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Cena 3,00 Kč

Něco o topení a co s tím souvisí
Nastal čas, kdy je nutné vytápět naše příbytky a proto bych Vás chtěl
seznámit s některými záležitostmi, které se topení týkají. V prvé řadě,
abychom porozuměli dalšímu textu, uvádím něco z názvosloví.
Kouřovod – konstrukční díl určený ke spojení mezi palivovým hrdlem spotřebiče paliv a sopuchem komína
Sopuch komína – otvor v komínovém tělese sloužící k propojení
průduchu kouřovodu a průduchu komína
Spalinová cesta – je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem
Komín – skládá se z jednoho nebo více komínových průduchů
V sobotu 29. září byla za účasti cca 320-ti občanů Města Suchdol
n. L. a Obce Brand – Nagelberg v našem kulturním domě slavnostně
podepsána Smlouva o partnerské spolupráci mezi oběma subjekty.
Smlouva deklaruje vůli podporovat vzájemný přátelský vztah a spolupráci ve všech oblastech veřejného života obou obcí a jejich občanů.
Součástí tohoto společenského setkání bylo i vystoupení kapely
Budvarka, Trachtenkapelle – Brand a Werkskapelle - Stölzle.
Na fotografii je záběr z podpisu smlouvy starostou Suchdola n. L.
J.Kronikou a starostou Brand – Nagelbergu Franzem Freisehnerem.

Město uvažuje o pronájmu vestibulu
v místním kině pro provoz bufetu
Město uvažuje o pronájmu části vestibulu v místním kině za účelem provozu bufetu. Případní zájemci mohou podat písemnou žádost
do 30. 11. 07 MěÚ Suchdol n. Luž. Bližší informace podá a prostor
k pronájmu vymezí prac. MěÚ Suchdol n. Luž. P. Hrbek, který zajišťuje provoz místního kina - tel. 384 382 159, kancelář č. 12 v I. poschodí radnice.

Komíny v obytných domech jsou jedním ze zařízení, která potřebují
pravidelnou kontrolu a čištění. Povinnosti vlastníků, správců a uživatelů budov a dalších objektů i uživatelů spotřebičů paliv ve vztahu k čištění komínů jsou stanoveny zvláštním předpisem, kterým je vyhláška
Ministerstva vnitra č 111/1998 Sb., o čištění komínů.
Při čištění komínů se provádí současně také kontrola jejich stavu. U
komínů, do nichž jsou zavedeny spotřebiče na plynná paliva, se kontroluje pouze jejich stav.
Kontrola a čištění je službou, kterou zajišťuje pronajímatel bytu, a
cena za kontrolu a čištění komínů se rozúčtuje mezi jednotlivé nájemce
bytů, a to podle počtu využívaných vyústění do komína. Není rozhodující, pro jaký účel je vyústění do komína využíváno. Může tedy jít jak o
klasické využívání vyústění do komína pro zapojení kamen na tuhá paliva, ale také o vyústění využívané pro odkouření u odsavače par nad
kuchyňským sporákem nebo odkouření z koupelny.
Výše jmenovaná vyhláška MV ukládá správci objektu, ve kterém
jsou zapojeny spotřebiče paliv do komínových průduchů, povinnost
zejména :

Pozvánka na adventní koncert

- umožnit kominickému podniku řádné čištění a kontrolu komínů, zej-

Zveme Vás na tradiční adventní koncert, který se bude konat
v Suchdole nad Lužnicí v kostele sv. Mikuláše dne 9. prosince 2007
v 15.00 hodin.
Účinkovat bude pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna Třeboň pod vedením sbormistra pana Jaroslava Masopusta, varhanní doprovod pan
Jaroslav Kohout.
Za farní radu Marta Kojanová

ména volný a bezpečný přístup ke komínům a spotřebičům paliv

Informace
V pondělí 26. listopadu 2007 bude 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.

- odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny při
čištění, kontrole nebo zkoušení komínů

- zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění
Odpovědnost za bezpečný provoz spotřebičů paliv nese jejich uživatel, který je povinen ohlásit správci objektu každé nové připojení
spotřebiče paliv ke komínu a plnit povinnosti spojené s provozem spotřebičů umístěných v bytech a nebytových prostorech, které užívá.
Správné připojení tepelného spotřebiče ke kouřovodu a komínu je základním předpokladem nejen pro spolehlivou funkci spotřebiče, ale i
snižuje možnost nebezpečí úniku spalin nebo vzniku požáru.
V. Eder
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České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60,- Kč

Program kina na měsíc listopad

t
t

2. pátek

19.30 hod.

117 min.

TEN VEČER
Drama. Těžce nemocná žena vzpomíná na
dobu svého mládí, kdy potkala lásku svého života, zatímco její dcery se snaží vyrovnat s její
blížící se smrtí.
Hrají: Meryl Streep, Toni Collette, Patrick
Wilson aj.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60,- Kč
t

7. středa

19.30 hod.

103 min.

t

14. středa

19.30 hod.

110 min.

KDYŽ SI CHUCK BRAL
LARRYHO
Komedie. Chuck a Larry jsou největší kámoši, přestože se liší jako den a noc. Při podepisování životní pojistky vznikne řada neuvěřitelných problémů a situací.
Hrají : Adam Sandler, Kevin James a další.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 60,- Kč
t

17. sobota

19.30 hod.

105 min.

IRINA PALM

KOŘENÍ ŽIVOTA

Komediální drama. Ovdovělá padesátnice se
nechá zaměstnat v erotickém klubu, aby finančně přispěla svému těžce nemocnému vnukovi na léčbu.
Hrají : Marianne Faithfull, Kevin Bishof aj.
České titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 60,- Kč

Romantické drama. Šéfkuchařka prvotřídní
restaurace Kate vede své každodenní náročné
směny s obdivuhodnou lehkostí, dokud se nezamiluje.
Hrají : Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhard a
další. České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 60,- Kč

t

9. pátek

19.30 hod.

98 min.

t

21. středa

19.30 hod.

28. středa

19.30 hod.

117 min.

HAIRSPRAY
Muzikál evokující osvobozující šedesátá léta
od autora Adama Shankmana.
Hrají : John Travolta, Amanda Bynes a další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
t

17. sobota

17.00 hod.

88 min.

DIVOKÉ VLNY
Animovaný rodinný film o surfujících tučňácích a jejich sportovních výkonech.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

116 min.

MEDVÍDEK
Hořká komedie. Osudy trojice přátel z gymnaziálních let a jejich životní peripetie v podání
režiséra Jana Hřebejka.
Hrají : Nataša Burger, Jiří Macháček, Anna
Geislerová, Ivan Trojan, Tatiana Vilhelmová
a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

PŘIPRAVUJEME…
t

vaný film

- od 19.30 hod. GYMPL – česká komedie

BOURNEOVO ULTIMÁTUM
Akční drama. Špionážní thriller je závěrečním
dílem adaptací tří knih známého autora Roberta Ludluma.
Hrají : Matt Damon, Julia Stiles a další.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

24. sobota

19.30 hod.

105 min.

DISTURBIA
Thriller. Šmírovat sousedy se příliš nevyplácí.
Můžete objevit temná tajemství a v důsledku
toho vám pak půjde o život.
Hrají : Shia LaBeouf, Sarah Roemer a další..

Pozvánky za kulturou
u V sobotu 10. listopadu 2007 od 19.30 hodin se uskuteční v Kině v Suchdole nad Lužnicí
představení divadelní hry ŠTIKA K OBĚDU. V komedii účinkují : Květa Fialová, Naďa
Konvalinková, Libuše Švormová a Václav Postránecký. Překlad a úprava hry Ota Ornest, režie Pavel Háša. Vstupné 220,- Kč. Prodej vstupenek v Městské knihovně.
u Spolek třeboňského loutkové divadla má pro vás v listopadu připravena tato představení:

- Pro dospělé a starší děti ve čtvrtek 1.11. 2007 od 19.30 hod. O krásné Bertě a vodníkovi
a ve čtvrtek 29.11.2007 od 19.30 hod. Krčín a třicet hastrmanů.

- Pro děti všeho věku v neděli 4.11. 2007 od 15.30 hod. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
a v neděli 25.11.2007 od 15.30 hod. O silném Honzovi.
Další info na loutkovedivadlo.tr-ops-nno.cz

Sobota 1. prosince

- od 17.00 hod. RATATOUILLE – animo-

Sportovní rybáři
Výbor místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí
v sobotu 17. listopadu 2007 od 19.00 hodin
pořádá pro své členy a jejich přátele společné posezení ke konci rybářského roku
„Dolovnou“ v restauraci U PÁVKŮ.
Věříme, že tato společenská událost
bude hojně navštívena.
výbor MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Sandra Brown – Exkluzivně
Paul Burrell – Takoví jsme byli
– Vzpomínky na Dianu
Martina Cole – Procitnutí
Josef Formánek – Létající jaguár
James Patterson – Stopy v písku
Kluci v akci 3
Maxipes Fík na cestách
Shrek – kompletní průvodce
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Kulturní a sportovní tipy v Českých Velenicích
Upozornění: předprodej lístků na

· 10.11. od 16.00 hod. zábavný pořad - představení „Žabičky“ (písničky a drby z hereckého
zákulisí) s Květou Fialovou, Naďou Konvalinkovou, hudba Pavel Půta v KD Beseda,
vstup: 120,- Kč a pro studenty, důchodce a držitele ZTP 75,- Kč

· 8.12. Les Misérables – Bídníci, zájezd do Prahy spojený s vánočními nákupy, vstupenka
včetně dopravy 840,-Kč nebo 570,- Kč

· 13.12. „Prázdniny snů“, zájezd na div. představení - Trhové Sviny, vstupenka včetně
dopravy - 215,- Kč
předprodej v městské knihovně 384 794 212 a u kult. ref. V. Přibylové 384 794 480 nebo
739 943 336
přihlášky na kurzy u kult. ref. V. Přibylové

LISTOPAD
· 4.11. AQUA AEROBIK pro ženy (bez dětí) s TJ Lokomotiva SPV, od 16.00 hod. Bertiny
lázně Třeboň, bazén zdarma, doprava vlastní

· 5.11. od 13.30 hod. v KD Beseda – „Přednáška a beseda – Policie ČR“ v Senior klubu
· 6.11. zájezd na divadelní představení „Čistá kořist“ Trhové Sviny, vstupenka
včetně dopravy 215,- Kč

· 8.11. „Dr Klutz show“ – jedinečné vystoupení kouzelníka a baviče pro děti v anglickém
jazyce v KD Beseda pro školy, MK Piškůtek a pro veřejnost od. 8.30 hod. a 10.00 hod.,
vstup: 35,- Kč

· 8.11. PRODLOUŽENÁ tanečního kurzu od 19.00 hod. v KD Beseda pro veřejnost,
vstup: 50,- Kč

· 10.11. od 16.00 hod. zábavný pořad - představení „Žabičky“ (písničky a drby z hereckého
zákulisí) s Květou Fialovou, Naďou Konvalinkovou, hudba Pavel Půta v KD Beseda
vstup: 120,- Kč a pro studenty, důchodce a držitele ZTP 75,- Kč

· 10.11. FIT sobota – tělocvična stadionu TJ Lokomotiva, od 8.30 hod.
· 11.11. Zimní malování s MK Piškůtek akce pro veřejnost od 9.00 hod. do 11.30 hod.
dopolední tvoření rodičů s dětmi a od cca 14.30 hod. – 17.00 hod. odpolední arteterapie
rodičů, vstup: rodiče 50,- Kč a jedno dítě, 75,- Kč a 2 děti a 100,- Kč a 3 děti. Lektorka kurzu
Mgr. Nicole Hovorková. Kurz proběhne ve 3.MŠ – České Velenice

· 14.11. „PAMFILO“ představení div. souboru SUD Suchdol n. Lužnicí, pro veřejnost
od 19.00 hod. v KD Beseda, vstup 50,- Kč

· 17.11. „TOČTE SE, PARDÁLOVÉ“ – taneční zábava nejen pro seniory, kde si můžete
zatancovat, zazpívat nebo se jen zaposlouchat a hlavně se přijít pobavit od 14.00 hod.
do KD Beseda se Senior klubem, vstup: 60,- Kč

· 18.11. Kurz malování na sklo pořádá výtvarná dílna při KD Beseda pro veřejnost,
vstup: 100,- Kč a spotřebovaný materiál od 13.30 hod. v KD Beseda (v jídelně)

· 21.11. Beseda s autorem dětských knížek Janem Lebedou a ilustrátorem Vladimírem
Jandou v zasedací místnosti KD Beseda , bližší informace na plakátech, na závěr připravena
autogramiáda knih spojená s prodejem (můžete pro své děti zakoupit dáreček pod stromeček).

· 24.11. Soutěž dětí v plavání – Jindřichův Hradec – bližší informace u cvičitelek dětí SPV
· 25.11. Kurz savování pořádá výtvarná dílna při KD Beseda, od 13.30 hod. v KD Beseda
(v jídelně) pro veřejnost, vstup: 85,- Kč

PROSINEC
· 1.12. Mikulášská pohádka – „O nepovedeném čertíkovi“ v KD Beseda od 17.00 hod,
vstup: 20,- Kč

· 2.12. Vánoční trhy v kaštanové aleji města od 10.00 hod.
· 2.12. Mikulášská diskotéka s nadílkou v KD Beseda , od 15.30 hod., vstup: 20,- Kč
· 7.12. VĚNEČEK - závěrečný ples tanečních kurzů města v KD Beseda od 19.00 hod.,
vstup 95,- Kč a děti 30,- Kč
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Jak to vypadá u pískovny!
Aneb jací jsou Suchdoláci!
Kolegové rybáři! Přiblížím vám problémy
u pískovny, jak je vidím já. Omlouvám se, že
kladu vinu na všechny suchdolské rybáře. Samozřejmě se to netýká jen nás a určitě se to
100% netýká všech Suchdoláků. Vím, že se
problémy u vody nevyřeší přes noc. Ale jsem
optimista! Věřím, že lidé si uvědomí své katastrofické chování u vody tak, jako jsem si ho
po zabití 65cm jikrnačky uvědomil já.
Jmenuji se Jan Mlnařík. Jsem jednadvacetiletý student. Žiji v Suchdole nad Lužnicí od
narození. Mám zde přátele, spoustu známých,
určitě i pár nepřátel a po tomto článku jich jistě
několik přibude. Rybařím zde asi osm let a
jsem ochránce a milovník zdejších pískoven.
Mám jisté vesnicko chlapské vzdělání. Tudíž
vím, co je kalač, umím pokosit louku a zabít i
stáhnout králíka, když je třeba! Dokážu dát
první pomoc, aniž bych omdlel. Krev mi prostě nevadí, ale z toho, co se děje u pískovny, se
mi chce zvracet!!!
Masaření, odpadky, závist! A to je ještě
znásobeno nelítostnými nájezdy „lufťáků“. Jenomže to není u vody vidět jen o prázdninách.
Rybáři se vždy rádi svěřují a ještě radši donášejí na druhé, to aby odvrátili pozornost od
sebe. Nejhorší jsou ti, kteří denně odnáší dva
(i více) kapříků od vody, ryby vytahují až na
písek, „podmíráky“ kopou zpět a hlasitě poukazují na kapraře na druhé straně, kteří mimochodem loví heslem „chyť a pusť“, se
slovy: „Ti určitě chytají přes půlnoc, navíc ty
velký potvory, co trhají háčky a o který nikdo
nestojí, pouštěj zpátky.“
Celé jaro a léto slyším od rybářů, jak nemohou chytit rybu. S mnoha rybáři jsem lovil a se
spoustou mluvil. Dobře vím o Suchdolácích,
kteří si od vody odnesli několikanásobně víc
ryb, něž mají zapsáno! Nyní, v polovině října,
je po zarybnění pískovna denně obležena masaři. Důvod je prostý. Nasadili padesáticentimetrové kapříky, kteří berou prakticky
zadarmo. A to je ten hlavní problém!!! Suchdolští rybáři jsou škrti, hamouni a lakomci!
Na všechno se dívají skrz peněženku a nejdůležitější je, aby se jim cajk a povolenka zaplatila, a to nevinným masem! Také závist
rybářů, kteří nevidí dál než na svůj talíř a peněženku, nedovolí, aby kapra pustili zpět. Zabijí
padesáticentimetrového kapra, i kdyby ho
měli hodit slepicím, a to jen proto, že „jinej by
ho nepustil“!! Znám několik rybářů, kteří skutečně ryby nejí, ale stejně toho kapra nedokážou nechat žít!!! A znovu připomínám netýká se to všech Suchdoláků a rozhodně ne
jen místních lidí!
pokračování na str. 4
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Jak to vypadá u pískovny ...
pokračování ze str. 3

Několik příběhů od pískovny
Nejednou jsem zažil hladové vychvalování
ryby. Pan Masař měl ve vezírku kapříka nižší
formy o velikosti 42cm. Na své ospravedlnění
pravil jedinou větu: „Von možná není moc
dlouhej ani vysokej, ale von je tak masitej!“
Další zajímavost, která mě překvapí, je
fakt, že nejchutnější ryba je ta, která zrovna
bere. Na jaře pánovi brali 55cm kapři a hlasitě
vyřvával: „ Nejchutnější ryba je pětapadesátník, já bych menšího nevzal a většího bych nechtěl!“ A pak na konci léta: „ Nejchutnější je

INFORMUJEME
Odpady na cestě do Číny
Když člověk vyhazuje PET lahve nebo
papír do barevného kontejneru před domem, často se ptá, co se s těmi věcmi dál
děje. Skeptici říkají, že je popeláři sesypou
zpět na hromadu a vyvezou na skládku. Šli
jsme se tedy podívat, jak je to doopravdy.

Získávání druhotných surovin
Poté, co odpady z kontejnerů na tříděný odpad svozové vozy přivezou na třídící linku, začíná ruční třídění. Každý pracovník hází
určitou tříděnou složku odpadu do shozů, které ústí přímo do velkých kontejnerů. Zde už se
tedy shromažduje skutečně dotříděná kvalitní
surovina, zbavená všech nežádoucích příměsí.
Jednou za čas se slisuje v lisech na velké balíky a ty směřují ke zpracovatelům.
Takto dotříděné plasty se již prodávají jako
druhotná surovina. Čím lépe jsou zbaveny
všechny nežádoucích příměsí, tím je jejich
kvalita, a tedy i cena vyšší. Pokud je surovina
kvalitní a podaří se ji dobře prodat, ovlivní to
pozitivně náklady odpadového hospodářství
obce či města.

Odpady na cestě do Číny
Mluvíme o zpracovatelích druhotných surovin - kdo to ale je?
Papír roztříděný na noviny, časopisy, kartony, kancelářské papíry atd. odchází do různých papíren, které je používají ve výrobě.
Z každé složky vytříděného papíru se vyrábí
jiný druh papíru a musí se také jinak zpracovávat. Stačí porovnat noviny a barevný časopis
na tuhém lesklém, lakovaném papíru. Obojí je
sice papír, zpracování a výsledné výrobky
jsou však velmi rozdílné.
Nápojové kartony, které se na lince s papírem také vytřídí, odcházejí do papíren, jež je
umějí zpracovat (v Bělé pod Bezdězem nebo
Žimrovicích). Tam kartony rozemelou a získají z nich papírovinu, která je velmi kvalitní.
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do těch 45 cm. To je ještě mladý maso. Přes
těch padesát už to není dobrý.“ A toto vykřikoval jen proto, že kapra přes 50cm nemohl
chytit!
Pan Masař po urputném boji a ještě urputnějším měření, které provedl asi pětkrát nakonec prohlásil „ No krááásnejch 42cm. Ono to
není moc, ale my bychom s mamkou většího
nesnědli!!!“
To jednou jsem se fotil ( po pás ve vodě )
s kaprem ( 75 cm – 7,5 kg ). Najednou se z lesa
asi deset metrů ode mne ozvalo „Ty ho chceš
pustit?! Dej mi ho!“ Šokován tónem a výzvou
jsem se zaťatými zuby pravil: „Pane Masaři,

přece byste takového krásného kapra
nesežral?!“ „No dva či tři takový bych si za
rok klidně vzal“ odpovídá mi. Moc dobře vím,
že za svou rybářskou kariéru kapra přes 70cm
nechytil. Stojím asi deset metrů od břehu, pomalu pokládám kapra do vody se slovy „ Tak
si ho tu vemte!“ Nevím proč, ale už se se mnou
ten pán nebaví.
Lidi uvědomte si!: Rybářská stráž nemůže
za to, že se u vody masaří. Za to mohou jen
masaři! A pokud my se nezměníme, tak si za
pět let nezachytáme!!!
S heslem „Jsme přece lepší“
Jan Mlnařík mlnarikj@seznam.cz

Zbytek obsahující plast a hliníkovou folii jde
buď na skládku, nebo na výrobu paliva. Rozemleté nápojové kartony lze také lisovat na stavební desky, které se používají například jako
ztracené bednění.
Největších změn doznalo v posledních letech třídění plastů. Zpočátku byla v kontejnerech na plasty až polovina PET lahví, protože
si lidé pod pojmem plastový odpad představovali vlastně jenom je. Teď už však lidé vědí, že
do těchto kontejnerů patří i jiný plast. Celkové
množství stoupá a podíl PET lahví v odpadu
mírně klesá.
PET lahve jsou rozhodně v současné době
hitem odpadového hospodářství, protože je po
nich, jako po druhotné surovině, opravdu veliká poptávka. Slisované lahve roztříděné podle
barev se prodávají až za několik tisíc korun za
tunu. Z Jihočeského kraje jich jde velká část
do závodu Silon v Plané nad Lužnicí, kde
z nich vyrábějí vlákna. Ta se používají na výrobu koberců, izolačních materiálů nebo netkaných textilií. Velký zájem o vytříděné lahve
mají obchodníci z Číny a jihovýchodní Asie,
kde nedávno vyrostly velké zpracovatelské kapacity. Proto směřují kamiony s lisovanými
PET lahvemi z ČR do západoevrop- ských přístavů, odkud jsou v obrovských námořních
kontejnerech odváženy do Číny. Nejlepší zpracovatelé z PET lahví vyrábějí velmi kvalitní
vlákno - fleece. Je proto možné, že ta nová „flíska“ z tržnice v sobě má vlákna z PET lahví,
které jste před časem hodili do kontejneru.
Ostatní plasty však najdou zpracování
také: z fólií (pytlíků a tašek) se opět vyrábějí
fólie. Tvrdé obaly od šampónů, různé kosmetiky a jiných výrobků se po dotřídění melou,
čistí a dále používají ve výrobě. Většinou nahrazují část panenské suroviny, a tím snižují
její spotřebu.

esteru, polyethylénu nebo polypropylénu je
velmi rozdílné. Podaří-li se na lince tyto složky rozdělit, mají naději, že je opravdu dobře
prodají. Často to však nejde, a pak se směsný
plast musí nějak využít. Vyrábějí se z něj výrobky, které možná nejsou na první pohled
příliš krásné, ale svou práci zastanou: například zatravňovací dlaždice, „korýtka“ na ukládání kabelů do země, protihlukové stěny nebo
třeba i U-rampy. Směsný plast je však někdy
tak znečištěn, že se ho nevyplatí ani recyklovat. Pak může posloužit pro výrobu alternativního paliva.

Zajímavá je cesta, kterou absolvuje složka
nazývaná směsný plastový odpad, tedy zbytek
po vytřídění ostatních dobře využitelných
frakcí. U plastu totiž nelze často rozpoznat,
z jakého materiálu je. Přitom zpracování poly-

Sklo, o němž jsme se tady zatím moc nezmiňovali, je odváženo přímo do skláren
nebo specializovaným úpravcům. Pro jeho
dotřídění jsou potřeba linky se zvláštní technologií. Donedávna se v Jihočeském kraji
sbíralo sklo jen do zelených kontejnerů. Teď
se v některých regionech kraje chystají zavést oddělený sběr barevného a bílého (tedy
bezbarvého) skla. Sklárny požadují, abychom jim dodávali sklo vytříděné podle barvy. To je nejjednodušší zařídit tříděním do
dvou kontejnerů. Svozové firmy proto rozšiřují síť o kontejnery na bílé sklo.
Co se stane, když se do některé vytříděné
komodity dostane, co tam nepatří? Jednoduše
řečeno: celá ta práce i vynaložené peníze přijdou vniveč. Odpad je surovina - prodává se
dále zpracovatelům, kteří z ní vyrábějí nové
výrobky. Kupující celkem logicky požadují,
aby byla surovina co nejkvalitnější. Své výrobky totiž musejí prodat a opět se na nich požaduje co nejvyšší kvalita. Nežádoucí příměsi
však mohou odpad jako surovinu zcela znehodnotit. A proto možná někdy vidíte, jak popeláři vysypávají kontejner s plasty mezi
směsný odpad: stačí jeden koš z kuchyně, se
kterým byl kdosi líný popojít pár metrů - a
PET lahev už není surovina, ale odpad dobrý
leda tak na skládku.
Převzato z www.jihoceske-trideni.cz
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ZŠ T.G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí

Pozvánka

školní rok 2007/2008

Lékárna Suchdol nad Lužnicí si Vás dovoluje opět pozvat na den s kosmetikou
Doliva. Jedná se o přírodní kosmetiku pro
citlivou pokožku s obsahem extra panenského olivového oleje. Pro každého zákazníka bude k dispozici odborné předvedení a
poradenství zástupci firmy a malý dárek.
Dolivový den se uskuteční ve středu
14. listopadu 9 – 17 hod v naší lékárně.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Kolektiv lékárny

Zájmové kroužky a útvary
1. Počítačový kroužek I.
2. Počítačový kroužek II
3. Šikovné ruce
4. Kroužek angličtiny
5. Keramika I
6. Keramika II.
7. Keramika III.
8. Sportovní hry I.
9. Sportovní hry II.
10. Výtvarný kroužek
11. Tenis
12. Sportovní hry dívky
13. Hrajeme si s němčinou
14. Psaní na PC

Mgr. Budíková Hana
Mgr. Budíková Hana
Mgr. Budíková Hana
Mgr. Dušková Renata
Hadačová Marcela
Hadačová Marcela
Hadačová Marcela
Mgr. Maxa František
Mgr. Maxa František
Mgr. Wipplingerová V.
Mgr. Ondřich Ladislav
Mgr. Ondřichová Olga
Mgr. Petrásková Šárka
Mgr. Šimková Petra

úterý 1x za 14 dní
13:35 – 14:20
úterý 1x za 14 dní 13:35 – 14:20
pondělí 1x za 14 dní 12:30 – 14:15
pondělí 12:45 – 13:30
pondělí - lichý týden 15:05 – 16:35
pondělí - sudý týden 15:05 – 16:35
úterý - sudý týden
16:00 – 17:30
pátek 13:35 – 14:20
pondělí 14:35 – 15:20
středa 12:05 – 12:50
středa 13:45 – 14:30
čtvrtek 14:00 – 14:45
pondělí 13:45 – 14:30
úterý 15:20 – 16:05

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ
SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM
A JEHO DRUŽINOU
Ve středu 5.prosince 2007,
v předvečer svátku svatého Mikuláše,
ovládnou naše město mocnosti nebeské
i mocnosti pekelné.
Přijďte v 17.00 hodin na náměstí
T.G. Masaryka a buďte svědky
slavnostního příchodu patrona našeho
města, sv. Mikuláše, a andělského tažení.
Buďte svědky i ohňového příjezdu
pekelníků ze samotných útrob země.
Záštitu nad touto akcí převzal
pan Jan Kronika, starosta města,
který světce i pekelníky
přijde osobně přivítat.
Na programu je slavnostní
příchod nebeských poslů
v čele se sv. Mikulášem od kostela
Sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí,
nadělování dárků dětem na náměstí,
ohňostroj nad městem, fire show divadla
šermu a ohně “AD INFINITUM”
z Jihlavska a pekelné řádění čertů
v rytmu pekelné hudby.
- - - - - - - - - - - - - Hledáme však i více čertů a andělů,
kteří by se připojili k našemu úsilí.
V případě zájmu volejte na telefon
602 806 508 (Vít Pávek).
Mikuláš s čerty a anděly až do domu:
objednávky na telefonu
602 806 508 (Vít Pávek).
V prosinci pro Vás připravujeme
i tradiční „Živý Betlém
a zpívání vánočních koled“.
Pravděpodobně 23.12. 2007
na farní louce u kostela.
(Více informací přineseme
v prosincovém vydání
Suchdolského zpravodaje)
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Exkurze 7. ročníku do Českých Budějovic
10. října vyrazil 7. ročník v doprovodu učitelky Z. Zbudilové a P. Šimkové do Českých
Budějovic za dvěma účely – zhlédnout sérii
krátkých ekofilmů a absolvovat výukový
program v CEGV (centrum ekologické globální výchovy).
Ekofilm 2007 je akcí připravovanou každý
rok MŽP, občanským sdružením Ekofilm, Jihočeským krajem, městy Český Krumlov a
České Budějovice a agenturou Auviex. Jedná
se o program v rámci Mezinárodního filmové-

vání, Živé srdce Evropy – rys ostrovid, Kamenice v Jizerských horách – řeka Kamenice od
pramene k ústí a její historie, Styl – odchod
z města na venkov, Příroda v kostce – zajímavosti finské přírody, Větrná elektrárna – jak se
vyrábí elektřina pomocí větru, Život jde dál –
příběh o lišce, vejci a životě kdesi na iránském
venkově, SOS Earth – být vegetarián a proč?.
Na závěr proběhla krátká beseda s manželi,
kteří provádějí výzkum v Grónsku, takže byl i
prostor na otázky týkající se největšího ostro-
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ho supermarketu. Pointa spočívala v započtení
ekologických a sociálních dopadů výroby a
přepravy do cen výrobků. Dále jsme se zaměřili na ekologické a sociální dopady samotných supermarketů a odhalili jsme to, co
nenalezneme v žádných reklamních letácích.
Pomocí zajímavého testu se děti naučily orientovat v psychologii prodeje a čelit trikům na
zákazníky. Seznámili se rovněž s výhodami a
možností nákupu biopotravin. Poprvé jsme
slyšeli i o produktech fair-trade.
Naši žáci spolupracovali s panem Tomášem Smržem při programu velmi aktivně. Ve
výsledku bylo znát, že většina z nich chápe důvody nutnosti zachovat a zlepšovat životní
prostředí, sami žáci zdůraznili, že i v naší škole a ve městě jsme učinili tříděním odpadů první kroky k nápravě zhoršeného stavu životního
prostředí.
Tímto také děkujeme šikovnému řidiči –
panu Šnokhausovi, který nás bezpečně dovezl
na místo činu a zase nás bezpečně vrátil do našich domovů.
Jsme rády, že exkurze se obešla bez jakýchkoli problémů, dokonce naopak, žáci
7. ročníku se chovali slušně a reprezentovali
naši školu v tom nejlepším smyslu. Doufejme,
že z tohoto dne si každý odnesl nějaký příjemný zážitek a praktické rady do dalšího života.
P. Šimková, Z. Zbudilová

Burza knih

ho festivalu o životním prostředí, přírodním a
kulturním dědictví, jehož posláním je mezinárodní soutěž ekofilmů z různých zemí, promítání pro školy, filmy a pořady pro neslyšící,
filmové přehlídky, besedy s filmovými tvůrci
a oborníky, semináře, workshopy atd.
V rámci ekofilmů jsme společně i s jinými
školami zhlédli umělecky zpracovaná díla na
téma: Lednice – důsledky globálního oteplo-

va světa. Některé ekofilmy byly zpracovány
opravdu „peprně“, což dokazovala oživlá a
veselá atmosféra diváků, nicméně tím byl splněn účinek ekofilmů.
Výukový program v CEGV se měl původně týkat zdravé výživy. Z důvodů rekonstrukce objektu byl však změněn na téma
„Supermarket“. Ten se odvíjel od simulační
hry, ve které se naši žáci stali zákazníky nové-

Zájezd na Richarda III.
pro přátele Gymnázia v Třeboni
Divadelní ochotnický soubor „SUchdolské Divadlo“,o.s. ze Suchdola nad Lužnicí
uspořádal ve spolupráci s češtináři Gymnázia
v Třeboni pro studenty, profesory a přátele
gymnázia divadelní zájezd na klasické a známé drama Williama Shakespeara „Richard
III.“ (režie: Michal Dočekal) v překladu Martina Hilského a v uvedení herců činohry Národního divadla v Praze. Představení se konalo
v sobotu 6.října 2007 od 17.00 hodin v jedné
ze scén Národního divadla, ve Stavovském
divadle. V hlavních rolích vystoupili Richard
Krajčo (Richard III.), Igor Bareš (král Ed-

ward IV.), Iva Janžurová (vévodkyně z Yorku, jejich matka), Jana Preissová (Královna
Alžběta), Ladislav Mrkvička (Hrabě Rivers,
její bratr), Jan Dolanský (král Jindřich Tudor), David Prachař (vévoda Buckingham) a
mnoho jiných herců naší přední české scény.
Zájezdu se zúčastnilo mnoho studentů i profesorů gymnázia. Moderní řešení kostýmů
(Zuzana Krejzková) a scény (David Marek)
působilo zprvu poněkud zvláštně. Už jenom
proto, že se jednalo o inscenaci Národního divadla, čekalo mnoho diváků klasické ztvárnění, avšak postupem času, jak děj běžel, se

ČSŽ v Suchdole nad Lužnicí bude pořádat 17. listopadu 2007 pro milovníky
knih burzu.
Burza se bude konat v naší klubovně –
bývalá knihovna za kulturním domemvchod z parkoviště.
Zájemci, kteří k nám knihy chtějí přinést, prosíme o vyhotovení seznamu knih
s uvedením ceny, za kterou chtějí knihu
prodat, a to 2 x. Pokud možno uvádějte
ceny symbolické, poplatek bude 0,50 Kč a
10% z prodané knihy.
Za ČSŽ Věra Kryšpínová
ukázalo, že tato výprava má své opodstatnění
a díky dějové linii vše do sebe krásně zapadalo a utvářelo to jakousi asociaci na současnou
politickou scénu. Ale dle ohlasů se zájezd povedl, v autobuse bylo veselo a hra zanechala
jistě v každém z nás hluboký kulturní prožitek, neboť okouzlující hudba Jana Muchowa a
výkony našich předních herců byly naprosto
úžasné. Jednalo se již o druhý zájezd v tomto
roce, jenž uspořádalo „SUchdolské Divadlo“ pro přátele Gymnázia v Třeboni, a již
nyní se chystá na příští rok další zájezd. Případní zájemci se o nás dozvědí na stránkách
www.divadlo.unas.cz či www.gymtrebon.cz.
Děkujeme všem za jejich přízeň.
Vít Pávek,
vedoucí zájezdu a jednatel DS „SUD“
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Horní Suchdol nad Lužnicí mezi dvěma světovými
válkami ve vzpomínkách pamětníků
VZPOMÍNÁ:
PhDr. Jaroslav Novák, nar. 25. 4. 1918, syn strážníka tratě Petra Nováka, který se přiženil na zemědělskou usedlost č. 39, kterou zdědila
Terezie Nestávalová. Její bratr Josef obdržel polovinu již dříve zmenšeného „gruntu“ a později se přestěhoval na chalupu k jeho manželce,
č. p. 194. Druhý matčin bratr „zakotvil“ na Třech Fackách.
Má sestra se provdala asi v 17 letech za p. Bumbu, č. p. 76 v Dol.
Suchdole nad Lužnicí (u domu tehdy památkově chráněná lípa). Bratr
rozšířil usedlost a „sedlačil“.
Já jsem kromě nejbližšího příbuzenstva udržoval přátelské kontakty
též s rodinou bratrance Václava Nestávala ve Třech Fackách. Manželka, roz. Karterová, učila též v Suchdole n/Luž..
Po maturitě na Gymnáziu v Třeboni a po doplňovací maturitě na
učitelském ústavě jsem získal aprobaci pro vyučování na bývalých
měšťanských školách (Č, D, Z, N) a na Vysoké škole aprobaci z dějepisu, filozofie a rozšiř. psychologie.
Do r. 1960 jsem působil na různých měšťanských a středních školách okr. Děčín, Litoměřice, Ústí n/L. Další léta, až do odchodu do důchodu v 65 letech života, jsem vyučoval na katedře občanské nauky při
pedagogické fakultě UK v oboru filozofie se specializací etika a mravní
výchova.
Napsal jsem 3 vysokoškolská skripta a větší počet odborných článků. Ve volném čase jsem se věnoval mj. grafologii, práci se dřevem
a shromažďování vlastivědných materiálů (zajímavostí). Aprobovaně
jsem dříve učil i zemědělskou mládež.
MUDr. Zdeněk Koudelka (2 příběhy z jeho dětství – na závěr „vzpomínek“) se narodil jako syn učitele r. 1918 v Suchdole n/L. Školní i studentská léta strávil v působišti otce – učitele v Trpnouzích. Svou
lékařskou praxi ukončil jako dlouhodobý primář léčebny v Poděbradech.
Shodou okolností se v Suchdole též narodila jeho pozdější manželka Věra jako dcera ruského legionáře Kopačky, který po návratu
z Ruska přes magistrálu a Vladivostok v r. 1921 nastoupil v Suchdole
jako učitel a pak (po desetiletém působení ve Vlašimi) znovu ve třicátých letech jako ředitel měšťanské školy.
ÚVOD:
Vzpomínky jsou součástí našeho života. Umožňují nám vyvarovat
se napříště chyb, jichž jsme se ve svém životě dopustili, a zároveň mohou být ponaučením pro druhé i pro generace, které budou žít po nás.
Pouhé vzpomínání, třeba i předané ústně druhým, je však málo účinné, protože – jak napsal J. A. Komenský – „lidská paměť je vrtkavá,
a proto je třeba podepírat ji berličkami písma“.
Pokud sami v určitých podmínkách místa a času žijeme, zpravidla
nás ani nenapadne, že se doba tak rychle mění, že naši potomci asi stěží
pochopí, jak ten život, byť jen před desítkami let, kdy my jsme byli mladí, ve skutečnosti vypadal. Proto je třeba, abychom vzpomínky dali na
papír, dokud ještě my, pamětníci, žijeme.
Zavzpomínejme tedy na doby minulé, abychom umožnili těm příštím vytvořit si pravdivý a živý pohled na doby, ač ne příliš vzdálené,
přesto neuvěřitelně odlišné, na doby, kdy lidé v Horním Suchdole museli žít velmi skromně a kdy značná část jich dokonce těžce strádala.
Vyprávění začneme událostmi podzimu 1918, kdy skončila první
světová válka. Obecní kronika líčí události těmito slovy: „Ačkoliv
v r. 1918 vrcholily bída, hlad, nedostatek i nemoci, náš lid již tolik ani
nedbal těchto těžkých chvil, ale jeho mysl byla již plně zaujata příchodem nové doby, kterou tak toužebně očekával. Se zájmem se pročítaly
noviny, třeba v nich ještě byly zprávy o rakouských a německých „vítězstvích“….zprávy, které svědčily, že je Rakousko-Uhersko před pá-

dem a rozkladem. ……..I ozvěna dělnické demonstrace 14. 10. sem
zalehla.
Zpráva o kapitulaci Rakouska-Uherska přišla do Suchdola telegramem v pondělí 28. 10. 1918 odpoledne. Hned všude nastal nebývalý
ruch. Lidé vybíhali z domů, hovořili živě na ulicích ……….. Začaly se
odstraňovat německé nápisy ………. Jásot a radost neměly konce.
………V neděli dne 3. 11. konala se u nás všeobecná oslava našeho
osvobození. …..“
Výsledky první světové války byly katastrofální. Hospodářství bylo
rozvráceno a velké množství lidí, včetně otců rodin, padlo nebo jinak
zahynulo v tomto nesmyslném válečném běsnění (v podstatě v boji velmocí o světové trhy).
pokračování na str. 8
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Horní Suchdol ...
pokračování ze str. 7
Další citát z kroniky: “jen ze Suchdola zahynulo nebo zemřelo následkem válečných
útrap 63 mladých mužů“.
Rakousko-Uhersko – ten „žalář národů“ –
se rozpadlo a vznikl nový státní útvar, Československá republika.
Lidé se dívali s nadějí do budoucna, aniž
mohli tušit, že je v blízké době bude čekat další veliké strádání spjaté se světovou hospodářskou krizí a že dříve, než se stanou jejich po
válce narozené děti dospělými (tehdy 21 let),
vzplane druhá světová válka, v níž zahyne 50
milionů lidí, to je dvaapůlkrát více než v první
svět. válce.
1. Poloha, charakteristické zvláštnosti
místa a styl života tamních obyvatel
Lidé jsou obdařeni vzácnými vlohami, že
si mohou vědomě vybavovat v mysli věci
nebo jevy třeba i dávno minulé. Tím mohou,
alespoň do značné míry, znovu prožívat to, co
je kdysi obšťastnilo, nadchlo, ale (bohužel)
také to, co bylo nepříjemné nebo dokonce tragické. V tomto směru bychom se měli řídit radami básníka J. Seiferta: „Vzpomínejme jen
na to pěkné. Vzpomínky, které hezké nebyly,
zanechme u cesty na pospas kondorům“.
Tím bychom se měli jako jednotlivci řídit.
Chceme-li však ve vzpomínkách co nejpravdivěji zachytit událost doby minulé, aby
v nich nové generace nalezly ponaučení, musíme (ve shodě s kronikáři nebo historiky) vylíčit vše objektivně, pravdivě – včetně věcí či
událostí neradostných a nepříjemných
Vzpomínejme tedy, jak jsme si předsevzali, na události a způsob života obyvatel Horního Suchdola ve dvacátých až třicátých letech
20. století:
Nejprve je zapotřebí určit (alespoň pomyslně) předěl mezi Suchdolem Dolním a Horním. Logické je umístit jej tam, kde silnice,
vedoucí od kostela směrem k vesnici Bor
(Žižkova ul.), začíná výrazněji stoupat. To je
přibližně v místě, kde před „Chadovcem“ odbočuje z Žižkovy ul. cesta doleva k osadě Tři
Facky, hned za statkem sedláka Paška.
Výškový rozdíl od kostela sv. Mikuláše
v daném směru k nejvyššímu bodu v Suchdole
n/L. na kótě Smolek (497 m) je kolem 53 m.
Tato kóta leží ve vzdálenosti asi 200 m vlevo
od silnice, za humny statku téhož jména (Smolek). Od Smolků tato silnice ve svém pokračování směrem západním dříve končila asi
po 200 m u poslední zemědělské usedlosti,
u Miklů.
Odtud směřovala téměř kolmo doleva, ale
už jen jako udržovaná polní cesta. U lesa tato
cesta odbočovala jedna vlevo obloukem kol
lesa k západní části Tří Facek, a jedna vpravo,
kde brzo vstoupila do lesa a za ním vyústila až
do vesnice Bor.
PhDr. Jaroslav Novák
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FOTBALOVÁ SEZONA - listopad
sobota 3.11.

10.00

Dorost I.

Suchdol / Chlum

neděle 4.11.

10.00

St. Žáci I.

Suchdol / Chýnov

neděle 4.11.

11.30

Ml. Žáci I.A

Suchdol / Chýnov

neděle 11.11.

14.00

Muži A I.A

Suchdol / Veselí

sobota 17.11.

13.30

Muži A I.A

Suchdol / Dačice
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KDO INZERUJE - TEN PROSPERUJE!
uzávěrka 15. v měsíci
· Výklad karet – 602 152 983.
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