.cz/_web/film/
pribeh-kmotra
t

29. pátek

17.00 hod.

96 min.

TURBO
Animovaný film. Turbo je obyčejný malý
šnek, který má velký sen. Žít život hlemýždím
tempem ho neuspokojuje, touží po mnohem
vyšší rychlosti. Neustále trénuje, své pokroky
měří metrem.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 100 Kč
http://www.cinemart.cz/turbo/
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Rozhovor s paní Martou Vrchotovou o ukončení
činnosti jednoho obchodu v našem městě...
Romance – název obchodu s textilním zbožím, který po několik let v Suchdole nad Lužnicí provozovala sympatická paní Marta
Vrchotová.
Milí přátelé, dovolte krátkou reflexi na působení této prodejny, která v říjnu tohoto roku
ukončila svůj provoz. Do Romance jsem chodila nakupovat ráda. Paní Vrchotová měla velice dobře zásobený obchod, výběr oděvů a
dalšího textilního zboží, zvlášť od českých výrobců byl zde vždy bohatý a kvalitní. Obsluha
milá a ochotná. Při jedné z posledních návštěv
jsem se příjemné paní Marty zeptala na pár
otázek:
Jak dlouho fungoval Váš obchod v Suchdole n. Luž.?
„Tady v Suchdole jsem měla obchod 16 let
a předtím ještě 5 let v Č. Velenicích.“
Preferovala jste české oděvní výrobce
a znali je Vaši zákazníci?
„Ano, od samého začátku jsem se snažila
nabízet zákazníkům zboží především od českých výrobců, protože to byla záruka vysoké
kvality. České značky se osvědčily a lidé se
vraceli.“
O jakou pozitivní zkušenost jste podnikáním obohacena?
„Poznala jsem mnoho zajímavých lidí díky
veletrhům módy v Brně a v Praze, kam jsem

pravidelně jezdila. S mnohými jsem tak navázala přátelskou spolupráci, která trvala i
několik let.“
Jakou barvu máte ráda?
„Zelenou, žlutou, vlastně všechny barvy,
ale jen v určitých odstínech.“
Jakou představu obchodní obslužnosti
máte pro naše městečko – co zde chybí? Mně
osobně třeba knihkupectví.
„Obávám se, že vlivem velkých obchodních řetězců postupně zaniknou malé obchody
a v menších městech nebude nic. Osobně nemám ráda velké supermarkety a upřednostňuji
malé obchody s příjemnou obsluhou. V Suchdole bych uvítala více menších obchodů, ale
sama vím, jak je to složité.“
Jaké jsou Vaše další plány… co Vás baví?
„Říká se, že změna je život. Já jsem se
rozhodla pro změnu nyní. Mám několikaleté
zkušenosti se zelenými potravinami, jejich
účinky na člověka jak v rámci prevence, tak
i při nejrůznějších onemocněních... A právě
tyto zkušenosti a informace, které jsem za tu
dobu získala, chci předávat dál. Každý jsme
zodpovědný za své zdraví a záleží jen na nás,
co pro to budeme dělat.“
Jaké máte přání?
„Přání? Abychom byli zdraví a aby lidé
měli na sebe více času.

Ráda bych prostřednictvím Suchdolského
zpravodaje vzkázala, že si vážím všech zákazníků, kteří ke mně chodili nakupovat a chci
jim touto cestou poděkovat, protože bez nich
bych tak dlouho v obchodě nebyla.“
Dovolte mi, vážená paní Vrchotová, abych
i Vám poděkovala za Vaši profesionalitu
a úsměv, který byl pro nakupující vždy radostným bonusem. Ráda bych Vám popřála
hodně zdraví, štěstí v osobním životě, úspěch
v dalším podnikání a vlastně tak nekončící
„romanci“. (Romance – báseň s milostnou,
romantickou či jinou tematikou, radostného
a optimistického ladění.)
Srdečně… Marie K.

KUPONOVÉ PŘEDPLATNÉ do Jihočeského divadla
v Českých Budějovicích
Zájemci o kuponové předplatné zaneste do 12.1.2014 částku 320 Kč
do Městské knihovny. Budou vybrána 2 představení z repertoáru
Jihočeského divadla.

Poděkování
Obec Baráčníků Vitoraz Suchdol nad Lužnicí děkuje níže uvedeným sponzorům za poskytnutí věcných darů do tomboly na
taneční zábavě dne 5.10.2013:
Cukrárna U Kotásků, Computers – p. Píša, Restaurace U Pávků,
Zlatý Klas pí Klusáčková, Domácí potřeby Suchdol nad Lužnicí,
Pekárna – ing. Soudek, Pizzerie Tušť, Zahradnictví Františkov –
Skořepovi, Keramika – pan Kovářík, Farma Kepka a pí Kepková
Rapšach, rodinný pivovar Bohemia Regent – ing. Stasek, rodinná
farma Smržov – Jan Bouda, Ergo střešní příslušenství – pan Pešek,
Hotel Myslivna Třeboň – pan Vondrák, Hotel Galerie Třeboň.
Rychtář Josef Harák

INFORMACE
V pondělí 25. listopadu 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.

Na sídliště 9. května se na začátku měsíce října s námi před odletem do
teplých krajin přišli rozloučit čápi
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Genius loci Novohradska
tvoří krajina, město Nové Hrady, historie plavení dřeva, sklářství a
zánik osídlení. Obdivovat a prožívat tyto krásy všemi smysly měli
účastníci plně obsazeného sobotního zájezdu 21. září, kteří vyjeli minibusem ze Suchdola nad Lužnicí do Benešova nad Černou a pochodovali přes pět vrcholů na Hojnou Vodu. Cca 15 km poměrně náročné trasy
přes vrcholy: Zajíc (780 m n.m.), Cikánka (804 m n.m.), Filipínka
(820 m n.m.), Kuní hora (924 m n.m.) a Kraví hora (953 m n.m.) jsme
prošli opět s průvodcem panem Milanem Koželuhem. Odměnou za výstupy na vrcholky nám byl nejen výborný oběd v restauraci, ale hlavně
fantastický „Zvon setkání“ na Hojné Vodě, který svým tónem (cis)
dává světu najevo víru v síly dobra. Připomíná nám, že tu žili a žijí, pracovali a pracují, tvořili a tvoří lidé dávných časů, nedávné minulosti i
současnosti. Zemřeli. Jiní byli vyhnáni. Češi Němci, Němci Čechy a po
nich zase Češi Čechy. Přišli jiní a další zase přijdou. Zůstalo Slunce,
příroda a s nimi víra, naděje a láska. Nejsou důležitá náboženství, ale
jejich základní atributy dobra. Podobné myšlenky k Vám přichází
v blízkosti meditačního zvonu, ulitého ze žhavé hmoty, při pohledu do
krajiny. Navštívili jsme Muzeum Novohradska, kde jsme obdivovali
unikátní model Novohradských hor, jehož autorem je pan Koželuh. Viděli jsme také unikátní expozice nálezů skla a dalších předmětů ze
zaniklých vesnic. Je to opravdu krása! Výzdobu tvoří působivé
fotografie hor. Viz. milankozeluh.cz/
Za organizaci skvělého výletu děkujeme paní Renatě Rohrbachové
z Informačního centra. Je to výborný nápad organizovat tématické vycházky s průvodcem, poznávat čistou přírodu a ukryté lidské výtvory…
šlapat po kopcích, jejichž malebné obrysy sledujeme každý den ze
suchdolského domova.
PS: Meditační zvon v horní části obce Hojná Voda o hmotnosti téměř tři tuny nese nápis:
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou
za tebe.
Marie K.

ZVON
Až začneš vnímat čas a prohlédneš hru světel, co lžou
jako dřív zajdi spočítat si hvězdy, pořád tu jsou
až tvůj spánek dříve klidný jako lehké pírko odnese shon
až tě unaví písně zastav se a poslouchej zvon
Zvoní ti stůj nečekej
začni tím co je prosté a blízké
vyjdi do polí a chvíli seď a poslouchej
co zpívá ti zvon
zvoní ti stůj, začni teď
nečekej, až stane se zázrak
vyjdi do polí a chvíli seď a poslouchej
co zpívá ti zvon.

Z historie Klikova
a Františkova
Čerpáno z Pamětní knihy Sboru dobrovolných hasičů v Klikově, otištěno o sjezdovém
programu r.1903.
Vznik Klikova se počítá do XVII. století.
Klikov se táhne podél cesty (nyní silnice II.třídy) a přiléhá těsně k hranicím dolnorakouským.
Potok Dračice, přitékající od Nové Vsi, byl přirozenou hraniční čarou mezi královstvím Českým a Dolními Rakousy. Klikov měl v té době
čtyřtřídní obecnou školu. Farním a poštovním
úřadem byl přidělen k Suchdolu.
Podle posledního sčítání lidu v roce 1900
bylo v Klikově včetně osady Františkov celkem
1151 obyvatel. Dle národnosti 1150 Čechů, 1 Němec. Podle náboženství 1133 katolíků a 18 židů.
Celkem zde bylo 112 čísel popisných.
Tehdejší osadníci byli poddáni pánům
z Chluma.
V Klikově a jeho okolí se kopala železná
ruda (krevel, hnědel) a ta se zpracovávala ve
františkovských hutích – společnost Taschkova z Českých Budějovic, ve vlastnictví
přistěhovalých Němců. Při poklesu výroby
byly pozemky s veškerým materiálem prodány, hutě zrušeny a místo nich byl zřízen
parní válcový mlýn. Mlýn vlastnila firma
Heřman Dubský a syn. Z doby dolování rudy
pochází pravděpodobně pojmenování obce

„Klikov“ od německého hornického pozdravu „Glück auf“.
Již v této době proslul Klikov svými kamennými výrobky. Velká ložiska dobré hrnčířské hlíny zásobovala čtyři hrnčířské dílny a
sklárnu Stölzlovu v Suchdole. Hlína se rovněž
vyvážela do ciziny.
Podle zápisu v Pamětní knize společenské
poměry i zdar společné práce trpěl tím, že
obec je rozsáhlá a stavení (myšleno ob.domy)
po různu rozestavena. Čilý styk s občany udržoval místní odbor Národní Jednoty Pošumavské a Sbor dobrovolných hasičů.
Okolí Klikova bylo v knize popsáno takto:
Příchozím od nádraží přes Stölzlovu sklárnu objevuje se na dolnorakouské půdě po pravé straně půl hodiny od Klikova vzdálená ves
Švarbach /nyní Tušť/ s trojtřídní německou
školou a poštou. Několik chalup u lesa tvoří

Nový York a těsně při horním Klikovu na levém břehu Dračice rozkládá se Paríz, patřící
dílem k Švabachu, dílem k Rabšachu /nyní
psáno Rapšach/. Městečko Rabšach má šestitřídní německou školu, faru a poštu. K Rabšachu druží se London, chalupy po různu
rozestavené. V Londoně jest jednotřídní německá expositura. Švarbach s Novým Yorkem, Paríz a Rabšach s Londonem patřily
dříve ke království Českému, byť částí panství
Vitorazského. Obyvatelstvo kromě učitelstva
a několika jednotlivců jest vesměs národnosti
české. Při posledním sčítání bylo v Švarbachu
512 Čechů, 219 Němců; v Rabšachu 1130 Čechů, 974 Němců. Ve skutečnosti se v málo
domech mluvilo německy.
Všude se ozývá jen česká píseň – česká
modlitba.
Jaroslava Holánková, členka OV

listopad 2013

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

7

Exkurze k našim
rakouským sousedům
8. říjen 2013 se nesl v duchu brzkého vstávání a pozdního příjezdu.
V tento dlouhý den měli žáci 8. a 9. r. naplánované tři ekologicky zaměřené exkurze. Celou akci zaštiťoval a zčásti financoval Jihočeský
kraj, žáci tak měli dopravu a tlumočnici zdarma a platili pouze vstupy.
Bohužel, někteří žáci neměli cestovní pas či občanský průkaz, tudíž se
nemohli exkurze zúčastnit.
Cesta byla dlouhá, začali jsme prohlídkou základní školy v Kremsmünsteru (43 km J od Lince). Nejprve jsme se jako škola místním žákům a učitelům představili formou počítačové prezentace v podání
2 moderátorů – J. Macha (8.A), M. Tesaře
(9.A), dále děvčata z 8.A předvedla svěží taneční vystoupení a nakonec Edita Štelnerová
(9.A) zahrála 2 skladby na saxofon. Poté jsme
se rozdělili do menších skupin, ujali se nás rakouští žáci a provedli nás školou, abychom
zhlédli výuku a učebny na jejich škole.
Po lehké zdravé svačince na tamní škole si
někteří žáci stačili ještě vyměnit kontakty,
rozloučili jsme se a uháněli jsme směr město
Wels (35 km JZ od Lince). Zde bylo v plánu
zelené centrum Welios. Tento moderní soběstačný dům stojí za to vidět! Byl přímo nabitý
interaktivními předměty, na kterých si žáci
mohli sami ověřovat jejich působení. Strávili
jsme zde necelé 2 hodiny a nepřistihli jsme nikoho, kdo by se nudil či zlobil…… Naše přirozená vlastnost, na všechno si sáhnout, to je
právě cílem této výstavy. Celý dům je zaměřen
na šetření energií v našich domovech, upozorňuje a navádí nás na využití alternativních
zdrojů.
Nechtělo se nám odtud, ale čas nás tlačil a
museli jsme ještě na 3. stanoviště – větrnou
elektrárnu v Schenkenfeldenu (27 km S od
Linze). I toto místo bylo pro nás plné zajímavých informací, navíc, kdo stál někdy přímo
pod stožárem větrné elektrárny? Bohužel, větrné podmínky nebyly zrovna ideální, lopaty
Dne 26.9.2013 se třída 6.A s pár žáky ze 7.A zúčastnila exkurze do ČB. V ČB jsme navštíse netočily, takže jsme je v chodu neviděli.
vili místní Planetárium na soutoku řek Vltavy a Malše. Nejprve jsme šli do kinosálu, kde jsme
Pochopili jsme z výkladu fungování, výstavzhlédli film o Sluneční soustavě, ten byl velmi zajímavý. Poté jsme se přesunuli do místnosti
bu a především účel tohoto typu elektrárny.
zvané planetárium (místnost kruhovitého tvaru s imitací noční oblohy). V planetáriu jsme si
Musím říct, že nikomu z nás nepřišly tyto obukázali různé jevy, např. východ slunce, pohyb slunce po obloze a pak jak zapadá. Když slunrovské větrníky jako narušitelé krajiny…….
ce zapadlo, začalo se stmívat a na obloze se začaly ukazovat hvězdy a dokonce i některé plaNa místě se nacházely 2 větrné kolosy, které
nety (nejteplejší planeta Venuše – nazývaná Večerka nebo také Jitřenka). Viděli jsme i Měsíc
ročně vyrobí proud pro 420 domácností. My
– přirozenou družici Země. Když byla úplná tma, paní instruktorka nám ukázala pěkně vidijsme mrkli dovnitř do jednoho z nich, jehož
telná souhvězdí, např. Malý a Velký vůz, Pegasův čtverec, Kuřátka, Delfína, Cassiopeiu, Orivýška činila 60 metrů. I tomuto místu jsme
on,…). Když jsme si všechno vysvětlili, vybrala paní instruktorka pár z nás, dala nám
světýlko do ruky, abychom jí to všechno pěkně zopakovali…Než jsme opustili planetárium,
řekli „Auf Wiedersehen“, naskákali jsme do
utratili jsme pár penízků za nějaké suvenýry. Protože jsme měli čas, strávili jsme nějakou
autobusu, dojedli jsme poslední zbytky svadobu na náměstí Přemysla Otakara II. Náměstí jsme si prohlédli, něco jsme si koupili a zrovčin a ujížděli k rakousko-českým hranicím
na se tam pořádaly různé soutěže, tak jsme si dokonce i zatancovali! Bylo to moc pěkné.
v Dolním Dvořišti.
Když nám skončil rozchod, odebrali jsme se do Domu dětí a mládeže (Hardtmuthova vila).
Ke škole jsme sice dorazili s hodinovým
26.9. je totiž Evropský den jazyků a byly zde pro žáky připravené různé pracovní dílny na
zpožděním, když však zhodnotíme pěkné potéma – jazyky, EU. Rozdělili jsme se na 2 skupiny, první šla na zeměpis a druhá šla na angliččasí, zážitky, kontakty, německý jazyk, tak to
tinu. V zeměpisné dílně jsme soutěžili (hra „Riskuj“), vybírali jsme otázky a odpovídali jsme,
přece stále za to! Nás, učitele, těší, že žáci hod2. skupina mezitím procvičovala anglický jazyk s rodilým mluvčím. Pak jsme se vyměnili,
notili celou akci velmi kladně, a budeme se těale skupinka anglického jazyka šla tentokrát do dílny češtinářské, kde jsme potrápili hlavičky
šit na další granty a spolupráci s Jihočeským
záludnými hádankami. Odměna nás neminula, obdrželi jsme za naši snahu pěkné věci (diáře,
krajem. Všem, kteří se podíleli na prezentaci
propisky, batoh, freesbee, sluchátka do uší, ….). Tím se naše exkurze ukončila, nasedli jsme
naší školy, touto cestou děkujeme.
do autobusu a ujížděli jsme k domovu.
Mgr. P. Šimková, Mgr. L. Ondřich
A. Trsková, A. Dobrovská (6.A)

Exkurze do Českých Budějovic
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Chodský pes ve školní družině
Víte, že chodský pes je české národní plemeno se zajímavou historií? Začátkem 20. století se jeho hlava dostala do znaku českých skautů,
ještě předtím ho maloval Mikoláš Aleš a Chodům pomáhal při práci
snad již ve středověku.
Také jsme se dozvěděli, že nosí trenýrky, nebo že má světla (v obou
případech jde o zabarvení srsti).
Pan Pavel Rakouš je vášnivý kynolog a oblíbil si právě tuto rasu.
Pes Aron nejprve pózoval jako zkušený manekýn a pak s chutí předváděl doslova psí kusy!
Chodil po žebříku, přeskakoval překážky, chodil po nestabilním povrchu, aportoval, stopoval, chodil tunelem……K tomu jeho pán podával dětem odborný výklad.
Na závěr vyhlásil pan Rakouš sportovní disciplínu v běhu o závod
na krátkou vzdálenost. Děti si mohly poměřit své síly s Aronem na hřišti. Vyhrál čtyřnohý závodník – proč ne, když má čtyři nohy! A to zdaleka neběžel na plný plyn.
Návštěva Arona s jeho pánem je vždy milým zpestřením programu
ve školní družině. My i děti se na odpoledne s šikovným hafanem vždy
těšíme.
Děkujeme panu Pavlu Rakoušovi za čas, který nám věnoval.
Vychovatelky ŠD

Veronika Kropíková, 1. ročník

Den otevřených dveří
na naší škole v Suchdole nad Lužnicí
bude ve

středu 20. listopadu

Srdečně zveme rodiče i prarodiče
k návštěvě a prohlídce školy.

Nicol Leštinová, 1. ročník

Mistrovství České republiky
smíšených dvojic
v turistickém závodě
Dne 21.9.2013 proběhlo v Suchdole nad
Lužnicí Mistrovství České republiky smíšených dvojic v turistickém závodu. Národní
šampionát v této outdoorové sportovní disciplíně pořádal nově vzniklý oddíl TOM Rosomáci Suchdol nad Lužnicí. Mistrovství bylo
rozděleno do třech kategorií, do kterých byly
smíšené dvojice rozděleny dle součtu věku
obou závodníků. Běželo se tedy v kategorií do
30 let součtu věku, 31 až 70 let a nad 70 let.
Nejmladší kategorie měla trať dlouhou čtyři
kilometry, obě starší kategorie pak ještě o dva
kilometry delší.
Celý šampionát proběhl v okolí malé pískovny a kempu Paris, kde byl také start a cíl
závodu. Trasy, které v mladší kategorii vedly
po bílé a v obou starších po červené značce,
závodníky provedly okolo malé pískovny až
k řece Dračici směrem ke Klikovu a zpět na
kemp Paris.
Vyznačit a zabezpečit během závodu tyto
trasy v celkové délce kolem 12 km nebylo vůbec snadnou záležitostí. Na přípravě závodu
úrovně MČR se podílelo 42 pořadatelů a rozhodčích, a to v drtivé většině ze Suchdola nad
Lužnicí a okolí. Chtěl bych alespoň tímto

způsobem poděkovat všem kamarádům
a známým, kteří nelitovali volného času
a se závodem a jeho
přípravou pomáhali.
Jmenovitě musím poděkovat panu Martinovu Kvapilovi, který
se mnou spolupracoval od prvního navázání fáborku v pátek až po sundání posledního
fáborku a celkový úklid po „ukázkovém“ závodu v neděli. Velmi důležitá byla také finanční podpora města Suchdol nad Lužnicí,
Jihočeského kraje a KČT, jakož i materiálové
příspěvky firem PTR Třeboň, Precitool CZ a
Magna Cartech. Bez této podpory by nemohlo
nikdy MČR v Suchdole nad Lužnicí proběhnout. Velice za tuto pomoc všem děkuji.
Za náš pořádající oddíl závodili v kategorii
do 30 let jedenáctiletá Zuzana Šebestová spolu
se svým o čtyři roky starším bratrem Radkem
Šebestou. V nejnabitější kategorii (24 dvojic)
si doběhli pro titul českých vicemistrů. Za zla-

tem zaostali na druhém místě v konečném součtu o 1:49 minuty.
Celkově se v Suchdole prezentovalo 44 dvojic z 12 českých a moravských oddílů.
Ještě musím napsat jednu věc. I přes obrovské nasazení a práci mnoha lidí se v okolí závodu našli tací, kteří bez jakéhokoli důvodu
strhávali značení tratí a ničili zařízení na kontrole odhadu vzdálenosti. „Děkujeme“ jim, že
nám přidělali práci. Jinak jsme neměli nudou
co dělat.
Vše o této sportovní disciplíně (termínové
listiny závodů, pravidla, výsledkové listiny
atd.) najdete na www.turisticky-zavod.cz.
Miroslav Šebesta
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Nábor mladých
fotbalistů
Fotbalový klub Sokol Suchdol nad Lužnicí
děkuje nejen suchdolské veřejnosti za velmi
pozitivní ohlasy na zářijový nábor mladých
fotbalistů, uspořádaný pro 70 dětí z Mateřské
školy Suchdol nad Lužnicí v rámci celorepublikové propagační akce Fotbalové asociace
České republiky s názvem “ Týden náborů
mladých fotbalistů s FAČR”, která měla za cíl
popularizaci kopané. Výsledkem je desítka
nových mladých fotbalistů a fotbalistek, kteří
chtějí začít aktivně a pravidelně sportovat ! Ve
druhém říjnovém týdnu jsme stejnou akci, samozřejmě opět v zádech s podporou EATON Elektrotechnika s.r.o. Suchdol nad
Lužnicí, připravili pro děti z 1. a 2. tříd základní školy. Díky velmi vstřícnému přístupu vedení školy a pedagogického sboru přišlo ukázat své dovednosti
přes 60 školáků. I když úkoly byly již o něco obtížnější, velmi rychle nám i sobě
navzájem ukázali, že suchdolský sport a konkrétně fotbal má v nich obrovský
potenciál. Návyky na aktivní a pravidelný pohyb ve sportovním prostředí jsou
v tomto věku pro jejich další rozvoj velmi důležité. Budoucnost ukáže, zda i z
této akce bude suchdolský sport, nejen fotbal, úspěšně profitovat. Několik týdnů
či měsíců necháme rozkoukat po nástupu do mateřské školky převážně tříleté sportovní naděje z mateřské školy, ale již možná na jaře najdeme vhodnou
příležitost, aby i ony vstřelily své první góly a získaly první velká ocenění. Pro
rodiče, kteří chtějí zapojit dětí všech věkových kategorií do dění ve fotbalovém klubu, uvádíme kontakty na trenéry mládežnických mužstev 777 083 232,
728 496 276, 724 037 345. Našim velkým přáním je, aby malí sportovci
měli vytvořeny i v současné, obecně pro jakkýkoliv sport nelehké době co nejlepší podmínky, a proto rádi mezi sebou přivítáme nové tváře a posílíme velmi
prořídlé řady trenérů a vedoucích jednotlivých mužstev.
VV Sokol Suchdol nad Lužnicí

Každý čtvrtek od 18.30h do 19.30h se
v sále hasičské zbrojnice v Suchdole nad Lužnicí cvičí jóga. Vede ji specialistka s 18 letou
praxí v pohybu a zdravotního cvičení. Cvičení
je pro rozmanitost věku uzpůsobeno tak, aby
ho zvládli všichni. V józe je cílem vždy dát do
pořádku celou páteř, uvolnit klouby, snížit napětí ve svalech, působit dobře na vnitřní orgány a společně i s důrazem na vhodné dýchání
skvěle ovlivnit i psychickou část a biochemickou rovnováhu celého organismu. Pro ty, kteří
si chtějí hodiny tohoto cvičení přidat, je možné si domluvit ve dvou nebo třech osobách
svůj čas na staré myslivně v Hrdlořezích. Stále
se můžete přidat i vy. Do „hasičárny“ je nutné
si vzít s sebou karimatku. Více o józe i na
www.kouzelnaharmonie.cz

10

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

Kdy na suchdolský fotbal v listopadu …
Kolo

Soutěž

Tým

Den

Datum

Čas

Utkání

11.
11.
13.
11.

I.B
I.A
OP
I.A

muži A
dorost
muži B
žáci

NE
SO
SO
NE

03.11.
02.11.
02.11.
03.11.

14.00
10.00
14.00
9.30

Suchdol A – Třebětice
Suchdol – Kaplice
Suchdol B – Deštná
Suchdol – Dačice

12.
12.
14.
12.

I.B
I.A
OP
I.A

muži A
dorost
muži B
žáci

SO
SO
NE
NE

09.11.
09.11.
10.11.
10.11.

14.00
10.00
14.00
10.00

N.Bystřice – Suchdol A
H.Stropnice – Suchdol
Suchdol B – Halámky
Rudolfov – Suchdol

14.
14.

I.A
I.B

dorost
muži A

SO
NE

16.11.
17.11.

10.00
13.30

Lišov – Suchdol
Suchdol – Lišov

Upozorňujeme fanoušky, že u mužstev dorostu a muže dojít k výměně pořadatelství utkání nebo ke změně hracích dnů. Aktuální rozpis je k dispozici na webových stránkách klubu
www.fotbalsuchdol.cz a v restauraci na fotbalovém hřišti. Aktuální informace jsou před víkendem k dispozici na plakátovacích plochách.
Děkujeme za pochopení.
VV Sokol Suchdol nad Lužnicí

Farnost Suchdol nad Lužnicí
v listopadu a začátkem prosince
Pravidelné mše svaté a jiná setkání
Neděle – mše svatá v 8.15
Středa – mše svatá v 17.00
Pátek – modlitba růžence v 8.00 v kapli sv. Jana Nepomuckého
Eucharistická adorace – ve středu sudého týdne od 16.00 – 13. 11., 27. 11. 2013
Úřední den pana faráře Šmejkala na faře v Suchdole nad Lužnicí – ve středu sudého týdne od
14.30 do 15.45 – 13. 11., 27. 11. 2013

Pozvánky pro děti i celé rodiny
Podzimní odpoledne pro děti a jejich rodiče s koncertem lidových a dětských písní a
s následným vyráběním – neděle 24. 11. 2013
v 15.00 v Restauraci U Pávků
Koncert sopranistky Marty Vašíčkové –
Vávrové – „Já mám koně, vrané koně“ – české
písně pro nejmenší
Zveme vás na koncert, kde vám sopranistka Marta Vašíčková – Vávrová představí své
nové CD „Já mám koně, vrané koně“. Zpěvačka, která absolvovala hudební konzervatoř
v Českých Budějovicích, se věnuje duchovní a
staré hudbě. Marta Vašíčková – Vávrová své
CD, natočené v letošním roce, věnovala svému dvouletému synku Carlosovi. Jak je z názvu patrné, uslyšíme lidové písně, které jsme
slýchávali již od dětství a jistě i v dospělosti si
je se svými dětmi či vnoučaty rádi zazpíváme.
Pro více informací o zpěvačce navštivte stránky www.martavavrova.com. CD poté bude
možné si zakoupit, třeba jako vánoční dárek.
Součástí odpoledne bude vyrábění podzimních a vánočních ozdob nebo adventních věnců též v Restauraci U Pávků
Sice ještě bude zbývat celý týden do adventu, ale nic nám nebude bránit, abychom si
v klidu a v pohodě vyrobili nějaké ozdoby.
Kdo bude chtít, tak s týdenním předstihem si

může vyrobit adventní věnec (za tímto účelem si přineste adventní svíčky nebo
korpus na věnec).
Hudební vystoupení i další program budou spolufinancovány Městem Suchdol
nad Lužnicí. Výtěžek z koncertu bude věnován začínajícímu hospici sv. Kleofáše na
Třeboňsku.
Zakončení církevního roku s promítáním záznamu ze svěcení a z primice (1. mše
novokněze většinou sloužená v jeho rodné
farnosti) našeho pana faráře P. Jaroslava
Šmejkala
- sobota 30. 11. 2013 na faře v Suchdole
Zveme vás v sobotu 30. listopadu na
suchdolskou faru v 19 h, kde při průvodním
slově P. Jaroslava Šmejkala budeme moci
s téměř dvacetiletým ohledem zhlédnout
záznam z jeho kněžského svěcení a z jeho
1. mše svaté v rodné farnosti v Křemži i se
všemi přípravami, které tomu předcházely
a s rodičovským požehnáním. Podle církevního kalendáře církevní rok končí sobotu před první adventní nedělí, letos je to
tedy 30. listopadu a 1. prosince začíná nový
církevní rok. Takže si poslední listopadový
večer uděláme „Silvestra“.
pokračování na str. 11
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Topná sezona
Při procházce parkem v pěkném slunečním
odpoledni v sobotu 28. září mě najednou zahalil nepříjemný, páchnoucí dým. Při bližším
zkoumání jsem zjistila, že se dým valí z komínu nedalekého domu. Na první pohled bylo
zřejmé, že oblak hustého hnědého dýmu není
výsledkem normálního hoření.
Spolu s několika lidmi v restauraci Pod
plachtou jsem sledovala,jestli palivo konečně
dostane ten správný žár, kotel se konečně rozhoří a my budeme uchráněni toho dusivého
odéru. Situace se ani po několika desítkách
minut nezlepšila, takže přítomný kominík
přivolal hasiče. Ti zajistili fotodokumentaci
a přivolali majitele domu. Tato situace není
v Suchdole ničím výjimečná. Nepříjemně čadící komíny a dusivý dým nám někteří spoluobčané dopřávají každou zimu již po řadu let.
Co můžeme udělat, když nás soused obtěžuje
kouřem z topeniště?
Na prvním místě je domluva. Nepomůže-li,
můžeme podat stížnost městskému úřadu, který
je k tomu kompetentní. Pokud obec nechce zasáhnout, lze si stěžovat na krajském úřadu, na
odboru kontroly. Obecní úřad může u malých
zdrojů uložit fyzickým osobám pokutu až
10 000 Kč, podnikatelům až 150 000 Kč. Jako
důkaz poslouží svědectví spoluobčanů či fotodokumentace kouře z komína. Obce také mohou vydávat nařízení, jimiž lze zakázat
spalování některých druhů paliv.
Zákon o ochraně ovzduší z roku 2012 zakazuje pálení odpadů v domácnostech a říká mimo
jiné, že občané musí dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat kouřem a zápachem
osoby ve svém okolí a obydlené oblasti.

A co do kamen nepatří ?
Plasty – vzniká nejvíce jedovatých látek.
Při pálení PVC dioxyny a sloučeniny chlóru,
spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových folií a PET lahví
se do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna. Při spalování se uvolňují dioxiny /až 500x
více než při použití palivového dříví/ a formaldehyd.
Spalování nápojových kartonů /obalů od
džusů, apod./ produkuje chlororganické látky
a těžké kovy. Celobarevné letáky a časopisy
obsahují v tiskařských barvách těžké kovy,
například olovo, kadmium,které se uvolňují
při spalování. Pálením pneumatik vznikají
polyaromatické uhlovodíky /PAU/ a další
jedovaté látky. Nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu siřičitého, dusíme-li
palivo v kamnech či máme špatně průchodné
spalinové cesty, může vznikat jedovatý oxid
uhelnatý. Spalováním nevhodného materiálu
vzniká také množství pevných prachových
částí. Pokud topíte dřevem, je dobré míchat
tvrdé dřevo s měkkým a dbát na to,aby vlhkost byla co nejnižší, pod 20 %. Přeji vám
všem nadechnutí z plných plic a čistý vzduch
po celou zimu.
Mgr. Věra Urbanová
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Farnost Suchdol nad Lužnicí
pokračování ze str. 10
Rorátní zpěvy „Rosu dejte nebesa shůry“
při bohoslužbě – sobota 7. 12. 2013 v 6.30
v kostele sv. Mikuláše
Již tradičně půjdeme krátkým světelným
průvodem z fary do setmělého kostela, abychom prosvítili i své životy a skrze písně a díky
zaměřené k Panně Marii chválili a prosili Boha.
Poté bude společná snídaně (též tradičně s koblížky nebo s rohlíky a šunkou) a ministrantská
schůzka. V kostele i na faře je místo pro každého příchozího, tak vás srdečně zveme.
Poutní mše sv. ke cti sv. Mikuláše – neděle
8. 12. 2013 v 11h
V neděli 8. 12. 2013 bude opět poutní mše
svatá k poctě sv. Mikuláše, světce hojně
rozšířeného po celé Evropě a velmi oblíbeného u dětí. Mše svatá bude tentokrát začínat
v 11.00 a bude při ní hudebně doprovázet pěvecký sbor rodiny Hejdových z Jindřichova
Hradce. Odpoledne bude pouť zakončena požehnáním v 15.00. Předtím (asi od 13.30) bude
možné společně posedět u kávy či čaje na faře.
V tomto roce jsme si připomínali 650 let od založení našeho kostela a v červnu jsme za tímto
účelem uspořádali slavnost, zveme vás tedy i
na pouť ke sv. Mikuláši.
Za farnost Iva Hojková

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
Význam „Dušiček“
„Tak já už jsem oběhla všechny svoje hroby, nasázela macešky a na každý jsem koupila věneček a někde i dva,“ chlubí se jedna
sousedka druhé. „Aby lidi neřekli, že to tam
ani na dušičky nedám do pořádku.“ – „A jestlipak ses taky pomodlila aspoň za svoje rodiče?“ vpadne jí do řeči sousedka. „Ale, já už
to ani neumím. Ale zapálila jsem tam všude
svíčku...“ Podobný rozhovor můžeme zaslechnout každý rok okolo svátku zemřelých,
tzv. “Dušiček“. U většiny lidí stále ještě přetrvává jakési povědomí o tom, co vyjádřil už
antický básník Horatius: „Nezemřu celý.“
Našli bychom tedy asi jen málo lidí, kteří tvrdí, že po smrti už nic není. Ta kytička je pak
jako symbol vzpomínky a projevu vděčnosti
milovanému člověku, proto ta zapálená svíčka jako symbol světla, tepla a života - jako
protipól temnoty, chladu a smrti. Proto ta
modlitba - jako projev důvěry v toho, o kterém křesťané věří, že jedině On – živý Bůh –
nás může zachránit z věčné smrti, smrti zaživa, a tím je samota, výčitky, zoufalství a
chlad bez lásky. Říkáme tomu peklo. Neznám člověka, který by se tam těšil, zatímco
do nebe chtějí všichni.
A tak tyto listopadové dny, kdy chodíme
více navštěvovat hroby našich zemřelých, by

Výlet do kláštera ve Vyšším Brodě 5.10.2013
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nás mohly přivést k pravdivému hledání odpovědi na otázku: Co se mnou bude, až umřu?
Komu budu patřit? A bude nějaká spravedlnost? Je vůbec nějaké nebe? Ale takové skutečné, kde všechno bude čisté, ryzí, plné lásky,
bezpečí a míru. A je nějaký očistec, kde je lidská duše bolestně pročišťována, aby v ní umřelo všechno sobecké, pyšné a svévolné, aby
zůstala jen čistá láska? A existuje opravdové
peklo? Ne to pohádkové, s ohněm pod kotli a
s čerty, ale takové, kde neexistuje přátelství
ani láska, jen samota a beznaděj? Je to - nebo
to není…? A co tedy bude?
Možná mi napoví právě návštěva místa odpočinku těch, kteří už znají odpověď na tyto
otázky. A když trochu zvednu hlavu od právě
položené kytky a zapálené svíčky na hrobě,
uvidím kříž a na něm Krista. Ten zná s naprostou jistotou, co bude po smrti, protože tudy
prošel. A on také zná životní recept na pravou
lásku, po které každý z nás touží. Ta je pak
každý den podrobována bolestné zkoušce,
zdali je čistá a pravá, neboť do věčného života
nemůže vejít nic, co nebylo vykonáno
s láskou.
Klidné listopadové dny pro přemýšlení
vám přeje P. Jaroslav Šmejkal,
zdejší duchovní správce
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Občanské sdružení Klidný domov informuje
Takřka denně jsme seznamováni ve sdělovacích prostředcích s bojem proti takzvaným ,,šmejdům“. Místní pošta organizovala v létě petici, pod kterou mohl každý občan svým podpisem tyto bestiální praktiky
podvodníků odsoudit. Občanské sdružení Klidný domov se zasadilo
o to, aby tato akce byla denně podpořena v místním rozhlasu. Bylo
zklamáním pro občany, že se toto nestalo věcí místní radnice a jejích
úředníků. Jejich podpora zde chyběla, zkrátka bylo to nad jejich pracovní náplň. Šlo zde i o osobní příklad, který chyběl. Nechci při tomto
házet všechny úředníky do jednoho pytle, těch špatných však, a to pomíjím předcházející věc, nějak narůstá. Zapomínají často z jakých peněz žijí, rozhodně to není průměrná mzda řadových občanů. Jen pro
porovnání vyšlo statisticky najevo, že např. na stejný počet obyvatel,
kdy ve Francii toto zastane jeden úředník, jich naše republika potřebuje
16 /slovy šestnáct/. Neustálé řeči o snižování byrokracie je pouze zbožným přáním. Zbyteční úředníci připravují tuto zemi o miliardy. Na druhé straně se musí tato místa zajistit i pro nicnedělající potomky těchto
flákačů. Před nedávnem jsme se v tisku dozvěděli, že při nedostatku
míst v mateřských školkách v Jihlavě byly upřednostněny děti úředníků
magistrátu. Nějaký póvl z ulice přece nemá nárok. Řada úředníků nedělá profesi, kterou vystudovala, prostě by se neuživili řádnou prací. Mají

stěží na absolvování zvláštní, dnes takzvaně praktické školy, kde by
možná dosáhli dobrých výsledků, třeba ti, co absolvovali plzeňská práva a byli i mezi exposlanci parlamentu. Postih neměli žádný a tituly jim
zůstaly. Často se stává, vzhledem k tomu, že jsou ve svých oborech nepoužitelní, že se vrhají do vrcholové politiky, kde dále škodí. Je 12. října, za 14 dnů jsou volby a opět se setkáme s těmi, kteří se už minimálně
jednou, spíše však víckrát neosvědčili. Projevují se skutečně jako škodná. Jen ještě k případu zbytečných úřednických postů. Jsou to takzvaní
,,mluvčí čehokoliv“. Tato sorta bude narůstat a brzy bude mít i své zástupce, náměstky a později celé týmy. Jsou to zbyteční žvanilové, ať
jsou kdekoliv. Každý vedoucí, který se neumí sám vyjadřovat, nemá na
svém postu co dělat. Dříve se v oborech jako je policie, hasiči apod. např.
dostalo vysvětlení při nehodě, že dotyčný zemřel. Dnes tato věta musí
znít tak, aby potvrdila nutnost mluvčího, a je tedy následující: ,,Dotyčný
účastník nehody utrpěl zranění, při kterém bylo konstatováno, že tato
byla neslučitelná se životem“. To se to okecává a nutnost mluvčího je
zde více než nutná. Tolik zatím jen pro informaci, určitě to po volbách
nebude jiné.
Za Občanské sdružení Klidný domov:
Zdeněk Mrázek

Hledáme pronájem vhodného pozemku
2
cca 700 – 1100 m
k zřízení výkupny druhotných surovin.
Tel.: 723 645 714

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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