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Leden 2008
Vážený spoluobčané,
příchod nového roku 2008 je pro většinu
z nás obdobím, kdy si dáváme různá nová
předsevzetí, vyslovujeme svá přání pro svůj
život, pro svou budoucnost, ale zároveň musíme zhodnotit, co se nám podařilo uskutečnit
v roce minulém, který končil magickou sedmičkou.
I v tomto roce se pracovníci městského úřadu, ale i volení zástupci občanů snažili udělat
pro chod našeho města maximum. Během
roku se nám dařilo realizovat projektové dokumentace pro velké stavby následujících let.
Kanalizace Klikov, Tušť, Františkov, projekt
nové mateřské školy, probíhá tvorba nového
územního plánu pro město Suchdol n.L., ale i
pro všechny místní části, byla dokončena rekonstrukce místního rozhlasu a zazvučena tím
i velká část Suchdola n.L. a všech místních
částí. Byla dokončena velká investiční akce
„zokruhování vodovodu a prodloužení kanalizace Na Pražské“ (kasárna). Celá akce stála
3,5 mil.Kč. ZTV-kasárna – příprava území pro
výstavbu 4 rod.domů – 500 tis.Kč, dále komunikace propojení na Gráfovci, oprava místní
komunikace Bor, oprava hřbitovní zdi, opravy kanalizací a mnoho jiných drobných akcí.
V grantovém programu, který vypsal Jihoče-
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Cena 3,00 Kč
ský kraj, jsme byli úspěšní. Podařilo se nám
získat na vybavení pro naše hasiče 80.000,-Kč
a v programu ochran před povodněmi částku
872.304,-Kč na zkapacitnění a opevnění koryta Černého potoka.
Do roku 2008 připravujeme řadu dalších
projektů, kde se chceme ucházet o peníze
z grantů Jihočeského kraje, ale i o peníze
z národních fondů (ministerstva) a také o peníze z EU.
Vážení občané, tento článek píši v týdnu
před posledním zastupitelstvem města roku
2007. Návrh rozpočtu, jak je připraven pro
jednání, počítá pro rok 2008 s investicemi
do rekonstrukcí komunikací v částkách 7,5
mil.Kč, v kanalizacích 1,3 mil.Kč. Hlavní a
největší investiční akcí roku 2008 by měla být
výstavba nové mateřské školy, ale i další akce,
které budou Vašimi zastupiteli odsouhlaseny
v rozpočtu roku 2008.
Vážení spoluobčané, ještě jednou Vám
přeji do nového roku 2008 hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti, rodinné pohody a mnoho pracovních úspěchů.
Jan Kronika, starosta
K přání do nového roku se rovněž připojuje
místostarosta Zdeněk Fical.

POZOR–POZOR–POZOR
Informace k systému plateb za komunální odpad v roce 2008
S účinností od 1.1.2008 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška Města
Suchdol n.L č. 4/ 2007 o místním poplatku za
provoz systému likvidace komunálního odpadu v r. 2008.
Výše uvedená vyhláška je zveřejněna na
úřední desce městského úřadu.
Nadále je v našem městě úhrada prováděna formou místního poplatku, který byl
na rok 2008 stanoven ve výši 450 Kč na osobu s trvalým pobytem v Městě Suchdol n.L.
Poplatek je možné uhradit na celý rok, a to
nejpozději do 31. března , nebo ve dvou
splátkách, a to na I. pololetí do 31. března a
na II. pololetí do 30. července.
Poplatek se hradí v kanceláři odboru poplatků městského úřadu, I.patro č. dveří 12,

případně převodem z účtu dle stejných dat
jako v r. 2007.
Po úhradě poplatku bude poplatníkovi vydána k nalepení na jeho popelnici evidenční
známka. Povinnost platit poplatek má rovněž
fyzická osoba, která má na katastrálním území
města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu (450 Kč).
Do 31. března včetně bude firma AVE CZ
s.r.o. obsluhovat nádoby označené ještě
známkou z roku 2007. Po tomto termínu budou obsluhovány pouze nádoby označené již
známkou na rok 2008.
Toto však neplatí u podnikatelských subjektů, které pro vývoz svého odpadu potřebují
známku na popelnici a kontejneru pro rok
2008 již od 3.ledna 2008. Bez takto označe-

né popelnice či kontejneru nebude tato nádoba ze strany firmy AVE CZ s.r.o. J. Hradec
obsluhována.
Od poplatku jsou osvobozeni občané ve
výkonu trestu, občané, kteří mají v obci trvalý
pobyt, ale v obci se prokazatelně (písemné
prohlášení občana) nepřetržitě déle jak 8 měsíců nezdržují,občané, kteří v r. 2008 dovrší 85
a více let věku a občané žijící v domovech důchodců, ústavech soc.péče a podobných zařízeních, ve kterých nemají trvalý pobyt.
U podnikatelských subjektů se systém plateb a cena nezměnila.
Městský úřad upozorňuje podnikatele na
to, že nepoužité známky na vývoz odpadu
z popelnic z roku 2007 lze vyměnit za nové na
rok 2008 pouze v době od 2.1. do 9.1. 2008.
pokračování na str. 2
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Informace k systému ...
pokračování ze str. 1
Pozdější výměna známek není možná.
Současně připomínáme, že je potřeba, aby
každý poplatník ohlásil správci poplatku
(městský úřad) vznik i zánik poplatkové povinnosti, jako např. narození dítěte, změnu trvalého pobytu, změnu vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a
to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato
změna nastala.
Harmonogram obsluh nádob na odpad zůstává na rok 2008 pro Suchdol n.L., tak pro
místní části beze změn.
Sběrný dvůr pro vytříděné složky komunálního odpadu je v měsíci lednu 2008 otevřen
každou sobotu od 8.oo hod. do 12.oo hodin.
Od února pak i každou středu od 13.oo hodin
do 17.oo hodin . Uložení odpadu do sběrného dvora je možné pouze po předložení platné stvrzenky obsluze dvora, o úhradě poplatku
za komunální odpad na r. 2008.
O státních svátcích připadajících na tyto
dny je sběrný dvůr uzavřen.
Ukládání stavebního odpadu za hřbitovem je možné v zimních měsících :
Pátek 10.00 – 16.00 hodin
Sobota 10.00 – 16.00 hodin

INFORMACE Z RADNICE
n

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
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.
n

Město Suchdol n. Luž. nabízí 2 volné
stavební parcely v ul. U Náhonu
v Suchdole n. Luž.

Upozorňujeme, že v ulici U Náhonu
v Suchdole n. Luž. jsou ještě volné 2 stavební
parcely k výstavbě rodinného domku. Jedná se
o p.č. l267/l05 o výměře 773 m2 a p.č.
l268/l08 o výměře 668 m2. Město je prodá za
těchto podmínek: cena 350,— Kč/m2 + 83
000,— za vybudování inž. sítí. Do doby vydání stav. povolení má město předkupní právo.
Výstavba rodinného domku musí být zahájena
do l roku od uzavření kupní smlouvy. ZM dřívějším zájemcům schválilo slevu z 83 000,—
Kč na 20 000,— Kč /delší trasa inž. síti k hranici pozemku/. Bližší informace podá MěÚ
Suchdol n. Luž. – odbor SMRM, č. tel. 384
382 138.

Stavební odpad lze uložit v uvedené provozní době a po dohodě se správcem úložiště
p. Janem Kollmannem, Vitorazská ul. 421,
který úložiště odemkne a zaznamená množství
dovezeného odpadu.
Odpad předávaný k uložení musí být očištěn od nebezpečných složek a vzhledem
k pozdějšímu využití tohoto území k rozšíření
hřbitova také rozmělněn na menší části. Provozní režim pro ukládání stavebního odpadu
je zveřejněn na úřední desce města.
UPOZORNĚNÍ
Zastupitelstvo Města Suchdol n.L. schválilo dne 26.11.2007 vyhlášku č.3/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
v roce 2008, která nabývá účinnosti dnem
1.1.2008. Vyhláška je zveřejněna na úřední
desce města.
Zásadní změnou proti dosud platné vyhlášce je, že stavební odpad bude možné ukládat
pod hřbitov pouze do naplnění kapacity tohoto
prostoru.
Ukončení ukládání stavebního odpadu
v tomto místě bude zveřejněno na úřední desce
města nejpozději 15 dnů před datem uzávěry
tohoto prostoru.
Harmonogram vývozu sběrných nádob:
se nemění a zůstává stejný jako v r. 2007.
n

Město Suchdol n. Luž. nabízí pronájem
volných prostor v domě s pečovatelskou
službou

Město Suchdol n. Luž. nabízí k pronájmu 4
volné místnosti v I.NP v domě s pečovatelskou službou, které je možno využít jako kanceláře, případně k provozování služeb. Jedná
se o 2 místnosti, které jsou propojeny dveřmi,
a je možnost pronájmu společně i jednotlivě:
místnost č. 1.07 o velikosti 12,3 m2 a místnost
č. 1.18 o velikosti 11,7 m2. Dále se jedná o 2
místnosti rovněž propojené dveřmi, které lze
pronajmout společně i jednotlivě: místnost č.
l.06 o velikosti 14, 2 m2 a místnost č. 1.l9 o velikosti 13 m2.
Zájemci mohou podat písemnou žádost
MěÚ Suchdol n. Luž. V žádosti bude uveden
účel, pro který bude pronajatá místnost využívána. Bližší informace podají pracovníci MěÚ
Suchdol n. Luž. – odbor správy majetku a rozvoje města v budově radnice, l. patro, dveře č.
24, tel. 384 382 038, kteří po dohodě zajistí
prohlídku nabízených prostor.
n

Ceny vodného a stočného pro r. 2008:

vodné: 20,33Kč bez DPH
stočné: l4,64 Kč bez DPH
Celkem: 34,97 Kč bez DPH
Pevná složka za vodoměr ve stejné výši jako
pro r. 2007.
Odbor SMRM MěÚ Suchdol n. L. - JT

leden 2008
kontejnery Suchdol –
každé pondělí
popelnice Suchdol –
každou středu
Tušť a New York –
každou středu
Klikov –
každou středu
Zajíc –
každý lichý týden ve středu
Bor –
každou středu
Tři Facky –
každou středu
Františkov –
každou středu
Benátky –
každé pondělí
Hrdlořezy –
každé pondělí
Vzhledem k obsluze nádob na odpad ve
směném provozu budou tyto nádoby obsluhovány v den vývozu v době od 6:00 do
24:00 hodin.
V případě technické či jiné nepředvídatelné závady budou nádoby obslouženy
následující den v době od 00:00 do 24:00
hodin.
Městský úřad současně upozorňuje ty
občany, kteří dosud neuhradili poplatek či
jeho zbývající část za rok 2007, aby tak neprodleně učinili. V opačném případě jim poplatek bude zvýšen a bude přistoupeno
u těchto dlužníků k exekuci dlužné částky
srážkou ze mzdy,důchodu, či jiných příjmů.
P.Hrbek, správce poplatků městského úřadu

Upozornění
podnikatelským
subjektům
Městský úřad upozorňuje podnikatele na
to, že nepoužité popelnicové známky
z roku 2007 na vývoz odpadu bude možné
vyměnit za nové na rok 2008 pouze v době
od 2.1. do 9.1. 2008.
Pozdější výměna známek nebude možná.
P.Hrbek, MěÚ Suchdol n.L.

Co nového nám
v letošním roce
přinesli naši ochotníci:
Divadelní představení „Pamfilo a spol.“
Náš populární divadelní soubor „SUD“ nastudoval v letošním roce novou divadelní hru
– komedii „Pamfilo a spol.“, jejíž děj se odehrává kdesi v prosluněném, vínem bohatém
venkovském statku. Tato hra měla obě premiéry zcela vyprodané a při poslední repríze byl
sál místního kina zaplněn do poloviny. Pokud
vím, s touto hrou vystupovali ještě i na nádvoří
zámku Nové Hrady a zřejmě ještě i na jiných
místech. Režie se ujal zkušený Petr Toufar,
který si zahrál i hlavní roli Pamfila. A byl v ní
prostě skvělý! Jako režisér vsadil na jistotu,
když obsadil do řady rolí již zkušené herce
pokračování na str. 3
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Co nového ...

Cvrčkové a divadelní představení mile oživil.
Tato spolupráce trvá již delší dobu a je ku
prospěchu obou stran a především však nás,
diváků.
Sv. Mikuláš a čertovský rej
Letos dosud nejvíce navštívenou akcí
v Suchdole n. Luž. byla oslava sv. Mikuláše .
Ve středu 5. l2. 07 v l7.00 hod. se suchdolské
náměstí zcela zaplnilo diváky, kteří sledovali
pečlivě nastudované mikulášsko-čertovské
představení pod záštitou místního farního
úřadu a starosty města. Celkový efekt doplnil ohňostroj a ohňová šou Historického společenství AD INFINITUM z Polné u Jihlavy,
kde střídavě na základě pečlivě sestaveného
scénáře vystupovali pekelníci , sv. Mikuláš i
andělé. Myslím, že všichni diváci byli spokojeni. Je třeba však zdůraznit náročnou přípravu, organizaci programu tak, aby celý
program na sebe navazoval, byla zajištěna
bezpečnost diváků i účinkujících , dále bylo
nutno dořešit takové detaily jako je nežádoucí
parkování vozidel na parkovišti, osvětlení,
uzavření prostoru pro dopravu, zvukové efekty… Při této příležitosti je nutno vyzvednout

pokračování ze str. 2
jako je Vít Pávek, Marie Jelínková, Olga Imrichová. Dostali šanci ale i noví herci. Mile nás
překvapila i pravdivě odehraná role rázné nekompromisní ženské – „štěkny“ v podání
Marty Pilsové. Z anonymity zákulisí vylezl na
jeviště i Honza Mráček, který dosud působil
nenápadně jako zvukař, osvětlovač a „webmajstr“. Nyní zvládl jednu z hlavních rolí. O
zdar představení se zasloužili i ostatní účinkující – Vít Lexa, Tereza Kamišová, Jakub Ďoubal, Iveta Čuháková, Alena Pilná, Šárka
Imrichová, Veronika Fuková, Šárka Budíková, Michaela Sobotková, Martin Šroub, Vendula Číhalová. Diváci si nemohli nevšimnout
jednoduché, ale nápadité scény a v neposlední
řadě i kostýmů. „Vymakaný“ byl i pečlivě připravený tištěný program. Nelze opomenout
ani nenápadnou, ale obětavou práci B. Tlačilové, nápověda, pokladní aj. K úspěchu hry přispěla i spolupráce s Komorním souborem ZŠ
Rapšach, který zajistil hudební doprovod na
hudbu Františka Cvrčka s texty písní Lenky

UPOZORNĚNÍ PRO SPORTOVNÍ RYBÁŘE
V sobotu 12. ledna 2008 od 10.00 do 12.00 hodin v pohostinství U PÁVKŮ v Suchdolu nad
Lužnicí se budou odevzdávat řádně vyplněné úlovkové listy za rok 2007.
Zároveň je možné požádat o vydání povolenky ke sportovnímu rybolovu pro rok 2008
za podmínek:

· Žadatel na obálku napíše jméno a příjmení, datum narození včetně bydliště.
· Do obálky vloží členský průkaz, platný rybářský lístek po dobu platnosti povolenky k sportovnímu rybolovu, doklad o odpracované brigádě případně doklad o jejím zaplacení.

· Finanční prostředky na úhradu členské známky, která je shodná s rokem 2007.
· Ceník povolenek pro rok 2008:
Územní povolenky

Krajské
MP

Roční dospělí

1.100,-

1.200,-

Roční ZTP

550,-

600,-

Roční mládež 16-18 let

750,-

850,-

Roční děti do 15let – 1 prut

300,-

Roční děti do 15-ti let – 2 pruty

400,-

400,-

Roční dospělí

1.500,-

1.700,-

Roční dorost, ZTP

1.000,-

1.150,-

500,-

550,-

2.300,-

2.750,-

MP

MP

P

1-2
revíry

3 a více
revírů

1 revír

700,-

800.-

900,-Kč

500,-

600,-

600,-

250,300,-

350,-

Celosvazové:

Roční děti do 15 let
Supernov. ČRS+MRS

obětavost jednatele souboru Víta Pávka, který
si organizaci této akce vzal na starost. Určitě
to nebyla jednoduchá záležitost. Vše ale
„klaplo“ ke spokojeností přihlížejících dětí i
rodičů.
Závěrem je nutno našim ochotníkům poděkovat za jejich přínos ke zpříjemnění a zkulturnění života v našem městě, za zviditelnění
našeho města v rámci okresu a kraje. K čemuž
jistě přispívá skutečnost, že jedním z jejich
mediálních partnerů jsou i Jindřichohradecké
listy. Zvýšení úrovně jejich představení napomáhá i spolupráce s Komorním orchestrem při
ZŠ Rapšach, což dokazují i další společně připravované akce: Adventní koncert l5. 12. a
„Živý Betlém“ na farské zahradě u kostela dne
23. 12. 07. V době uzávěrky SZ byly tyto akce
totiž ve fázi příprav, takže zhodnocení bude
možno provést až v některém dalším čísle SZ/.
Do příštího roku přeji našim ochotníkům mnoho dalších dobrých nápadů a spokojených diváků. Mimochodem všimli jste si už jejich
zajímavých webových stránek?
JT

Informace
V pondělí 21. ledna 2008 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.

Vypsáno výběrové řízení
na funkci

Místní
P

3

ředitele/ředitelky
MŠ Klikov
Na základě usnesení Rady Města Suchdol
nad Lužnicí č.196/2007 ze dne 5.11.2007
vyhlašuje Město Suchdol nad Lužnicí konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky MŠ Klikov. Uzávěrka
přihlášek je 31.1.2008. Více informací na
webu města nebo u tajemníka úřadu p. Luboše Hešíka, tel.č. 384 781 238.

Upozornění

Výbor MO ČRS Suchdol nad Lužnicí

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr pro
vytříděné složky komunálního odpadu
bude v lednu otevřen pouze každou sobotu
od 8.00 do 12.00 hodin.
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Program kina na měsíc leden
t

16. středa

19.30 hod.

120 min.

t

23. středa

19.30 hod.

110 min.

KRÁLOVSTVÍ

Životopisný film o anglické spisovatelce Jane
Austenové. Film zobrazuje poklidné prostředí
anglického venkova na konci 18. století a tehdejší společnost.
Hrají: Anne Hathaway, James McAvoy a další.
České titulky.
Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč

Thriller. Napínavé drama ze saúdskoarabského Rijádu, Kde skutečně došlo v roce 2003
k sebevražednému teroristickému útoku na
americké civilisty.
Hrají: Jamie Foxx, Jennifer Garner a další.
České titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

19. sobota

19.30 hod.

108 min.

MEZI NEPŘÁTELI
Válečné drama. Film odhaluje skutečný příběh někdejší francouzské koloniální války. Je
založen na historických faktech a předkládá
dobový pohled na válku.
Hrají: Benoit Magimel, Albert Dupontel a další.
České titulky.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

t

26. sobota

19.30 hod.

30. středa

19.30 hod.

123 min.

POSLEDNÍ VLAK

VÁŠEŇ A CIT

t
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129 min.

ZBOUCHNUTÁ
Komedie. Stačí jeden úlet a končí legrace.
Jaké je to nechtěně otěhotnět v den svého kariérního vzestupu v nechutné opilosti.
Hrají: Katherine Heigl, Seth Rogen, Paul Rudd.
České titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

Válečné drama líčí poslední dny lidí z transportu 688 Židů z Berlína do koncentračního
tábora v Osvětimi z dubna roku 1943.
Hrají: Gedeon Burkhard, Sibel Kekilli a další.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
t

12. sobota

18.00 hod.

127 min.

HVĚZDNÝ PRACH
Příběh, který stvořila sama Fantazie. Pohádkový příběh pro všechny bez ohledu na „počet
letokruhů“. Nekonečný příběh 21. století.
Hrají : Michelle Pfeiffer, Charlie Cox a další.
České titulky.
Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

PŘIPRAVUJEME…
2. února - sobota je na programu česká komedie CHYŤTE DOKTORA

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Marie Holečková – Sedm tajemství Třeboně
Špillar – Špillarová
– Amerikou cestou necestou
Nora Robertsová – Síla ohně
Josef Vinklář – Pokus o kus pravdy
John Lutz – Ex manželka
Robert Ludlum – Bournerovo ultimátum
Robert Rohál – Jana Brejchová,
sestra Hany
Michal Viewegh – Krátké pohádky
pro unavené rodiče
Jeffery Deaver – Spící panna
Boris Rösner – Život jako divadlo
Ratatouille
Guinnessova kniha rekordů 2008

Dovolujeme si upozornit občany,
že v pátek 25.ledna 2008 od
20:00 hodin se bude konat
v sále U Pávků

TRADIČNÍ IX. FARNÍ PLES
Hudba: Třeboňský REGENT
Kontaktní místa: Kojanová Marta
telefon: 728 781 668
Fara České Velenice
telefon : 384 794 264
Srdečně Vás všechny zvou
Páter Jaroslav Šmejkal
a za Farní radu Marta Kojanová

leden 2008
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OZNÁMENÍ PRO RODIČE
Základní škola praktická v Rapšachu nabízí možnost umístnění dětí s určitými vadami
např.:

u Školní ples
- řečové vady
ZŠ v Suchdole nad Lužnicí pořádá dne 19.1.2008 od 20.00 hodin v Restauraci U Pávků tradič- pomalejší pracovní tempo
ní Školní ples. Hraje Face. Vystoupí žáci základní školy, tombola, půlnoční překvapení.
Vstupné 100,- Kč. Předprodej vstupenek u pí Wipplingerové.
- výkyvy chování a pod.
Ve třídě je menší počet dětí, a je tedy větší
u Vodácký ples
možnost se těmto dětem věnovat.
Dne 16.2.2008 pořádá v Kulturním domě v Suchdole nad Lužnicí místní Vodácký klub tradičS dětmi je možno přijít k zápisu přímo do
ní ples. Hraje taneční orchestr Marylin. Vstupné 90,- Kč. Předprodej vstupenek od 14. ledna
naší školy.
2008 v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí. Telefon 384 781 299.
Škola je u kostela. Je možno zařadit i starší
děti, které mají potíže v základní škole.
Telefon : 384 786 123
Po dohodě kdykoli.
R. Halámková, zástupce ředitele
· KD Beseda pořádá od 10.1.2008 taneční kurz pro manželské či partnerské páry od 20.00 hodin na sále KD, cena 50,- Kč /osobu na taneční lekci. Kurz bude probíhat pod vedením tanečZákladní škola praktická Třeboň, Jiráskova 3,
ních mistrů tanečního klubu La-St Dance Time České Budějovice.Závazné přihlášky u kult.
pracoviště RAPŠACH 193
referentky V. Přibylové.

Kulturní akce v Českých Velenicích

· 19.1.2008 6. Senior ples v KD Beseda od 14.00 hodin
· 26.1.2008 Hasičský ples v KD Beseda

Mikuláš
Prvňáčci od rána ani nedýchali, bylo přece
5. prosince a to se podle tradice v naší škole
vždy objeví sv. Mikuláš se svou družinou. A
opravdu – jak loni slíbil, také letos splnil. Společně s partou čertů (kteří byli mimochodem
pěkní „drsňáci“) a hloučkem krásných andílků
vstoupil během třetí vyučovací hodiny do budovy 1. stupně. Aby se prvňáčci dlouho netřásli, byli na řadě jako první.
Nutno dodat, že naši čerti měli přece jen rozum a neřádili tolik, aby se tu děti musely bát.
Jenom nenápadně „brblali“, trochu cinkali řetězy. Zato andělé se rozlétli po celé třídě a ta se
rázem rozsvítila. Za krátkou básničku nebo
písničku rozdávali oříšky a sladkosti. Vzhle-

dem k tomu, že z jedničky nebyly hlášeny
v PEKLE žádné hříšné duše, nakonec se
z bonbónů radovali úplně všichni. Dokonce i
paní učitelka byla pochválena.
V dalších třídách se s postupem věku žáků
měnil i přístup čertů, čím vyšší třídy – tím větší raubíři. V pátém ročníku museli čerti pár
hříšníků dokonce odnést v pytli. Žáčci tvrdili,
že zlobí i pan učitel, takže i jeho proháněl čert
s pometlem po třídě.
Naše svatá družina obešla i třídy 2. stupně.
Tady už se žáci čertů vůbec nebáli. A andělé?
Ti se našim klukům podezřele líbili!
A jak se mikulášská družina ve škole objevila, tak rychle zase zmizela. Mikuláš neopomenul říci, že za rok je tu zas a že už se zase
moc těší.
ZZ

Opevnění Jindřichohradecka z let 1936 - 1938
Miloslav Sviták (autor)
Počátkem srpna 2007 vyšel první díl dvoudílné publikace Opevnění Jindřichohradecka
z let 1936 - 1938, Příprava obrany Jindřichohradecka v roce 1938. Kniha se věnuje doposud
nepublikovaným a dlouhou dobu tabuizovaným tématům výstavby opevnění a otázce
obrany jihovýchodních Čech v kritickém září
1938. Jedná se o první souhrnné dílo tohoto
druhu v jižních Čechách, které detailně mapuje tuto část zapomenuté a opomíjené historie.
V prvním dílu naleznete rozsáhlé informace o výstavbě lehkého opevnění na Novobystřicku, Třeboňsku, u Stráže nad Nežárkou,
Lásenice a Strmilova. Publikace mimo jiné
pojednává o budování opevnění v prostoru
Staňkov - Branná a dotýká se i samotného
Suchdola nad Lužnicí, který se tehdy nacházel

v předpolí před hlavním obranným postavením. Právě tato linie jako jediná z pohraničního opevnění na Jindřichohradecku zcela ležela
na území obývaném českým obyvatelstvem a
obsazoval ji III. prapor pěšího pluku 29, mající
svou posádku v Třeboni. Ačkoliv byl Suchdol
nad Lužnicí v předpolí, měl v plánech na obranu regionu své nezastupitelné místo. Severně
od něho bylo připravováno odstřelení trati
Třeboň - České Velenice a samotný Suchdol
se stal místem, kde měl své stanoviště i velitel
roty Stráže obrany státu, chránící část státní
hranice od Staňkova po České Velenice. Navíc se tu nacházela rota civilních pracovníků,
která pomáhala armádě dokončovat překážky u Majdaleny a osady Herda.
V publikaci nechybí ani kapitoly o budování polního opevnění, překážek a o pracovních

jednotkách. Má 272 stran a je doplněna více
než sto obrázky: doposud nepublikovanými
dobovými fotografiemi, mapkami s vyznačenými objekty, linií polního opevnění a překážek, výkresy a nákresy.
Příprava publikace si vyžádala více než deset let soustavné práce v archivech, ale hlavně
přímo v terénu, kde bylo potřeba popsat a
zmapovat přes 350 objektů, desítky kulometných stanovišť a kilometry zákopů. Toto dílo
je věnováno všem, kteří v září 1938 stáli
na tomto kousku českého pohraničí se zbraní
v ruce a byli připraveni ho hájit za jakoukoliv
cenu.
Publikaci zakoupíte v místních knihkupectvích, nebo si ji můžete objednat přímo u
autora na emailové adrese: svitak.miloslav@
seznam.cz
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Mikulášský turnaj v badmintonu
ZŠ Suchdol nad Lužnicí uspořádala pro žáky a žákyně 7. - 9. ročníků
Mikulášský turnaj v badmintonu. Turnaje dívek se zúčastnilo 12 hráček, žáků pak celkem 18.
Turnaj chlapců se uskutečnil 5.12.07
Nejlepší hráči obdrželi sladkou odměnu. Turnaje připravili Mgr.
Olga Ondřichová a Mgr. Ladislav Ondřich

zleva 2 místo Karolína Janků, 1 místo Veronika Drnkvá, třetí místo
Jana Machová

účastnice turnaje

účastníci turnaje

zleva 2. místo V.Vlasák, vítěz M.Magera, 3. místo Bohumil Macho

Informace nájemníkům městských bytů
Tato informace se týká především nájemníků, kteří mají s Městem
Suchdol nad Lužnicí uzavřenu nájemní smlouvu na byt na dobu určitou
jednoho roku.
Dne 14.3.2006 byl vydán zákon č. 107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V jeho druhé části - změna občanského zákoníku v § 686a odst.6 se ruší ustanovení § 676 odst. 2 o nájmu bytu. Nabytím účinnosti tohoto nového zákona dnem 31.3.2006 je
zrušeno ustanovení, podle kterého dříve platilo, že užívá-li nájemce byt
i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodal návrh na vyklizení bytu u soudu do 30 dnů, obnovovala se nájemní smlouva za týchž

podmínek, za jakých byla sjednána původně; a to nejdéle na dobu jednoho roku. Pronajímatel již tedy není v případě podání žaloby na vyklizení bytu vázán 30ti denní lhůtou a tato smlouva již není ze zákona
obnovována.
Je ovšem možné, aby byl sepsán dodatek ke smlouvě o jejím obnovení. Připomínáme tedy nájemníkům, kteří mají zájem o prodloužení
smlouvy, aby si v období dvou měsíců před uplynutím doby skončení
nájmu požádali prostřednictvím našeho odboru (OSMRM) Radu města
Suchdol nad Lužnicí o její prodloužení.
Eder Vladimír, odbor SMRM

leden 2008
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Horní Suchdol nad Lužnicí mezi dvěma světovými
válkami ve vzpomínkách pamětníků
2. Nízká technická úroveň v zemědělství a její neblahé důsledky
(Pokračování z minulého čísla)
Pokud jde o technickou vyspělost, zemědělství vždy značně pokulhávalo za rozvojem
techniky v průmyslu. Navíc ve dvacátých až
třicátých letech 20. století chudí zemědělci na
stroje (i kdyby byly k dispozici) peníze neměli.
Úroveň techniky v zemědělské výrobě se
na celém světě od doby prehistorie až do počátku novověku změnila jen nepatrně. V prvopočátcích zemědělské výroby se stal převratným
vynález pluhu, který byl zprvu tažen lidmi a teprve později zvířaty. Tehdejší pluh však zem
jen rozrýval, kypřil, ale neobracel. Teprve
bratranci Veverkovi vynalezli až v 19. stol.
zlepšení tohoto pluhu v tom smyslu, že bylo
dosaženo i obracení orané půdy. Rovněž celá
staletí trvalo, než sekání srpem nahradila kosa.
Teprve plně rozvinutý novověk dal povel
k postupné mechanizaci zemědělských prací –
především na velkých lánech (např. v USA).
Na malých parcelách našich rolníků však pokračovala mechanizace jen „hlemýždím tempem“. Ojediněle až ve třicátých letech 20.
století se začaly objevovat (posléze i) v Horním Suchdole sekačky převážně tažené jen
volským potahem a jen výjimečně též některé
běžné zemědělské stroje, např. secí stoje, různé druhy menších mlátiček, kultivátory apod.
Na převratný obrat při využívání traktorů a
nakonec i kombajnů si zemědělci museli počkat až na pozdější léta poválečná. Téměř senzací se stalo (zprvu ojedinělé) užívání
sekačky. Tu však mohl pořídit jen zámožnější
zemědělec (nebo několik jich dohromady),
vlastnil-li alespoň volský potah. Koňské spřežení se v Horním Suchdole vyskytovalo ojediněle jen u těch, kteří při „sedlačení“ zároveň i
„povozničili“. To však byly jen výjimky. Postupně někteří rolníci začali pořizovat žentoury, hlavně na „řezačky“ k přesekávání sena a
slámy na „řezanku“ ke krmení dobytka.
Soustrojí upevněné venku poblíže řezárny“
bylo uváděno do pohybu pomocí dlouhé dřevěné páky potahy, včetně krav. Dobytek chodil dokola přivázán bidlem ke středu kruhu,
kde se točila ozubená kola.
Žentour mohl uvádět do provozu také malou mlátičku – zubovku. Pokud ještě nebyl
žentour, byl buben s hřeby (bez hrotů), které
zapadaly mezi hřeby uvnitř mlátičky, točen na
vysoké obrátky lidskou silou. Úzká mlátička
„zubovka“ s otvorem širokým asi ¾ m měla
z každé strany veliké kolo se dvěma rukojeťmi
při obvodu. Pomocí těchto rukojetí uváděli do
prudkých otáček ozubený buben na každé
straně dva silní muži, tedy celkem čtyři siláci –
za denní mzdu kolem 30,-Kč na osobu.
V prvním desetiletí po válce se ještě hodně
mlátilo cepy. Nejlépe šlo mlácení v počtu čtyř
až pěti mlatců (hezky do rytmu). Později se ve

větší míře mlátilo na objednávky „dům od
domu“ obecními mlátičkami na benzinový
motor. Ještě dříve se na statcích ČSR užívaly
tzv. parní lokomobily. O nich se v Horním
Suchdole jen vyprávělo.
O rozvoji zemědělské techniky ve světě
toho zemědělci Horního Suchdola tehdy věděli velmi málo. Na noviny, které v tomto směru
přinášely zprávy a poučení, peníze převážně
neměli. Spíše si mohl někdo snad dovolit ten
„přepych“, že si koupil k Vánocům kalendář.
Pak jej půjčoval i svým známým nebo jej přinesl někdy do hospody.
Z takového kalendáře se rolníci dovídali
mj. též o poměrně vyspělé zemědělské technice, jíž se užívalo v tehdejší době zejména
v USA. Pro místní rolníky to byly zpravidla
zprávy udivující. Vzpomínám, jak jeden ze
sousedů vyprávěl, že v USA mají kupř. takové
rypadlo, které by na jedno „zabrání“ naložilo
celou fůru hnoje. Tak velké „vidle“ jsme si my
kluci a pravděpodobně ani rolníci vůbec nedovedli představit.
Zemědělci měli při obdělávání polí a sklízení obilí „plný zápřah“, přibližně od sv. Řehoře (12.3.) až do „zámrazu“. Jen přes zimu
měli přece jen alespoň trochu volného času.
Toho využívali obvykle v plné míře ke spravování opotřebovaného nářadí a k výrobě nářadí
nového. Vždyť zemědělec byl odpradávna jakýmsi „všeumělcem“. Zručný rolník dovedl
např. vyrobit celý vůz. Jen okování a jiné věci
„od železa“ svěřoval kovářovi. Někdy též výrobu kol, která byla rovněž značně náročná,
objednal u koláře.
Kromě toho vyráběli zemědělci z proutí veliké košíky na brambory, ošatky používané při
pečení chleba, „opálky“ na seno a řezanku, dále
dřevěné putny na vodu, postroje („kšíry“) na
zapřahání dobytka a biče na jeho pohánění atd.
Zemědělci však nevyráběli jen věci nové,
ale dovedli též i opravovat zařízení domácnosti, které už sloužilo řadu let, takže bylo nezřídka poškozené. V dnešní době je zvykem
opotřebované věci vyhodit, vyměnit je za
nové. Tehdy se všechny věci stále opravovaly,
aby vydržely co nejdéle.
Např. okna: když opadl nátěr a dřevo začalo hnít, seškrábalo se nebo odřezalo ohnilé
dřevo a případně se vyztužilo nějakou lištou,
prkénkem, kovovým pásem a do rohů se daly
(z jedné či obou stran) kovové „vingle“ (úhelníky) ve tvaru |_ . Pak se okno natřelo – buď
jen opravená část nebo celé. Takto vyspravené
okno fungovalo další léta, až do úplného rozpadu. Avšak nejen to. Zručný zemědělec vyráběl pro potřebu rodiny i židle, stoly, lavice aj.
vnitřní zařízení.
Jeden z mých bratranců, který však nebydlel v Horním Suchdole, ač ve výrobě dřevě-

ných předmětů laik, dovedl vyrobit pro novu
bytovou jednotku přistavěnou k chalupě nejen
krov, ale i okna a dveře.
Jeden z chalupníků v Horním Suchdole
zase převedl svou zahradu na „školku“ k pěstování ovocných stromků. Malé stromky rouboval a nabízel sousedům a známým. Brzo
získal „věhlas“ a pak k němu chodívali pro
stromky i lidé ze vzdálenějších míst.
Tento „sadař – samouk“ sice neprodával své
výrobky za peníze, ale každý z „obdarovaných“ se zpravidla snažil nějak revanšovat, takže si přece jen přišel do značné míry „na své“.
Někteří zemědělci se věnovali (zejména
z podnětu manželek) pěstování bobulovin
(např. rybízu a angreštu) nebo zahradních jahod. Hospodyně z nic dělaly kompoty a zavařeniny a v sezóně koláče. V širokém měřítku
bylo rozšířeno zpracování borůvek a brusnic,
též pro potřebu domácnosti.
V době, kdy byla vejce nejlevnější, nakládaly je hospodyně v lahvích o 3 – 5 litrech do
vápna nebo vodního skla.
Uvedené zintenzivnění hospodaření bylo
však jen slabou náplastí na extenzívní způsob
tehdejšího hospodaření.
Užívání umělých hnojiv si mohli dovolit
jen ti nejzámožnější. Nedostatek hnojiv se
tamní zemědělci snažili vykompenzovat rašelinou z „borského blata“. Slámy na stelivo
bylo málo, neboť ovesná a někdy i žitná sláma
se zužitkovala jako „přísada“ k senu na řezanku. Někteří „koumáci“ tvrdou slámu spařovali
vařící vodou, aby byla měkčí a neřezala dobytek do tlamy. K tomu účelu si movitější zemědělci ojediněle koupili tzv. pařák. V něm
mohli mj. např. z cukrové řepy vyrobit i sirup
pro potřebu rodiny.
Na blato na Bor se rozjížděli zemědělci
(zvláště škole odrostlá mládež) v době po dokončení jarních prací, než začala sena, a pak
po žních a po sklizni otav.
Ke hnojení polí se užívalo v podstatě jen
chlévské mrvy a ke hnojení luk dobří hospodáři připravovali komposty. Chlévská mrva však
byla ve většině případů znehodnocována neodborným uskladňováním a způsobem vpravování do země. Jen výjimečně zemědělec
ukládal na hnojišti vykydaný hnůj do silných
vrstev a pohazoval jej zeminou.
Většina rolníků (zvláště chalupníci) vykydaný hnůj jen tak poházela po hnojišti a po
jeho odvezení na pole dlouho ponechávala
(nezřídka i rozhozený) ležet delší dobu na
poli, než došlo k jeho zaorání do půdy. Jak je
známo, hnůj, na nějž delší dobu svítí slunce,
ztrácí svou hodnotu, neboť většina živných látek z něho vyprchá do vzduchu.
PhDr. Jaroslav Novák
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NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE A PEKLA V NAŠEM MĚSTĚ
Pro někoho již jako minulost, pro jiné obava všedního dne. Jistě to byl svátek strachu pro
naše malé děti, kdo by si pomyslel, co je vše
možné na našem suchdolském náměstí. Váš
Divadelní ochotnický soubor „SUchdolské
Divadlo“ si dovolil pozvat do našeho městečka svatého biskupa Mikuláše i celé peklo.
Myslíte, že to není možné? To jste asi nebyli
ve středu 5.prosince před radnicí. Opravdu, je
to pravda a obrovský dav nejen místních lidí se
mohl přesvědčit, že život v Suchdole nad Lužnicí nemusí být přímočarý a bezkulturní.
Krátce po 5.hodině odpolední zavítali na
naše malé náměstíčko dva andělé aby zvěstovali příchod patrona města, svatého Mikuláše,
a uvítali zástupce města Suchdola nad Lužnicí, místostarostu Zdeňka Ficala, jenž nahradil
pana starostu, který se začátku akce z pracovních důvodů za hranicemi Suchdola nemohl
zúčastnit. Ale pak silným a hlasitým přivoláním všech zavítal mezi nás již dlouho očekávaný sv. Mikuláš s andělským tažením malých
i velkých andělů. Začátek jeho cesty začal
v místě jemu zasvěcenému, v kostele sv. Mikuláše, odkud přišel, aby přinesl městu mír,
radost a pohodu. Nemůžeme však žít pouze ve
štěstí a v radosti. Bylo zapotřebí přivolat na
zem nositele zla, samotné pekelníky, aby očistili město od hříchů a nespravedlnosti. Tohoto
úkolu se po krátkém přivítání zhostil samotný
Mikuláš, jenž svým nebeským hlasem probudil spící chlupáče a rohatce, čerty. Čertům se
vstávat nechtělo, ale Luciper je už přinutil
k otevření brány pekelné. Před zraky všech se

na obloze za zvuků pekelného chorálu a příjezdu ohňového kočáru objevil ohňostroj, jenž
symbolizoval příchod zla a ohně, příchod pána
pekel a jeho čertovské chásky. Cestou mezi
nás však našli jednoho hříšníka, oděného do
bílého rubáše a před zraky nás všech ho postupně přeměňovali v jednoho z nich. Hříšník
musel polykat oheň, snášet plameny, ohnivé
lynčování a bičování na nahém těle. To však
byla práce samotného Lucifera, ostatní čerti
hledali v davu nové hříšníky a doufali, že při
plivání ohně mezi lidi se některý hříšník nechá
zmámit. Někdo se přeci jenom ohně nebál a
čerti se ho ihned chopili, ale na samém prahu
pekla zjistili, že jeho duše není až tak černá,
aby byl předhozen před Lucipera, který ještě
stále dokonával své mistrovské dílo. Po ukončení pekelného rituálu se dav přemístil ke
kinu, aby uvolnil dopravní situaci a kde Mikuláš a andělé nadělovali dětem sladkosti a čerti
si vybírali nové hříšníky. Čas se ovšem nachýlil a nebe volalo světce i anděly zpět. Před nebeskými posly však ležel nelehký úkol –
zahnat čerty zpět do pekla, aby bez jejich přítomnosti nevyplenili a nespálili město na uhel.
Peklo se zdráhalo a opět chrlilo oheň, ale moc
sv. Mikuláše byla silnější, a tak peklo ustoupilo a světec se mohl navrátit zpět do kostela,
aby obdaroval ještě nějaké děti, a poté ihned
do nebe - připravovat vše na vánoční čas. Ani
světci nemají na nebi klid, obzvláště v době
adventní ,kdy je potřeba načechrat bílé obláčky a naplnit je sněhovými vločkami, aby naro-

zení Ježíška bylo se vší parádou …. Ale to zas
až příště.
Děkujeme všem, kteří přišli naše úsilí podpořit, děkujeme i všem, kteří se podíleli na organizaci akce – členové Historického
společenství ohně a šermu AD INFINITUM
z Polné na Jihlavsku, členové „SUDu“, studenti Gymnázia v Třeboni, Městský úřad
v Suchdole nad Lužnicí, Farnost sv. Mikuláše,
Magna Cartech s.r.o. České Velenice, stanice
Policie ČR v Suchdole nad Lužnicí, suchdolští
dobrovolní hasiči, personál Restaurace u Kaprů aj. Poděkování patří i našim sponzorům,
kteří věnovali sladkosti do košíků – Papírnictví paní Duškové, Cukrárna U kostela, Květinářství paní Notové, Domácí potřeby paní
Bakušové a Píša Compurters. Těmto a mnoha
dalším lidem děkujeme za jejich podporu. Těšíme se na Vás opět v prosinci roku 2008.
Více o akci a našem suchdolském divadle
na http://www.divadlo.unas.cz/. O dalších aktivitách ohňového divadla AD INFINITUM se
dozvíte na http://www.adinfinitum.cz/. Ještě
jednou moc děkujeme.
PROSÍME DIVÁKY, KTEŘÍ FOTILI ČI
NATÁČELI, ABY SE NÁM OZVALI ...
MÁME TOTIŽ VELMI MÁLO FOTOGRAFIÍ
A ZÁZNAMŮ Z NAŠÍ MIKULÁŠSKÉ AKCE
A RÁDI BYCHOM MĚLI NĚCO NA
PAMÁTKU. PROSÍME, POSÍLEJTE NÁM
SVÉ FOTOGRAFIE NA pavek.vita@seznam.cz
NEBO VOLEJTE NA 602 806 508 (VÍT
PÁVEK), ABYCHOM SE MOHLI DOMLUVIT.
DĚKUJEME.

POZVÁNKA DO MUZEA ČESKÉHO
AMATÉRSKÉHO DIVADLA
V MILETÍNĚ V PODKRKONOŠÍ

„PAMFILO A SPOL.“
„SUchdolaské Divadlo“, o.s. děkuje všem,
kteří se přišli podívat na poslední představení
v Suchdole nad Lužnicí hry se zpěvy „Pamfilo
a spol.“ … Těší nás, že jsme se setkali právě
v Suchdole s tak obrovskou návštěvností. Těší
nás i fakt, že o amatérské divadlo je stále zájem. V současné době máme za sebou podzimní turné po okolních městech. Stálý zájem nás
ovšem nutí uskutečnit i turné na jaře 2008, o
naší hru projevili zájem ve Veselí nad Lužnicí,
Strmilově, Bechyni, na tvrzi Cuknštejn, ve
Stráži nad Nežárkou a jinde.
Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na
Vás v roce 2008, kdy suchdolské divadlo bude
slavit 102. výročí od svého založení.

„KDO JSI ČECHEM, PAMATUJ NA TO
– CTI A VAŽ SI DIVADLA ČESKÉHO
NAD ZLATO.“
Vybudováním muzea chceme vzdát hold
předchůdcům našich současných divadelních
amatérských snah, připomenout si jejich záslužné dílo, návštěvníkům dopřát nahlédnout
do zákulisí divadla a potěšit se jeho zajímavostmi. Expozice se nachází v tamějším zámku.
Muzeum je rozvrženo do následujících oddílů, dokládajících vývoj ochotnického divadla v naší zemi: Podkrkonošské prameny, První
kroky ochotnického divadla, Ochotnické divadelní hnutí, Rozmach ochotnického divadla v
ČSR, Vklad Miletína a Východočeské impulsy. Nově jsou přidány tyto expozice: Obyčejové tradice a religiozita - základní prameny
lidového divadelnictví a Sousedské divadlo.
Uvidíte unikátní sbírku malovaných opon, makety postav z vybraných inscenací, vstoupíte
na jeviště a zkusíte si obsluhu základních diva-

delních technických zařízení, zavzpomínáte
na divadelní role, bouři nebo krupobití rozpoutáte. Vstoupíte do světa divadla z libosti, z
ochoty, divadla pro radost, divadla z lásky.
Veškeré informace o muzeu Vám podá Vít
Pávek (zástupce „SUchdolského Divadla“
v Muzeu českého amatérského divadla v Miletíně, o.s.) na telefonu 602 806 508.
Více o našem divadle na www.divadlo.unas.cz a o muzeu na miletin.amaterskedivadlo.cz.
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Co s knihami?
To nás občas také trápí, a tak jsme uspořádali Burzu knih. Nečekali jsme, že na tuto burzu přijde tolik občanů i přes špatné počasí.
V naší klubovně v kulturním domě – vchod
z parkoviště - se sešlo mnoho lidí. Burza se povedla a pro úspěšnost bude v příštím roce určitě opakována. A tak vy, co nevíte kam,
s knihami, a vy, co nevíte, kam si pro určitou
knihu dojít, vás oslovujeme: Přijďte na příští
burzu, budeme se na vás těšit.

Výstava v Suchdole
Začátkem prosince jsme my, členky ČSŽ,
již podruhé uspořádaly vánoční prodejní výstavu.Svátečně vyzdobená místnost v hasičár-

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
ně navozovala sváteční atmosféru. Krásně
ozdobený i rozzářený stromeček a po stolech
nejrůznější vánoční zboží. Sešlo se zde od adventních věnců, svícnů, perníkových chaloupek,
medu i medoviny, perníčků, háčkovaných
ozdob, paličkovaných obrázků, háčkovaných i
pletených deček, louskáčků, tácků a ještě dalšího zboží jak pro oko, tak ke koupení. Kdo
přišel, měl se na co dívat a mohl si koupit a
udělat radost jak sobě, tak i druhým.
Všem děkujeme za návštěvu a budeme se
těšit na další výstavu, tentokrát velikonoční.
Přejeme našim spoluobčanům krásný vstup do
nového roku 2008, a i když nám přinese mnoho úskalí, neměl by nám vzít kamarádství.
Hodně zdraví a pohody přeje Český svaz žen
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Přijďte se s námi pobavit
a zatančit si na pohádkový

IV. DIVADELNÍ PLES
Divadelního ochotnického
souboru „SUD“, o.s.

Budeme se těšit
12. ledna 2007 od 19.00 hodin
v Restauraci U Pávků
Celý večer hraje VITRIOL !!!
Nebude chybět tombola,
scénky a půlnoční překvapení.
Pro pohádkové převleky máme
přichystané překvapení !!!
Lístky v předprodeji
v Cukrárně U kostela
a v Pizzerii Maiami (U Vondráků).

Mikuláš v hasičárně?
Ale nedivte se tomu. ČSŽ využil prostory
v hasičárně a pro děti uspořádal Mikulášskou
nadílku. Přišlo kolem 80 lidí, ale nikdo nelitoval. Dětičky soutěžily a přitom byly stále ve
střehu, protože očekávaly Mikuláše. Ten na
sebe nedal dlouho čekat a samozřejmě přišel a
ne sám. Přivedl si i anděla s čerty. Z čertů šel
trochu strach. Ale u nás máme hodné dětičky,

a tak čerti moc práce neměli. Potom Mikuláš
s andělem rozdali dětem přinesené dárky a děti
na oplátku říkaly básničky a písničky. Nakonec si s čerty zatancovaly a ti odvážní i čerty
pohladily, i když bylo na tvářičkách cukání.
Ale maminky byly blízko, a tak to dobře dopadlo. Měli jsme i občerstvení, o které se postarali manželé Pecušíkovi, a my jim za to moc
děkujeme.
Těšíme se, že se příští rok zase uvidíme.
Za ČSŽ Věra Kryšpínová
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· Koupím domek nebo byt.
Tel.č.722 618 912.

TOP DROGERIE

Uzávěrka každého čísla je
15. den v měsíci
KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!

V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ !!!
V ZASTOUPENÍ JITKA BLAFKOVÁ, ULICE 28. ŘÍJNA 170
SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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