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Cena 6,00 Kč

INFORMACE Z RADNICE
 Zastupitelstvo města schválilo záměr vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Tušť. Jedná se o pozemky
ve spoluvlastnictví Města Suchdol nad
Lužnicí a pana LS, Rapšach zapsané na
LV 524: p. č. 462/26 lesní pozemek o vý2
měře 548 m , p. č. 1631 lesní pozemek
2
o výměře 11084 m , p. č. 1647 ostatní
2
plocha o výměře 30 m , p. č. 1648 ostatní
2
plocha o výměře 16 m . Pozemky budou
vypořádány následujícím způsobem:
u pozemků p. č. 1647 ostatní plocha o vý2
měře 30 m a p. č. 1648 ostatní plocha
2
o výměře 16 m Město Suchdol nad Lužnicí nabízí odprodej poloviny v jeho
vlastnictví do vlastnictví pana LS za cenu
2
50,-Kč/m (tzn. celkem 1150,-Kč), lesní
2
pozemky p. č. 462/26 o výměře 548 m a
2
p. č. 1631 o výměře 11084 m město navrhuje vypořádat sečtením výměr obou
2
pozemků tj. celkem výměra 11632 m a
panu LS by připadl celý pozemek p. č.
462/26 a severní část pozemku p. č. 1631
o výměře zbývající do poloviny celkové
2
výměry, a to 5268 m . Městu by pak připadla jižní část pozemku p. č. 1631 o vý2
měře ideální poloviny tj. 5816 m .
Pozemek p. č. 1631 se rozdělí podélně,
aby severní část navazovala na pozemek
p. č. 1630, který vlastní pan LS a jižní

část na pozemek p. č. 1633 ve vlastnictví
Města. Veškeré náklady spojené s vypořádání vlastnických vztahů ponese Město
Suchdol nad Lužnicí.
 Zastupitelstvo města souhlasilo s umístěním stavby pro bydlení (rodinný dům) na
pozemku p. č. 1002 dle KN v k. ú. Tušť
podle § 188a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), za dodržení podmínek
stanovených stavebním zákonem a prováděcími předpisy.
 Zastupitelstvo města souhlasilo s možností převodu majetku TJ Sokol na Město
Suchdol nad Lužnicí. Na základě předloženého zápisu z poslední Valné hromady
TJ Sokol ze dne 7. 4. 2013 (bod č. 1) město žádá o upřesnění, zda má být předmětem převodu celý majetek TJ Sokol, nebo
pouze jeho část. V této souvislosti zastupitelstvo města uložilo členům pracovní
skupiny, kteří zastupují město a finančnímu výboru ZM, aby připravili podklady k
finanční náročnosti jednotlivých variant
převodu majetku TJ Sokol na Město
Suchdol nad Lužnicí.
 Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru prodeje volného bytu č. 16
v č. p. 704 na sídlišti 9. května za cenu
2
8.500,- Kč/m podlahové plochy.

POZVÁNKY

Únor
1.2.

Turnaj mladších žáků v kopané
– sportovní hala
1.2. 3. Hokejbalový ples
– kulturní dům
11.2. Cestovatelská beseda Austrálie –
Nový Zéland – zasedací místnost
městského úřadu
15.2. Loutková pohádka pro děti
Červená Karkulka – kino
16.2. Maškarní karneval pro děti
– Restaurace u Pávků
 Zastupitelstvo města schválilo převod
práv k bytu číslo 28 v domě č. p. 751 na
paní J. B.
 Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, o bezúplatný
převod pozemku p. č. PK 443/1 o výměře
2
5567 m v k. ú. Hrdlořezy.
 Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, o bezúplatný
převod pozemku p. č.248/3 ostatní plo2
cha/ostatní komunikace o výměře 3481 m

Pozvánky na plesovou sezonu z minulého století

pokračování na str. 2
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a p. č. 987/6 ostatní plocha/ostatní komu2
nikace o výměře 960 m oba v k. ú. Klikov.
Zastupitelstvo města schválilo prodej
p. č.1341/2 ostatní plocha/jiná plocha
2
o výměře 105 m panu VA, Plzeň, vytvořený GP č.1995-86 Fi/2013, za cenu
2
100,-Kč/m .
Zastupitelstvo města schválilo prodej po2
zemku p. č. 3855 zahrada o výměře 96 m
2
za cenu 100,-Kč/m manželům ML a ML.
Zastupitelstvo města neschválilo záměr
2
prodeje části p. č.1227/1 o výměře 60 m
v k. ú. Suchdol nad Lužnicí.
Zastupitelstvo města neschválilo záměr
prodeje části p. č. 178/2 v k. ú. Tušť.
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu
o mimořádném příspěvku na činnost
Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s.
Příspěvek za Město Suchdol nad Lužnicí

činí 180.150,- Kč (50,-Kč na jednoho
obyvatele, dle ČSÚ k 31. 12. 2012 mělo
město 3603 obyvatel).
 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2014 se schodkem ve výši
16.630.000,- Kč. Schodek bude uhrazen
přebytky finančních prostředků z minulých roků. Příjmy po konsolidaci
56.928.600,- Kč. Výdaje po konsolidaci
73.558.600,- Kč. Financování celkem
426.300,- Kč. Změny oproti zveřejněnému návrhu: změna v příjmové části u paragrafu 2310 – vodohospodářský majetek
– původní rozpočtovaná částka 615.000,Kč se mění na částku 880.000,- Kč. Ve
výdajové části u paragrafu 3613 - nebytové prostory se původní rozpočtovaná
částka 1.364.000,- Kč nahrazuje částkou
1.464.000,- Kč, u paragrafu 3419 - ostatní tělovýchovná činnost se původní rozpočtovaná částka 464.000,-Kč mění na
částku 500.000,- Kč.

Lékařská služba první pomoci v Třeboni
Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění vzniklého
v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. Lékařská služba je občanům k dispozici každý den, v pracovních dnech od 18 do 22 hod a o víkendech a svátcích od
8 do 19 hod. Naše služba se již neodmyslitelně zapsala do podvědomí občanů Třeboně. Svědčí
o tom nejen počet ošetřených pacientů, kterých je každým rokem kolem 2000, ale také snaha o
neustálé zlepšování služeb v oblasti péče o pacienty. Ze získaných prostředků pořizuje LSPP
moderní přístroje sloužící k vyšetření pacientů a zapojuje se do různých zdravotnických projektů. Nemálo škol a firem v třeboňském regionu vyslechlo množství zajímavých a poučných přednášek, které LSPP na jejich přání pořádá.
LSPP je neziskovou organizací, která by bez podpory a dotací Jihočeského kraje, orgánů
místní správy a sponzorských příspěvků získaných od řady firem a jednotlivců nemohla existovat, a zanikla by tak důležitá součást zdravotní péče v našem regionu.
Dovolte nám poděkovat všem našim sponzorům – Městu Třeboň i všem obcím pod Třeboň
spadajícím za finanční podporu, díky které může LSPP nejen poskytovat pomoc pacientům ale
také rozvíjet osvětovou a preventivní činnost. Všem čtenářům pak za celý tým LSPP přejeme
pevné zdraví do roku 2014.
O další činnosti a hospodaření LSPP, služeb občanům a propagaci sponzorů se můžete informovat na našich webových stránkách www.lekarskasluzba-trebon.cz.
Připomínáme umístění souhrnných informací o třeboňských lékařích na vývěsní tabuli před
Městským úřadem Třeboň.
Denisa Nováková, vedoucí sestra LSPP Třeboň o.p.s.
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 Rada města souhlasila s pronájmem
učebny na základní škole pro potřeby výuky cizích jazyků.
 Rada města schválila výzvu k podání nabídky na dodávku stavby “Suchdol nad
Lužnicí – vrt HV5" a pověřila starostu
podpisem výzvy. V této souvislosti rada
města schválila seznam dodavatelů na dodávku výše uvedené stavby. Obeslány
byly tyto firmy: Stavební geologie-geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o,
V.H.S.H. s.r.o., Strakonice – Přední Ptákovice, Stavební geologie – Geosan, s.r.o.,
Nučice, GIS GEOINDUSTRY s.r.o., Plzeň, ENVIREX, spol. s r.o., Nové Město
na Moravě.
 Rada města souhlasila s podáním žádosti
o poskytnutí podpory na projekt “Sběrný
dvůr Suchdol nad Lužnicí” do operačního programu Životní prostředí, výzva
č. 52, výzva OPŽP, Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1-Zkvalitnění nakládání s odpady.
 Rada města souhlasila s podáním žádosti
o poskytnutí podpory na projekt “Kompostárna Suchdol nad Lužnicí” do operačního programu Životní prostředí, výzva č.
52, Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady.
 Rada města rozhodla na základě žádosti
provozovatele a stanoviska Osadního výboru Tušť udělit výjimku z ustanovení čl.
3 odst. 1 a ve smyslu ustanovení čl. 5
odst. 2 vyhlášky města č. 2/2012 a souhlasila s prodloužením doby konání zábav a diskoték v Hudebním klubu 68,
Tušť 8, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, a to
v sobotu do 04.00 hodin následujícího
dne. Výjimka byla udělena na období od
01. 02. do 31. 03. 2014.

INFORMACE
V pondělí 24. února 2014
bude v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí

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

MAŠKARNÍ
KARNEVAL
16.2. od 14.00 hod.
Pořádá ČSŽ v Restauraci U PÁVKŮ.
Zveme všechny dětičky si zaskotačit.
Soutěže, hudba, tombola i odměny jsou připraveny.
Vstup pro dětičky 5 Kč, pro rodiče 15 Kč.
Těšíme se na Vás.
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Program kina na měsíc únor
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t

7. pátek

19.30 hod.

134 min.

t

21. pátek

19.30 hod.

Pozvánka ČSŽ
113 min.

KAPITÁN PHILLIPS

ZPÁTKY DO RINGU

Drama, které se vrací ke skutečné události
z roku 2009, kdy došlo k únosu nákladní americké lodi Maersk Alabama skupinou ozbrojených somálských pirátů.
Hrají: Tom Hanks, Catherine Keener a další.
České titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80 Kč
https://www.falcon.cz/film/kapitan-phillips

Ve filmu hrají Stallone a R. De Niro Henryho
„Razora“ Sharpa a Billyho „Kida“ McDonnena, dva pittsburské boxery, jejichž zavilá řevnivost na sebe upoutala pozornost celého národa.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 90 Kč
http://warnerbros.cz/film/zpatky-do-ringu
t

27. čtvrtek

17.00 hod.

80 min.

MRŇOUSKOVÉ:
Údolí ztracených mravenců
Animovaný rodinný film. Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených
mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla
z pikniku, které tam zanechal mladý pár.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 90 Kč
http://www.csfd.cz/film/346502-mrnouskoveudoli-ztracenych-mravencu/
t

t

14. pátek

19.30 hod.

96 min.

NĚŽNÉ VLNY
Komedie. Sympatický Vojta je nesmělý a jeho
rodina praštěná. Cholerický tatínek z něj chce
mít závodního plavce a milující maminka talentovaného pianistu.
Hrají: Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Václav Kopta.
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč
https://www.falcon.cz/film/nezne-vlny

28. pátek

19.30 hod.

119 min.

KRÁSNO
Osobitá černá komedie ve stylu bratrů Coenů.
Příběh začíná příjezdem dvou hlavních hrdinů
do rodného Šumperka. Kolem jednoho z nich
se rozvine nečekaná rodinná záplatka.
Hrají: Martin Finger, Ondřej Sokol, Zuzana
Stavná, Ondřej Malý, David Matásek a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 100 Kč
http://www.bontonfilm.cz/krasno.html

Domácí chlupatí mazlíčci
Na konci loňského roku jsme si do školní družiny pozvali zajímavého hosta. Nepřišel sám!
Do třídy s ním přibyli i jeho domácí mazlíčci. Pan Miroslav Rohrbach si na besedu s dětmi přivezl totiž několik pavouků ze své sbírky. Namítnete, to je toho, my máme doma taky pavouky,
ale tihle fešáci byli chlupatí a i krásně vybarvení sklípkani.
Pan Rohrbach dětem připravil zajímavou prezentaci o pavoucích v Čechách a ve světě. Své
poutavé vyprávění zpestřil zajímavými ukázkami a zážitky. Dětem se beseda líbila, pozorně poslouchaly a zasypaly besedujícího kupou dotazů.
Máte i vy zajímavý koníček, s nímž se chcete podělit a pochlubit v dětském kolektivu? Ozvěte se nám, budeme rádi!
M. Hadačová – školní družina

Roman Fučík, 1. třída

únor 2014

Martin Matějček, 1. třída

Opět připravujeme na 15. 3.
setkání s bývalými členkami ČSŽ
v Suchdole n. L.
Jsou zvány všechny, které dříve
pracovaly v ČSŽ v Suchdole.
Samozřejmě i ty, které neobdrží
pozvánku.
Připravujeme i překvapení.
Těšíme se na všechny.
Členky ČSŽ v Suchdole n. L.
Za všechny předsedkyně ČSŽ
Věra Kryšpínová

POZVÁNKA
MO ČRS Suchdol nad Lužnicí
zve všechny své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU
MÍSTNÍ ORGANIZACE
V SUCHDOLE N. L.,
JEŽ SE USKUTEČNÍ
15. ÚNORA 2014 od 10 HODIN
V RESTAURACI „U PÁVKŮ“
Po schůzi budou vydávány povolenky
k rybolovu na rok 2014.
VŠECHNY ČLENY SRDEČNĚ ZVE
Výbor MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí

Výbor MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí
děkuje za spolupráci p. Hanusovi – Rybářské potřeby – za spolupráci a poskytnutí
sponzorských darů v loňském roce.

únor 2014
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INFORMACE ZE ŠKOLY

Exkurze Praha

Stalo se již tradicí, že v čase předvánočním
zorganizuje paní R. Rohrbachová zájezd pro
žáky, kteří jí pomáhali při různých akcích
nebo kteří byli vybráni za odměnu svými
třídními učiteli.
Letos padla volba na naše hlavní město a
program byl opravdu pestrý. Hned ráno proběhla prohlídka letiště. Ač byla mlha a počasí
nám zde zrovna nepřálo, byla to zajímavá exkurze. Viděli jsme odbavovací halu, prošli
jsme letištní kontrolou a autobus nás vozil po
odletové a příletové ploše, takže jsme měli
možnost vidět provoz letiště zblízka.
Dále jsme u Karlova mostu navštívili Muzeum Karla Zemana, který proslavil českou
kinematografii a jehož filmové efekty byly ve
své době zcela unikátní. Odtud byl jen kousek
k Vltavě, zde jsme nasedli na předem objednaný parník a vydali se na hodinovou plavbu po
této řece. Po projížďce následovala procházka
po Karlově mostě, přesun na Staroměstské náměstí s překrásným vánočním stromem a na závěr procházka po
Václavském náměstí.
Měli jsme tedy možnost nasát předvánoční atmosféru, nakoupit dárečky svým blízkým a domů se vrátit plni dojmů a dobře naladěni. Je
tedy na místě poděkovat paní Rohrbachové za uspořádání této akce.
Mgr. Iva Mráčková

Charita na naší škole
V pátek 29. 11. 2013 proběhla pro žáky II. stupně naší školy beseda o rozvojové činnosti, charitě a s tím související Adopci na dálku,
kterou organizovala Charita České republiky v souvislosti s 20. výročím tohoto programu.
Vzhledem k tomu, že naše škola je rovněž zapojena do projektu
„Adopce na dálku“, přivítali jsme možnost dozvědět se v besedě
více o charitativní práci jako takové a jejím významu. Manažerka
projektů globálního rozvojového vzdělávání A. Stropnická žáky seznámila s různými aktivitami Charity České republiky. Hlavně jim
ale podala informace o dívce, kterou podporujeme a také o zemi, kde
„naše“ Govindammal žije – o Indii. Je to země mnoha kontrastů a žáci
se mohli při řešení závěrečného kvízu přesvědčit, že jejich informace
a představy jsou mnohdy značně odlišné od skutečné reality.
Hlavním cílem této akce bylo přiblížit žákům možnosti a smysl
dárcovství a dobrovolnictví v dnešní společnosti. Patronát nad
„Adopcí na dálku“ převzala v tomto roce třída 6. A, která v čase předvánočním uspořádala sbírku, aby i nadále mohla jedna chudá dívka
z Indie chodit do školy a našla uplatnění v dalším životě. Její rodina
by si totiž náklady na jeden školní rok mohla jen těžko dovolit.
Sbírka proběhla na vánočním jarmarku (zde jsme vybrali téměř polovinu z požadované částky, která na jeden školní rok činí 4.900,- Kč),
druhá část se pak uskutečnila ve středu 18. prosince mezi žáky a zaměstnanci naší školy. Připojily se k nám (jako již také tradičně) i
pracovnice MŠ. Celý obnos se podařilo vybrat, za což je třeba poděkovat všem, kteří přispěli (ať již jakoukoli částkou). Může je hřát pocit, že podpořili dobrou věc.
Mgr. Iva Mráčková

6

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

únor 2014

VÝZVA ZE ZÁMKU

“BOHATSTVÍ Z VAŠÍ
PŮDY A DOMÁCNOSTI”
Výtěžek Tříkrálové
sbírky v roce 2014
Děkujeme vám. Takhle články většinou nezačínají, ale první slova mého příspěvku
skutečně patří vám. Díky těm, kteří přispěli do tříkrálových kasiček, jsme totiž vybrali
57.074 Kč. Letos jsme k obvyklému rajonu Suchdol, Klikov, Tušť, Benátky, Františkov a Rapšach přidali ještě Bor a Hrdlořezy. I přesto, že nám mnozí neotvírali, jsme vybrali o 9.000,- víc než vloni. Mnohdy bylo dětem líto, že lidé nechtěli otevřít, ač jsme
věděli, že jsou doma, nebo hned zavřeli a výjimečně nás i vyhodili. Až jsem si někdy říkala, že v takových případech se lidé o ledacos ochuzují – o vzájemné pozdravení, přání, úsměvy, obdarování. Věřím, že někde jsme naším koledováním ten den lidem
opravdu zpříjemnili. Navíc jsme měli radost z vašich pochval a z darovaných sladkostí.
I když to byla pro vedoucí (z nichž většina jsou studenti, nebo maminka od početné rodiny, takže všichni svých starostí a práce máme dost) i děti oběť, chodili jsme rádi. Kde
by vaše peníze měli pomáhat, jsme uvedli v prosincovém čísle Suchdolského zpravodaje. Zde jen připomenu, že budeme např. podporovat projekty charity v našem regionu –
Noclehárnu pro muže sv. Antonína v J. Hradci, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Síť ve Starém Městě pod Landštejnem, mobilní hospic - Hospicovou péči sv. Kleofáše
v Třeboni aj.
Už jsem přemýšlela, že psaní tohoto příspěvku ukončím, když jsem si uvědomila, že
něco chybí. Přece poděkovat všem vedoucím a jejich koledníčkům. A tak děkuji Anně
Hojkové, Láďovi Spurnému, Kristýně a Karolíně Pumprovým, dále Barče Pumprové,
Barborce a Amálce Papajovým a Alence Šimečkové, vedoucímu Adamu Jurákovi a
Míše Gregorové, Markovi a Simonovi Demetriovým, pak také Tomáši Imrichovi, Štěpánu Pitrovi, Kristýně Johanové a Luďovi Válečkovi, dále Martě, Jarouškovi a Martině
Spurných a Sáře Nestávalové, Ivě Dvořákové a jejím Třem králům – Matyášovi Kocandovi, Kačce Berkyové a Kačce Spurné, ještě také Josefu Hojkovi, Lence Spurné, Jitce
Šimečkové a Martinu Královi, no a nakonec mým Třem králům – Terezce a Honzíkovi
Kovandovým a Anežce Hamerníkové.
Přeji vám požehnaný zimní čas.
Iva Hojková

Nemáte doma, na chalupě, na půdě, ve sklepě, za
chalupou, na hromadě či
někde v okolí staré věci a
předměty, jež by byly jako
dělané pro zámeckou černou kuchyni a hospodářské zázemí?
Keramické hrnce, formy na bábovky, staré lahve,
porcelán, ošatky, bylinky, valchy, vědra, sudy, síta,
truhlářské nástroje, trakaře, dřevěná kola, chomouty - nápadům se meze nekladou.
Pokud byste snad měli i něco ryze zámeckého, a
to přímo do zámeckých pokojů, a je Vám líto to vyhodit a přesto to nemáte kam dát a zámek by byl
vhodným místem?
Přivítáme hodiny, porcelán, stříbrné příbory, čajové servisy, háčkované ubrusy, látkové kapesníčky, přehozy, stará prostěradla, bílé oblečení,
broušené mísy a vázy, fajfky, tabatěrky, alba od fotografií, staré knihy, obrazy, zrcadla,ale i za rámy
od obrazů.
Za jakékoliv nápady, návrhy a dary budeme
vděční.
Neváhejte nám zavolat. Pomůžete tím zútulnit
část zámecké trasy...
Vít Pávek, správce zámku
tel.: 602 806 508 / info@zameknovyhrad.cz
WWW.ZAMEKNOVYHRAD.CZ
pozn. do Suchdola občas ještě zajíždím
(možnost se domluvit na předání i se členy
SUchdolského Divadla ze Suchdola nad Lužnicí)
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Informace fotbalového klubu Sokol Suchdol nad Lužnicí
V prosinci a lednu pokračoval 3 turnaji projekt fotbalového kluV sobotu 14.12. 2013 tedy pokračoval seriál mládežnických turnajů
bu s názvem „ Zimní halová mládežnická sezona 2013/2014“, který v halové kopané v suchdolské sportovní hale turnajem kategorie nejje tvořen seriálem mládežnických turnajů v halové kopané všech mladších přípravek s názvem „BABY – CUP“. Veřejnosti se tedy předvěkových kategorií. V suchdolské sportovní hale, která je dějištěm stavili hráči, které fotbaloví fanoušci mohli zatím spatřit pouze při
několikaměsíčního sportovního podniku, se odehrála fotbalová trénincích, jelikož nehrají žádnou oficiální soutěž. Turnaj, jehož se kroklání v kategorii minipřípravek, starších přípravek a dorostu.
mě dvou mužstev domácího Sokola zúčastnily i celky z Nové Bystřice
Svůj historicky první turnaj úspěšně zvládly naše nejmenší naděje a Českých Velenic, přinesl tyto výsledky (hráno ve složení 4 + 1 na
kategorie minipřípravek, jejichž dosavadní činnost představujeme oči- 1x 17 minut) a střelce suchdolských branek:
ma trenéra Martina Šuby:
Suchdol A – Č. Velenice 0:3
Začali jsme s pravidelnými tréninky 2 x týdně (středa, pátek) v po- Suchdol B – N. Bystřice 2:2 Šuba, Vacek
lovině dubna 2013. V úvodu tréninky absolvovaly pravidelně 2 – 4 děti. Č.Velenice – N. Bystřice 1:0
Postupem času se naše řady rozrůstaly a koncem května nás už trénova- Suchdol A – Suchdol B 2:2 Bušta, Řezáč – Fučík 2
lo 8 až 10. Tréninky byly zaměřeny hlavně na to, aby se děti bavily a Suchdol B – Č. Velenice 1:6 Fučík
abychom je získali pro fotbal. Začala se tvořit parta a první kamarád- N. Bystřice – Suchdol A 3:2 Řezáč 2
ství. V tréninku převažovala hlavně forma her, obratnostní cvičení a po- Pořadí turnaje:
malu jsme zařadili to hlavni – fotbalový míč. V rámci červnových oslav 1. Č. Velenice 9 bodů skóre 10:1
90.let suchdolské kopané jsme mezi sebou sehráli náš první fotbalový 2. N. Bystřice 4 body
skóre 5:5
zápas, který měl ohromný ohlas a přihlíželo mu velké množství diváků. 3. Suchdol B 2 body skóre 5:10
Ani o letních prázdninách jsme nezaháleli a poctivě trénovali. Z důvo- 4. Suchdol A 1 bod
skóre 4:8
du každoroční rekonstrukce hrací plochy travnatého fotbalového hřiště Ocenění hráči:
jsme jezdili trénovat do sportovního areálu Vitoraz Tušt, kde jsme měli Nejlepší střelec: J. Štochl 4 branky České Velenice
velmi dobré zázemí ve formě travnatého fotbalového hřiště, kabin a Nejlepší brankář: Š.Brothánek Suchdol A
možnost úschovy tréninkových pomůcek. Za to patří velký dík zejména Objev turnaje: A. Oktabec N. Bystřice
předsedovi Vitorazu p. Luboši Růžičkovi. Po prázdninách naše řady
V diváckém hlasování o nejlepšího hráče turnaje zvítězili se stejzhoustly o nové fotbalové adepty a to díky náborům, které jsme uspořádali pro děti z prvních a druhých tříd základní školy a pro děti z ma- ným počtem bodů M. Šuba a P. Vacek (oba Suchdol B).
Za svůj výkon na turnaji byli speciálními cenami odměněni hráči
teřské školky. Tímto krokem se ale vykrystalizoval náš velký problém a
všech
zúčastněných mužstev. Z domácích hráčů se nejvíce líbili Barto je nedostatek trenérů. Hlavně k těm nejmenším. Zatím se nám jej podařilo vyřešit díky p. Oldřichu Růžičkovi, který se ujal právě těch nej- toš Jakub, Bušta Matěj, Herzog Martin, Řezáč Jan, Škurek Ondřej,
menších. Myslím si, že jeho dlouholeté trenérské zkušenosti jsou Brothánek Štěpán, Pudil Miroslav, Fučík Roman, Šuba Martin, Růzárukou kvalitní přípravy malých fotbalistů. V září a říjnu jsme dále žička Tomáš, Vacek Petr. Za nasazení, zápal pro hru a hlavně fotbalorozvíjeli a zdokonalovali naše fotbalové dovednosti. Je nutno říci, že je vé dovednosti si potlesk diváků užívali po právu všichni.
Děkujeme za podporu sponzorům (E-ON a.s., Eaton Suchdol
na nás už poměrně zajímavý „fotbalový“ pohled. Na rozdíl od dubna,
kdy jsme začali a nekteří neuměli třeba ani kotoul, již dnes navíc známe nad Lužnicí, Pekárna Suchdol – p. Soudek, Jihočeský kraj, Koopefotbalovou terminologii a víme co je to klička, stahovačka, zasekávač- rativa – p. Folta, Vodácký kemp Majdalena – p. Dunaj )
ka a také ten zmiňovaný kotoul již není žádný
problém. Hlavně nás to stále moc baví a to je
nejdůležitější. V současně době chodíme dvakrát v týdnu do místní sportovní haly, kterou
budeme využívat až do té doby, dokud nám
počasí opět dovolí vyběhnout ven na zelené
hřiště. Rád bych poděkoval svým trenérským
kolegům p. Růžičkovi a p. Bartošovi za pomoc
při trénincích, rodičům za velmi dobrou komunikaci a spolupráci, oddílovému výboru
v čele s předsedou p. Lukášem Soudkem za
podporu a zakoupení tréninkových pomůcek,
což v dnešní době není levná záležitost. Dále
pak za to, že nám oddíl hradí všechny tréninkově jednotky, které absolovujeme v hale.
Opět se jedná o nemalou finanční částku.
Opravdu velký dík. Nakonec trochu čísel. Ve
fotbalovém mladším týmu, který začal aktivně
působit od září, je nyní 8 dětí, ve fotbalovém
starším týmu je nyní 13 dětí. Od 24. 4. 2013
jsme absolovovali 56 tréninkových jednotek.
Kdo by měl z řad dětí i rodičů zájem aktivně se zapojit, může přijít do místní sportovní
haly ve středu od 17 – 18 hodin či v pátek od
16 – 17 hodin. Kontaktuje trenéry na telefonním „BABY - CUP“ – turnaj nejmladších přípravek
čísle 728 496 276 p. Šuba nebo 602 474 896 Horní řada zleva: trenér Martin Šuba, Ondřej Škurek, Roman Fučík, Matej Bušta, Petr Vacek,
p. Bartoš, další informace naleznete na webu asistenti trenéra Jan Bartoš a Oldřich Růžička. Dole zleva Miroslav Pudil, Martin Herzog, Jan
Řezáč, Tomáš Růžička, Martin Šuba, Jakub Bartoš a Štěpán Brothánek.
klubu www.fotbalsuchdol.cz.
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Informace fotbalového klubu
pokračování ze str. 7
Dalším turnajem byl „Vánoční EATON
Cup“ starších přípravek, který proběhl
v sobotu 21.12. 2013. V pořadí druhý turnaj
této kategorie (náš tým jsme představili
v minulém čísle Suchdolského zpravodaje)
představujeme v komentáři jednoho z trenérů Petra Poláka:
„Do turnaje jsme opět vstoupili opět s dvěma celky a to i přes velkou marodku. Kluci
byli bojovní a bavili se fotbalem, i když se zápasy občas nevyvíjely dle našich představ. Ale
nejdůležitější je, že nedošlo k žádnému zranění. Nejlepším střelcem turnaje byl po zásluze
vyhlášen Marek Brychta ze suchdolského „A“
týmu. Nejlepšími hráči našich suchdolských
celků byli vyhlášeni Kamenišťak Jakub a Toul
Vojtěch.“
Pořadí turnaje: 1. České Velenice, 2. Suchdol „A“, 3. Horní Stropnice, 4. Suchdol “B“

„Vánoční EATON Cup“ starších přípravek
Tajemník hejtmana Jihočeského kraje a člen výboru fotbalového oddílu Luboš Hešík, který předával ceny po skončení turnaje, trenéři mužstva Petr Polák, Rácik Filip, Štěpánek Lukáš, rozhodčí turnaje Kollman Jaroslav
Horní řada zleva: Vetrák Ondřej, Toul Vojtěch, Košumberský Karel, Sládek Tomáš, Kamenišťak
Jakub, spodní řada zleva: Petřík Kryštof, Krkoška Richard, Kocanda Matyáš, Brychta Marek,
Košumberský Jakub, Soudek Jakub, na snímku leží: Němec Martin a Opelka Jan

Prvním letošním turnajem byl v sobotu
11.1. 2014 turnaj „EATON Cup“ v kategorii dorostu.
Náš tým a jeho působení v podzimní části krajské I.A. třídy představuje trenérské duo Rostislav Kuchyňka, Vítězslav Kreim: „V letní sezoně 20013 jsme přebírali tým dorostu, který především potřeboval
stabilizovat hráčský kádr s vědomím, že s týmem bude nutno dlouhodoběji pracovat. Mužstvo z věkových důvodů opustil poměrně velký počet hráčů. Prioritou bylo i nastavení tréninkového procesu a nastavení
pravidelného režimu tréninkových jednotek. V letní přípravě v průběhu
5-ti týdnů trénovali hráči 4x týdně, kdy od třetího týdne byla příprava
obohacena i o přípravné zápasy. Během letní přípravy do mužstva přišli
3 starší žáci, a to: Jakub Zeman, David Kreim a Radek Šebesta, dále
jsme v rámci hostování přivedli další 3 hráče: Filip Lorenc (TJ Tatran
Lomnice), Tomáš a Pavel Šniager (Slovan Břilice). Z celkového
počtu 16-ti hráčů jsme v průběhu podzimní části mohli využít maximálně 12-13 hráčů, a to především s ohledem na zdravotní stav,
tedy zranění. Mrzí nás především zranění gólmana V. Kanděry,
který tým v první polovině podzimu výrazně držel „nad vodou“, ale
také např. zranění P. Wipplingera, který absolvoval 5-ti týdení přípravu a v momentě, kdy mohl týmu výrazně pomoci, se na tréninku
zranil (kolenní kloub). K samotnému podzimu je třeba uvést, že
jednotlivé zápasy byly výkonnostně nevyrovnané, což je ale v tomto věku dá se říci, přirozené, dále je třeba uvést, že disponujeme
především věkově mladším kádrem. V bráně se postupně adaptoval
Pavel Šniager, který tým několikrát podržel. Závěrem bychom
chtěli celý tým pochválit za vynaložené úsilí, a to jak v jednotlivých zápasech, tak především přístupem k tréninku. Nastavená
cesta je dobrá a spolu s postupným začleňováním hráčů do seniorských mužstev by měla v budoucnu pozitivně ovlivnit seniorský
suchdolský fotbal. V podzimní části jsme se umístili na celkovém
8. místě ze 13 mužstev, s celkovým počtem 18-ti bodů.“
Kádr mužstva: Václav Kanděra, David Kreim, Filip Lorenc, Marek
Čáp, David Čáp, Jan Krekl, Pavel Wipplinger, Tomáš Potěšil, Radek
Šebesta, Jakub Zeman, Radek Polák, Jiří Brabec, Jan Pytel, Jan Kregl,
Pavel Šniager, Lukáš Kuchyňka,
V samotném turnaji s názvem EATON CUP startovaly celky Sokol
Suchdol nad Lužnicí, Spartak Kaplice, Jiskra Chlum u Třeboně, SK Lišov, FK Olešník

Celkové pořadí:
1. Spartak Kaplice, 2. SK Lišov, 3. Sokol Suchdol n. L.,
4. FK Olešník, 5. Jiskra Chlum u Třeboně.
Ocenění hráči:
Nejlepší střelec: Petr Šteyer – FK Olešník,
Nejlepší hráč: Jan Kándl – SK Lišov,
Nejlepší brankář: Václav Kanděra – Sokol Suchdol n. L.
Výsledky zápasů a domácí střelci :
1. Suchdol – Lišov - 4:2
(Jiří Brabec 2x, Lukáš Kuchyňka, Tomáš Potěšil)
2. Kaplice – Olešník - 4:1
3. Chlum – Suchdol - 1:5
(Pytel Tadeáš, Pytel Jan, Jiří Brabec, Radek Polák, Tomáš Potěšil)
4. Kaplice – Lišov - 4:2
5. Chlum – Olešník - 0:7
6. Suchdol – Kaplice - 0:2
7. Chlum – Lišov - 0:3
8. Suchdol – Olešník - 1:2
(Tomáš Potěšil, Jan Pytel nedal penaltu)
9. Chlum – Kaplice - 2:3
10. Olešník – Lišov - 0:4
Trenér Vítězslav Kreim k turnaji uvedl: „ Přestože jsme dva zápasy
vyhráli a dva prohráli, tým chválím za bojovnost a pěknou hru. Myslím,
že i diváci, kteří vytvořily správnou fotbalovou kulisu, si přišli na své.
Našimi nejlepšími střelci byli Jiří Brabec a Tomáš Potěšil s třemi brankami.

V měsíci únoru proběhnou další dva turnaje:
¡ sobota 1. 2. 2014 tradiční „KOBLÍŽEK CUP“
kategorie mladších žáků

¡ sobota nebo neděle 15.2. 2014 příp. 16.2. 2014

tradiční „SOKOLÍK CUP“ kategorie starších žáků

Bližší informace o turnajích naleznete na webu oddílu www.fotbalsuchdol.cz nebo na facebookovém profilu. Před jednotlivými turnaji
jsou základní informace zveřejňovány i na webu a facebookovém profilu města.
Výkonný výbor Sokol Suchdol nad Lužnicí
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11. 1. 2014 – EATON CUP, Dorost
Horní řada zleva: trenér Vítězslav Kreim, Filip Lorenc, Jiří Brabec, Lukáš Kuchyňka, Radek Šebesta, Radek Polák, trenér Rostislav
Kuchyňka. Dolní řada zleva: Jan Pytel, Tadeáš Pytel, David Čáp, Tomáš Potěšil, Jakub Zeman, Václav Kanděra.
Chybí: David Kreim, Marek Čáp, Jan Krekl,
Pavel Šniager.

Občanské sdružení – Klidný domov – informuje
Jako jednatel a mluvčí této organizace se snažím pravidelně, pokud
to jen trochu jde, účastnit na veřejných plenárních zasedání Města
Suchdol nad Lužnicí. Poslední takové, které jsem absolvoval, proběhlo
18.prosince 2013 a zvažuji, zda se dalších budu zúčastňovat. Už po několikáté se zde řeší věci naprosto nepřipravené a to, zda se organizace
Sokol dostane jako taková pod město, nebo bude nadále financována ze
svých vlastních zdrojů a pouze za pomoci dotací. Tento bod se k jednání opakovaně předloží, podrobně probere, aby se znovu odložil. Byli
jsme zde 4 hosté a předčasně jsme odcházeli. Odešel jsem v pořadí jako
3., už se to nedalo poslouchat. Jak chce Zastupitelstvo na tyto akce přilákat občany, nebo je zde snaha je jednoznačně odradit. Místní setkání
zastupitelů je vlastně obdoba bývalé Národní fronty, ať se to někomu
líbí nebo ne. Tam docházelo k tomu, že všichni hlasovali v režii KSČ a
všem to bylo jasno. Sám jsem zatím nezaregistroval, že by některý ze
zastupitelů jako jedinec hlasoval proti čemukoliv. Buďto hlasuje v souladu s návrhem, nebo se výjimečně hlasování zdrží. Zde to je spíše proto, že danou věc nepochopil. Je to prostě vytváření alibi. Před časem při
prodeji bytů zde byl klasický příklad takzvané jednoty. Na dotazy se
přestalo odpovídat občanům, všichni zastupitelé se na povel dívali do
země a jejich zájem byl nulový. Přesto dokázali, že jim šlo o něco jiného, než se něčím zabývat. Je to klasický příklad projevu, který povyšuje
zájmy osobní nad zájmy občanů. Tyto zde rozhodně zastoupeny nebyly. Od prodeje uběhl už nějaký rok a v takto prodaných domech se pro-

ZEDNICKÉ PRÁCE
Obklady, dlažby
Rekonstrukce bytových jader
Zdeněk Šerhakl
Hrdlořezy 12, Suchdol nad Lužnicí

Tel.: 777 129 121
Prodám nebo pronajmu byt 1 + 1
v Suchdol nad Lužnicí, Sídliště 9. května 703.

Tel.: 723 190 998

jevují nepochopitelné závady. Kdo např. přebíral práci pří výměně
plastového potrubí ve stoupačkách domů, byl neskutečný lempl, ať byl
tehdy ještě na MNV kdokoliv. Podle síly stěn plastových trubek existuje tato na horkou a zvlášť na studenou vodu. Ta na studenou vodu je
podstatně slabší, byla zde ale použita i na vodu horkou. Opakovaně se
stalo, že tato slabší trubka nevydrží a prostě praskne. V čp. 568 už k této
situaci došlo opakovaně. Celý vchod se potom zahalí do páry a horká
voda pod tlakem volně teče do odpadu, který je naštěstí vedle. Úniky
zaplatí ti, co zde bydlí, a jen se čeká, kdy se to bude opakovat. Výměna
trubek za ty správné byla odhadnuta v jednom vchodu asi na 80 000 Kč.
Který lempl zavinil tuto věc? Nebo zde byla použita slušná provize?
O zateplení např. západní strany domu 567, 568 a 569, se nemá cenu
vůbec vyjadřovat, bylo to zkrátka dílo blbce! Před asi více než rokem
jsem byl tajemnicí Města Třeboň osobně pozván na jejich zasedání.
Průběh tohoto se se suchdolským nedá srovnat, bližší rozbor podám zájemcům ústně. Na našich plenárních zasedáních Zastupitelstev se rozmohl i další nešvar. Pokud řídící jedinec, zpravidla z Rady, něco
prohlásí, jsou tu jedinci s okamžitou reakcí, tak zvaného -lezení někam,
s prohlášením, jak moc prohlášení podporují, a je zajímavé, že jsou to
jedni a ti samí. Asi jsem se o problémech Zastupitelstva rozepsal příliš.
Bylo by tu co řešit, musela by být ale snaha a ta tu není. Na podzim nás
čekají opět místní volby. Občané, zkuste se zamyslet nad tím, zda by tu
nebylo možné něco, třeba i málo změnit v náš prospěch. Nevolte některé z těch, co připomínají pro člověka nepotřebné slepé střevo. Jsou stejně tak podráždění jako zbyteční. Budeme i nadále zveřejňovat
nedostatky, vzhledem k tomu, že opozice v Suchdole neexistuje. Na závěr přeji za OS – Klidný domov do nového roku hlavně pevné zdraví,
bude ho určitě moc potřeba.
Za OS – Klidný domov: Jednatel a mluvčí Zdeněk Mrázek
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FOTOGRAFIE z pohodlí
vašeho DOMOVA?
objednávejte na: www.fotocibulka.cz
Zpracováváme též klasické kinofilmy
výdej zakázek: Kodak Express, Husova 13, Třeboň
Tel.: 608 708 516, 774 708 516
Provádíme veškeré fotografické práce a průkazové fotografie

10.2.

v 16.00

Výrobní závod nadnárodní americké společnosti

Eaton Elektrotechnika s.r.o.
se sídlem v Suchdole nad Lužnicí,

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICE:
¢ HR Generalist
¢ Nákupčí komponentů

a materiálu ACB
¢ QS kontrolor a vstupní

kontrola komponentů
Požadujeme:
¡ praxi v nabízeném oboru
¡ aktivní znalost Aj slovem i písmem
¡ práce na PC tzn. Excel, Word, Power point atd.
¡ dobré povědomí o nabízené pozici
¡ dobré komunikační a prezentační schopnosti
¡ Ochota dále se rozvíjet,
¡ aktivní a flexibilní osobnost

Nabízíme:
¡ konkurenceschopné mzdové podmínky
¡ zázemí silné mezinárodní společnosti
¡ možnost firemního vzdělávání
Pracovní náplň nabízených pracovních pozic
bude upřesněna na vyžádání.
Personální oddělení
Tel.: 387 700 119, 387 700 101
E-mail: AndreaMazancova@Eaton.com

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

Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, e-mail: suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz. Vychází měsíčně č. 2,
31.1.2014. Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka
poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů.
Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

