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Cena 5,00 Kč

SDĚLENÍ
u Rada města projednala na svém zasedání dne 18. 8. 2008 dopisy nájemníků
městských bytů k chystané privatizaci a
doporučila k projednání na Zastupitelstvu města dne 8. září 2008.
u Starosta a Rada města děkuje SUchdolskému Divadlu za uspořádání 1. ročníku divadelního festivalu.
Jan Kronika, starosta města

Pojeďte s námi na výlet!
ČSŽ v Suchdole nad Lužnicí pořádá
zájezd pro rodiče s dětmi

dne 27. září 2008

do MINIPARKU
A NA KROKODÝLÍ FARMU
Zájemci, hlaste se na telefonu:
724 560 275 nebo 384 781 037.
Dospělí zaplatí 200,- Kč
a DĚTI jedou zdarma.

Blahopřání
Dne 29. července 2008 se dožila 100 let paní Marie Schandlová z Klikova. Vychovala pět dětí,
má 11 vnoučat a 19 pravnoučat. Celý život pracovala v zemědělství a v Jihočeských dřevařských
závodech. Do dalších let přejeme pevné zdraví a spokojený život.

INFORMACE TAJEMNÍKA

n

MĚSTSKÉHO ÚŘADU…
n

Návštěvnost webových stránek města
– www.suchdol.cz – stav k 31. 7. 2008
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

2007
4409
4193
4625
4706
5126
10244
8669
6870
7407
13061
6828
8000

2008
13542
8041
7974
11165
11414
9085
9956
-

Celkem

79729

71177

n

Nový informační infokanál pomocí SMS
Město Suchdol nad Lužnicí spustí nejpozději v září nový způsob předávání informací pomocí SMS zpráv. Pro příjemce bude
bezplatný (mimo úvodní přihlašovací SMS
zprávy do systému dle tarifu operátora).
Více informací je k dispozici na webových
stránkách města a v příštím vydání SZ. Systém funguje již v mnoha městech, v okolí
např. v Třeboni a Českých Velenicích. Systém umožňuje nejen zasílání sms zpráv
o důležitých událostech ve městě, ale umožňuje do systému zapojit i ostatní partnery
(správce sítí, povodňové orgány apod.). Měl
by se stát kromě již osvědčených způsobů,
jako je úřední deska, rozhlas, internet další
pilířem sdělování informací občanům.
Volby do Školské rady
při ZŠ Suchdol nad Lužnicí
Sděluji zájemcům z řad veřejnosti o práci
ve Školské radě při ZŠ Suchdol nad Lužnicí, že na začátku nového školního roku budou vypsány volby do tohoto orgánu.

n

n

n

Více informací získáte na úřední desce a
webových stránkách města. Rada města
rozhodla na svém zasedání o snížení počtu
z dosavadních 9 členů na 6. Zájemci o práci
v tomto poradním orgánu se mohou přihlásit u ředitele ZŠ Suchdol nad Lužnicí Mgr.
Ondřicha nebo starosty města p. Kroniky.
Změna správce hasičské zbrojnice
Na základě požadavku Sboru dobrovolných hasičů Suchdol nad Lužnicí došlo od
1.7.2008 ke změně správce hasičské zbrojnice, kterým se na základě doporučení sboru stal jeho člen pan Pavel Šlápota.
Vybavení dětských hřišť na sídlištích
Počátkem června bylo rozhodnuto o investici cca 185 000,- Kč na vybavení 4 ploch
užívaných jako dětská hřiště (sídl. 9. května,
2 x sídl. 17. listopadu, sídl. na Pražské). Vybavení je určeno pro děti ve věku 3 – 12 let.
Počítačový kurz pro seniory
V měsíci srpnu proběhl v zasedací místnosti radnice týdenní počítačový kurz „Senioři
pokračování na str. 2
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matu výše uvedeného bankovního ústavu
v Suchdole nad Lužnicí. Umístěn by měl
být v obvodové zdi Informačního centra
města směrem k vlakové zastávce.

INFORMACE TAJEMNÍKA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU…
pokračování ze str. 2
komunikují“, který seniorům v důchodovém věku ve 14 vyučovacích hodinách pomohl v základním ovládání a užívání
osobního počítače, internetu, bankovní
karty a mobilního telefonu. Kurz zajišťovala společnost Attavena, o.p.s. se sídlem
v Českých Budějovicích. Město se podílelo na uskutečnění týdenního kurzu bezplatným pronájmem místnosti.
n

n

Čestná prohlášení podle zákona
o střetu zájmů
Uplynutím měsíce června skončila lhůta
pro podávání čestných prohlášeních veřejných funkcionářů o příjmech, darech a závazcích za kalendářní rok. V případě našeho
města se tato povinnost týkala starosty,
místostarosty, ostatních členů rady, tajemníka úřadu a vedoucích odborů městského
úřadu.
Bankomat GE MONEY BANK
Město projednává záměr umístění banko-

n

Prodej objektu cukrárny
Město Suchdol nad Lužnicí zveřejnilo záměr prodeje objektu cukrárny (vedle restaurace U Kaprů). Bližší informace
získáte na webových stránkách města,
úřední desce a u pracovníků městského
úřadu.

n

Předplatné do Jihočeského divadla
Město Suchdol nad Lužnicí bude zajišťovat i v roce 2009 předplatné pro návštěvníky Jihočeského divadla a Otáčivého
hlediště v Českém Krumlově, na které organizuje autobusové zájezdy, a to i přesto, že v poslední době převládají zájemci
o kulturu zejména z řad občanů mimosuchdolských…

n

Příznivci dechovky se dočkají
koncertu Keramičky
Další z poměrně již pravidelných koncertů
dechových souborů se uskuteční v říjnu a
do Kulturního centra – kina zavítá populární Keramička z Bechyně..

Zveřejňujeme vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v místních částech
města Suchdol n. L. Účinnost vyhlášky je od 1.1.2009 a stanovené koeficienty se použijí poprvé pro
zdaňovací období roku 2009. Ve vyhlášce město využilo nejnižší možné koeficienty stanovené
zákonem č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o dani z nemovitostí.
Redakce SZ

Město Suchdol nad Lužnicí

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2008
O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne 23. 6. 2008 usnesením
č. 14/2008 usneslo vydat na základě § 6 odst.4 písm.b), § 11 odst. 3 písm. a) a písm. b) zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Pozemky
U stavebních pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (dále jen zákona) se v části obce Bor, Benátky, Hrdlořezy, Tři Facky, New York, Paris, Klikov,
Františkov, Zajíc, Tušť stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

Čl. 2
Stavby
1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona se v části obce Bor, Benátky, Hrdlořezy,
Tři Facky, New York, Paris, Klikov, Františkov, Zajíc, Tušť stanovuje koeficient, kterým se
násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.
2) U staveb uvedených v § 11 odst.1 písm. b) až d) a samostatných nebytových prostor dle § 11
odst. 1 písm. c) a d) zákona se v části obce Bor, Benátky, Hrdlořezy, Tři Facky, New York,
Paris, Klikov, Františkov, Zajíc, Tušť stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba
daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši 1,0.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1) Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška Obce Suchdol nad Lužnicí č. 6/1994, o úpravě
sazby daně z nemovitostí.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2009.
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Z činnosti
Policie České republiky
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás
prostřednictvím tohoto zpravodaje informoval
o činnosti zdejšího Obvodního oddělení Policie České republiky. Neboť tento článek je
první v letošním roce, upozornil bych na změnu, kterou Policie České republiky jako celek
prošla ke dni 1. ledna 2008.
Z důvodu vstupu České republiky do tzv.
Schengenského prostoru k výše uvedenému
datu došlo ke zrušení kontrol na státních hranicích a zároveň k přesunu policistů z Referátů
cizinecké a pohraniční Policie České republiky do vnitrozemí, kde byly vytvořeny Inspektoráty cizinecké policie. Pro okres Jindřichův
Hradec vznikl Inspektorát cizinecké policie
v Nové Bystřici a bylo zachováno pouze pracoviště cizinecké policie v Chlumu u Třeboně.
Z důvodu přesunu těchto sil cizinecké a pohraniční policie došlo v rámci této reorganizace
také k navýšení počtu policistů na zdejším obvodním oddělení, a to fyzicky pouze o čtyři
policisty. Veškerá přestupková problematika,
kterou řešila i služba cizinecké a pohraniční
policie, přešla na zdejší službu pořádkové policie, konkrétně na Obvodní oddělení Policie
České republiky v Suchdole nad Lužnicí. Pro
Vaši představu – do místní příslušnosti zdejšího Obvodního oddělení Policie České republiky spadají města České Velenice, Suchdol nad
Lužnicí, Chlum u Třeboně a těmto městům
přilehlé obce. Na tomto území policisté Obvodního oddělení se sídlem v Suchdole nad
Lužnicí řeší problematiku trestné činnosti,
problematiku přestupků, dohlížejí na dodržování pravidel silničního provozu, řeší dopravní nehody a podílí se na plnění dalších
služebních úkolů. Pokud bych měl činnost
zdejšího oddělení obecně vyjádřit v číslech,
mohu uvést, že zdejší oddělení od začátku
roku 2008 řešilo celkem 120 trestných činů a
412 přestupků. Neboť jsme pomalu na konci
rekreační sezóny, která se zdejšího území bezprostředně týká, tak uvádím, že z těchto čísel
celkem 32 trestných činů a 109 přestupků policisté řešili v období od 1. července 2008.
Závěrem tohoto příspěvku bych Vás chtěl
informovat a zároveň požádat o porozumění,
neboť budova Obvodního oddělení Policie
České republiky v našem městě projde rozsáhlou rekonstrukcí, a to za plného chodu a činnosti policistů. Z důvodu této rekonstrukce
budou prostory pro výkon služby dočasně
omezeny. Tato rekonstrukce oddělení proběhne celkem ve třech měsících, a to od září do
konce listopadu 2008. Z naší strany se budeme
v maximální míře snažit, aby Vaše návštěva
na zdejším oddělení Policie České republiky
nebyla touto rekonstrukcí výrazně dotčena.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
npor. Bc. Čalkovský Martin, vedoucí oddělení
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Program kina na měsíc srpen
t

3. středa

19.30 hod.

140 min.

t

12. pátek

19.30 hod.

110 min.

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ

Film je pokračováním seriálových příběhů
čtyř hlavních postav – Carrie, Samanthy,
Charlotte a Mirandy o tom, jak prožívají své
životy na Manhattanu.
Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall a další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

Je horké léto na začátku 60. let minulého století a právě začíná neuvěřitelné dobrodružství tří
mladých studentů pražské FAMU v továrně na
motocykly.
Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Michele
Placido, Bára Štěpánová, Tomáš Töpfer.
Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

5. pátek

19.30 hod.

100 min.

KARAMAZOVI

t

Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí typický Zelenkův humor, nadsázka a
mystifikace. Příběh se odehrává v současném
Polsku, kam přijíždí skupina pražských herců
na alternativní festival.
Hrají: Ivan Trojan, Igor Chmela, David Novotný, Radek Holub a další.
Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

JAK UKRÁST NEVĚSTU

t

t

10. středa

19.30 hod.

107 min.

17. středa

19.30 hod.

101 min.

Romantická komedie. Tom si užívá života a
myslí si, že mu vše vychází až do chvíle, kdy
se jeho milá zasnoubí s bohatým Skotem.
Hrají: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan
a další.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč
20. sobota

19.30 hod.

24. středa

19.30 hod.

95 min.

ZAPOMENUTÝ OSTROV

SEX VE MĚSTĚ

t
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112 min.

Tradiční dobrodružný film z exotického
prostředí pro děti i pro dospělé.Snoubí se
v něm romantika velkých dálek, nekonečných
možností dětské fantazie, přátelství, lásky a
porozumění.
Hrají: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard
Butler a další.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč
t

26. pátek

18.00 hod.

144 min.

LETOPISY NARNIE:
PRINC KASPIAN
Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo. Skříň je pryč… Bílá čarodějnice je mrtvá… Po bojištích obcházejí noví nepřátelé…
Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben
Barnes.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
t

20. sobota

17.00 hod.

85 min.

AKTA X: CHCI UVĚŘIT

NEUVĚŘITELNÝ HULK

HORTON

Mysteriózní drama. Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem, jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů.
Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson a
další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

Když se naštve, nebudete ho mít rádi. Po pěti
letech se Hulk vrací na filmové plátno.
Hrají: Adward Norton, Liv Tyler, Tim Roth a
další.
České titulky.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou
pohádkou pro děti i dospělé. Horton je skvělý
film pro každého – dokazuje to nejen kouzelně
barevná a propracovaná animace postaviček,
ale i humor pro všechny věkové skupiny.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

Pozvánky za kulturou
u V sobotu 27. září od 19.30 hod. v Kině v Suchdole nad Lužnicí připravujeme představení
divadelní hry Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? V hlavní roli Ondřej Vetchý.
V dalších rolích uvidíte Jaromíra Dulavu, Kateřinu Hrachovcovou – Herčíkovou / Jitku
Ježkovou, Nelu Boudovou/ Danu Černou, Martinu Hudečkovou/ Dagmar Čárovou a další.
Vstupné 200,- Kč. Prodej vstupenek v městské knihovně.

Ekomuzea a Evropská
úmluva o krajině

Společnost Rožmberk o.p.s. bude ve dnech
17. – 20. září 2008 pořádat v Nových Hradech
mezinárodní seminář věnovaný možnostem
prezentace zajímavostí regionů a rozvoje venkovské turistiky formou ekomuzeí. Ekomuzea
představují novou formu prezentace území,
která se v Evropě rychle rozvíjí.
Kulturní tipy – České Velenice
Na tento seminář přijedou zástupci Ekomuzeí
z Evropy (Itálie, Švédsko, Anglie, Francie,
u 20.9. zájezd ZOO a DINO park Plzeň – odjezd 7.30 hod. České Velenice, závazné přihlášky v městské knihovně pí Kubatová 384 794 212 či u kulturní referentky města V. Přibylové Polsko a Česká republika) a z Japonska. Společně budeme hledat cestu k další spolupráci.
739 943 336
Jako doprovodný program proběhne výu 21.9.“Cesta za drakem“ – od 14.00 do 15.00 hod., start na stadionu TJ LOKOMOTIVA,
stavka regionálních řemeslných výrobků
startovné 10,- Kč na dítě
v Novohradské kovárně (pro veřejnost bude
u 26.9. zájezd Trhové Sviny – Divadlo Palace – „Eskymák z Amsterodamu aneb Žádné přístupna od 26. do 28.9.) a v sobotu 20.9. rovzprávy od táty“ – vstupenka včetně dopravy 225,- Kč, závazné přihlášky v městské knihov- něž proběhne V. ročník Kojákovického štrúdně pí Kubatová 384 794 212 či u kulturní referentky města V. Přibylové 739 943 336
lování ve Venkovském muzeu Kojákovice.
u 27.9. Václavská zábava – Na Rychtě – hrají Flamendři – pořádá Obec Baráčníků
Zájemci o tuto akci získají bližší informau 29.9. koncert Ondřej RUML od 18.30 hod. na sále KD Beseda, vstupenky v předprodeji ce přímo u Společnosti Rožmberk o.p.s. (cer170,- Kč v městské knihovně pí Kubatová 384 794 212 či u kulturní referentky města V. Při- na@rozmberk.org).
bylové 739 943 336, vstupenky před koncertem 190,- Kč
Štrúdlování
u Zveme Vás na koncert s názvem BĚH ČASU, který bude zakončený autogramiádou s finalisSpolečnost Rožmberk o.p.s. pořádá V. ročtou soutěže X-FACTOR – Ondřejem Rumlem, kterého můžete aktuálně vidět v pořadu TV ník Kojákovického štrúdlování.
NOVA v sobotu 27.9.2008
Akce proběhne v sobotu dne 20.9. 2008 od
u 2.10. Taneční kurzy pro mládež a pro partnerské páry v KD, kurzy pro mládež od 18.00 13 do 17 hodin ve Venkovském muzeu Kojáhod. – kurzovné 1.200,- Kč a kurzy pro partnerské páry od 20.00 hod. – kurzovné 1.200,- Kč kovice. Od 11 hod. zde bude skákací hrad pro
na osobu, závazné přihlášky viz výše
děti a rovněž můžete přinášet své štrůdly.
u 6.10. zájezd Trhové Sviny – Divadlo MALÉhRY – „Vepřo, knedlo, zelo aneb Tři sestry a PeŠtrůdly a recepty jsou vítány – výtěžek
akce bude použit na provoz Muzea.
pan“ – připraven zájezd – vstupenka včetně dopravy 215,- Kč, přijímáme předběžné přihlášky
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DRHnutí v DRHu aneb 78. Jiráskův Hronov
Přes tři sta lidí si posunulo začátek školy o měsíc dopředu, starší se
do školních let vraceli. Prvních deset srpnových dní. Řeč není o ničem
jiném než o letošním ročníku mezinárodního festivalu amatérského divadla – Jiráskova Hronova.
My ze suchdolského divadla SUD jsme na sever Čech vyrazili také a
lektoři ze seminářů A jako Abeceda divadla, J jako Jevištní řeč, I jako
Iniciace mluvy, K jako Komunikace, H jako Hudba a DRH jako Dramaturgie – režie – herectví nám dávali pořádně do těla. Každý ochutnal

z trochu jiného soudku divadelního umění. A dřiny. To poznali hlavně
ti, kteří ke konci týdne měli výstup v Jiráskově divadle. Jak postupně
ubýval čas na zkoušení, houstla atmosféra při přípravě představení; přibývalo dlouhých večerů, probdělých nocí, litrů kávy i lahví vína.
Já jsem si na vlastní kůži zkusila, co obnáší práce režijní, dramaturgická i herecká. Naši dílnu vedli režisérka Majka Kotisová a dramaturg
Vladimír Zajíc a zadali nám nelehký úkol – zpracovat komedii Carla
Goldoniho Poprask na laguně. Dvě skupiny, do kterých jsme byli rozděleni, se s úkolem vypořádaly každá po svém, takže na původním scénáři nezůstala nit (věta) suchá a z italského venkova vzniklo Slunce,
seno, … a jakési punkerské ghetto.
Jiní zas poznávali hlasové rozsahy, správnou výslovnost či si více
všímali svého těla, učili se koketérii a flirtu, nebát se vlastního těla a
hlavně lidí okolo sebe.
Jak bylo řečeno, i někteří z nás vystoupili na hronovských prknech,
co znamenají svět, a náš orchestr složený z rodiny Cvrčků i několikrát
pobavil seminaristy během desetidenního maratónu, například o půlnoci v Tritonu koncertem známých písní od Čechomoru, při obědě k dobrému trávení nebo jen nočním hlasitým skládáním melodií a textů
k závěrečnému vystoupení v divadle (např.: „Dneska je ráno, modrý pondělí … ač je to divný, hlava nebolí … vždyť to bylo víno fajnový … aj.).
Ohňostroj a potok slz ráno u vlaku. Nezbylo nic než jenom vzpomínky, nějaké ty zkušenosti a vědomosti, noví přátelé a ahoj příští rok!
Za členy „SUDu“ a účastníky 78. JH
Šárka Budíková

Pamfilo hradním a zámeckým pánem
Je málo Suchdoláků, kteří by neznali statkáře Pamfila nebo jeho přátele Ruffola, Ermína, Puccia a Jakuba a nebo snad jeho povedené
sestry Amélii s Ardélií, či ráznou hospodyni
Beritolu. Cože? Že nevíte, o čem a o kom je
řeč? No přece o suchdolských divadelnících a
jejich hře „Pamfilo a spol.“… V Suchdole
jsme je mohli vidět již čtyřikrát, ovšem herci
ze „SUDu“ mají za sebou celkem již 21 uvedení. Nehráli však jen v sálech kulturních
domů nebo divadel, letos v červnu a v červenci
se vydali na zajímavé turné!!!
Hra přivádí diváky na slunný jih Evropy,
na statek jednoho páprdy a jeho kumpánů, ale
pozor – Pamfilo vyměnil chátrající statek za
honosná sídla českých šlechticů!
„SUchdolské Divadlo“ navštívilo totiž se
svou hrou celkem 5 památných objektů, kde
sehráli pro návštěvníky divadlo. Prvním zastavením Pamfila byla tvrz Cuknštejn v Tereziině
údolí u Nových hradů (sobota 14. června), kde
se hrálo zcela bez kulis, neboť architektonický
ráz nádvoří je jakoby stvořen pro tuto hru.
Přestože meteorologové hrozili deštěm, představení zdárně, bez deště a velice úspěšně proběhlo. V červenci to pak herci vzali jedním
vrzem. Ve středu 9. července vyjelo herectvo
ČSŽ v Suchdole n. Luž. pořádá pro děti

POPRÁZDNINOVOU
DISKOTÉKU
dne 13. září 2008 v HASIČÁRNĚ
Hudba, tombola a soutěže jsou zajištěny.
Vstup 10,-Kč. Všichni jste srdečně zváni.

hrát do Dačic, ovšem lilo jak z konve a na tamějším zámku se za takového počasí hráti nedalo, ale i nádherný kulturní dům nabídl
příjemné prostory pro představení a nakonec se
bavili herci i diváci. Druhý den se pak Pamfilo
usídlil na hradě Roštejně u Telče, kde se hrálo
taktéž bez kulis v krásném prostředí hradního
nádvoří, a i zde diváci odměnili herce dlouhým
potleskem a častovali je úsměvy. Pohov při takové práci potřebuje každý, a tak kočovní herci
ze Suchdola odpočívali alespoň týden a hned
15. července ve večerních hodinách přepadli
sídlo Rožmberků, blízký třeboňský zámek, kde
za romantického plápolání reflektorů rozehráli
jedno ze svých nejúspěšnějších představení, a
to před největším publikem, jakého se jim kdy
dostalo. Avšak opilci a dámy v letech i přes obrovský úspěch, který zažili, byli nakonec druhý

den duchy tehdejších pánů Třeboně vyhnáni na
daleký vodní zámek Červená Lhota, kde kočovníci sehráli své poslední letní představení
„Pamfilo a spol.“, a jak jinak, než opět s vynikajícím ohlasem diváků. Pak již statkář raději
ulehl do suchdolských strání, jeho kumpáni zas
do místních luk a stohů a dámy? Bůhví, kde těm
je konec, třeba hledají dalšího svého bratra někde ve slunné Itálii a sní o penězích a chlapech,
kteří podlehnou jejich svodům, když suchdolské hromotluky nepokořily.
Doufejme, že se již tyto dámy v těchto místech v letech budoucích neukáží. Ale známe
ženy, že?! Proto nemůžeme tvrdit nic se stoprocentní jistotou.
S poděkováním hercům i divákům
Vít Pávek, jednatel a produkční „SUDu“.
(www.divadlo.unas.cz)

FOTBALOVÁ SEZONA – září
sobota 06.09.
neděle 07.09.
neděle 07.09.

17.00
9.30
11.15

muži B OP
st. žáci I. A
ml. žáci I. A

Suchdol / St. Město
Suchdol / Dačice
Suchdol / Dačice

středa 10.09.

17.30

mini OP

Suchdol / J. Hradec B

sobota 13.09.
neděle 14.09.

10.00
9.30

dorost I. A
st. žáci I. A

Suchdol / Božetice
Suchdol / Sp. Sez. Ústí B

neděle 04.09.

17.00

muži A I.

Suchdol A / Č. Velenice

středa 17.09.

17.00

mini OP

Suchdol / Třeboň

neděle 21.09.

16.30

muži B OP

Suchdol / St. Hlína

sobota 27.09.
neděle 28.09.
neděle 28.09.
neděle 28.09.

10.00
9.30
11.15
16.30

dorost I. A
st. žáci I. A
ml. žáci I. A
muži A I.

Suchdol / Sp. Sez. Ústí B
Suchdol / Veselí
Suchdol / Veselí
Suchdol A / Chotoviny
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„SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY“
PRVNÍ ROČNÍK DIVADELNÍHO FESTIVALU V SUCHDOLE JE JIŽ ZA NÁMI !!!
Možná patříte mezi ty, kteří festivalu v našem městě nevěřili a nebo jste byli tomuto počinu nakloněni. Popravdě, i organizátoři byli
blížícím se zahajovacím datem skeptičtí a velké návštěvnosti příliš nevěřili, ovšem brzy se
ukázalo, že organizační kroky byly vedeny
správným směrem a nejen Suchdoláci mají
o divadlo zájem.
Den první
Je neděle (6. července), den po vydařené
Benátské noci, slunko svítí a dolaďují se poslední detaily – úklid zahrady, příprava techniky, proslovu, zajištění poslední reklamy a
samozřejmě i malé nepříjemnosti se vyskytly,
ale vše se zdárně vyřešilo a v 16.00 hodin
mohlo vše propuknout…
Celý festival po slavnostních fanfárách
Třeboňské dvanáctky zahájil proslovem starosta města Jan Kronika, poté patronka festivalu paní europoslankyně Zuzana Roithová a
na závěr přivítal všechny diváky a herce ředitel festivalu Vít Pávek. Pak již prostranství
farní zahrady u kostela sv. Mikuláše patřilo divadelníkům Divadelního klubu Českokrumlovská scéna s bláznivou komedií „Dvojí
pravda o Vilémovi z Rožmberka“. Slunečné
počasí ještě přálo a diváci se velmi dobře bavili u rozehrané hry potulných komediantů.
K večeru se však již začalo zatahovat, a proto
další představení muselo být přestěhováno do
KC – kina. Hrála se komedie místních divadelníků ze „SUDu“ „Pamfilo a spol.“ a festival začal běžet na plné obrátky, neboť přišlo
okolo 80 lidí a dobře se bavili, což byl cíl celého festivalu – nalákat lidi kulturou políbené, a
to se nám podařilo hned první den.
Den druhý
Píše se datum 12. července, je sobota a
máme trochu pod mrakem, a to nám mělo přijet Divadýlko Kuba z Plzně a hrát venku. Museli jsme se tedy uchýlit opět do kina, ale to
nezabránilo dobré náladě a pocítili jsme zase
zájem o divadlo, tentokrát z řad dětských návštěvníků, kteří velmi šikovně spolupracovali
při pletení pohádek z barevné vlny a děti odcházely s úsměvem domů. Večer se pak spustila velká průtrž mračen a někteří se těžko
mohli dostat přes zaplavené silnice do kina na
situační komedii „Amant“ BANDY z Benešova u Prahy, ovšem našlo se pár nebojácných
lidí a ti spatřili souhru herců na jevišti a dle
ohlasů nelitovali. Jistě jste si povšimli v tento
den i nového přírůstku pro zpestření festivalo-

vého života. Inu, přírůstek to byl malinko větší, ale milý – chůdařka Maruška s trumpetou.
Ta nám přijela až z daleké Ostravy z divadla
Mimotaurus.
Den třetí
Sice neprší, ale co čert nechtěl, tato sobota
byla pod vládou pána větru a opět se muselo
do kina. Byly snahy Divadélka KOS z Českých Budějovic o postavení scény na zahradě,
ovšem jejich křehké kulisy se pod náporem
větru ohýbaly a lámaly. Kino se tedy stalo
hlavní divadelní scénou, než jak bylo plánováno původně, ale to organizátorům a ani divákům nezkazilo dobrou náladu a dětem na
pohádkách už vůbec ne. I při této dnešní pohádce „O selce Lakomce“ se děti přímo zapojovaly do hry, až se herci na jevišti mnohdy i
odbourali. Večer ve 20.00 pak početné publikum zhlédlo představení z jiného soudku,
operetu „Cikánská balada aneb Marnost, marnost“ v podání Komorního studia Áčko z Benešova u Prahy. Krásné řešení scény, vkusná
hudba a výkony herců nenechaly diváka
chladným a ten pak odcházel plný emocí a
šťastný domů. I tento den jste mohli ve městě
potkat chůdařku Marušku, ale také jejího kamaráda – chůdaře Jiříka s housličkami.
Den čtvrtý a poslední
A máme tu sobotu 26. července, tentokrát
nám přijely chůdařky dvě, slunce opět nepálí,
vítr nám zase fouká a u kostela nám vyrostlo
lešení, ale co se dá dělat, vždyť náš kostel potřebuje opravu jako sůl, a tak divadlo ustupuje
opět do kina, kde tento poslední den vystupuje
pouze Divadelní soubor Tábor. V 16.00 nás
zvou do říše snů s pohádkou spíše pro dospělé
„Malý Alenáš“ a večer hrají klasicky neklasickou Moliérovu komedii „Lékařem proti své
vůli“. Diváci, kterých v tento den bylo nejvíce,
odměnili herce dlouhým potleskem a stejně
tak bouřlivě přivítali na jevišti i strůjce tohoto
festivalu – ředitele Víta Pávka z domácího
„SUchdolského Divadla“, patronku festivalu a
poslankyni Evropského parlamentu Zuzanu
Roithovou a starostu města Jana Kroniku, kteří si připili na zdárný a povedený první ročník
a přislíbili si, že se na stejném místě sejdou
zase za rok při zahájení 2. ročníku „Suchdolských divadelních večerů“. A jako třešnička
na pomyslném dortu byl velký ohňostroj, který zakončil náš ojedinělý festival a který
v mnohých z nás probudil vzpomínky na krásné 4. festivalové dny.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
bez kterých by tento festival neexistoval.
V první řadě je to Víťa Pávek, který vše vymyslel a uvedl v život, dále pan Pavel Hrbek,
správce kina a celý suchdolský Městský úřad,

který našel pochopení a sympatie pro tuto
akci, poděkování patří i Zuzaně Roithové, která převzala záštitu nad tímto festivalem, ale
také ho i do velké míry finančně podpořila.
Poděkování patří i těm, kteří se starali o chod
festivalu a jsou to hlavně herci místního
„SUDu“ (Jan Mráček, Božena Tlačilová, Mária Jelínková, David Dvořák, Michaela Sobotková, Šárka Budíková a Petr Toufar). Zvláštní
poděkování patří Radkovi a Jirkovi ze serveru
DVAVTOM.CZ, kteří celý festival fotograficky dokumentovali. Fotky můžete spatřit na
www.dvavtom.cz. Děkujeme i všem hercům,
manželům Šimáčkovým z fary, faráři panu
Šmejkalovi, panu Šubrtovi a paní Tetíkové
z MěÚ, panu Virtovi z Veselí nad Lužnicí za
ohňostroj, Vodáckému klubu a Technickým
službám Třeboň za zapůjčení laviček, paní
Pávkové a TJ Sokol za ubytování herců a
ovšem děkujeme i našim sponzorům, kteří neváhali sáhnout i hluboko do kapsy – europoslankyně Zuzana Roithová, Envi s.r.o., Městský
úřad v Suchdole nad Lužnicí, Třeboňská rozvojová společnost, Magna Cartech s.r.o.
z Českých Velenic, Pokrývačské a klempířské
práce Zdeněk Gregor z Boru, Tomáš Lhotský
ze serveru suchdolsko.cz, Martina Vondráková z Maiami baru v Suchdole nad Lužnicí, Pivovar Regent Třeboň, Tiskárna Java Třeboň,
Pekárna pana Soudka a Restaurace U Kaprů
v Suchdole nad Lužnicí. Při organizaci této
akce je důležitá i propagace, za kterou vděčíme Jindřichohradeckému deníku, Mladé
frontě Dnes, Českému rozhlasu, Suchdolsko.cz, Dvavtom.cz, Mistnikultura.cz, Mojemesto.cz, Turistika.cz a městům v jižních
Čechách a na Vysočině, která ve svých rozhlasech i tiskovinách zvala lidi na náš festival. Ale hlavně děkujeme Vám – divákům,
kteří zahodili předsudky a ukázali všem, že divadlo má i u nás v životě své místo. Děkujeme.
A ahoj v červenci 2009!!!
Divadlo bylo, je a bude!!!
S pozdravem organizační tým festivalu
(www.divadlo.unas.cz)

„SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY“
Za finanční podporu divadelního festivalu děkujeme také
Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
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Horní Suchdol nad Lužnicí mezi dvěma
světovými válkami ve vzpomínkách pamětníků
(Pokračování z minulého čísla)
Jak je vidět, byl život v Horním Suchdole
ve 20. – 30, letech neobyčejně krušný. Ale
přesto lze říci, že i v těch nejtíživějších dobách
a životních situacích se dovedli lidé radovat i
ze sebemenších požitků. A pokud bída nebyla
nesnesitelná, cítili se ve svém poklidném kraji
dobře a byli svým způsobem i šťastni – v neposlední řadě i proto, že ze sociálního hlediska si
byli navzájem blízcí a že o nějaké „společnosti
hojnosti“ v podstatě ani nevěděli.Hovoříme-li
o způsobu života, je třeba se zmínit též o způsobu bydlení. V tomto směru je třeba brát
v úvahu rozvrstvení obyvatelstva od větších
/spíše středních / zemědělců a těch, kteří byli
„pod penzí“, až po nejchudší chalupníky a nezaměstnané.
Stará tradice, snad ještě z doby posledního
feudalismu, kdy v rodinách býval značný počet dětí, setrvávala až přes třetinu 20. st. V tom
směru, že selské usedlosti mívaly nejčastěji
dvě velké obytné místnosti: velkou kuchyň
alespoň s jednou postelí a větší „sednici“ /jinde též „seknici“/. Větší selská stavení mívala
mimoto ještě komoru k ukládání nejrůznějších
předmětů. Zřídka mělo stavení v Horním
Suchdole sklep. Přístup do něho býval ze síně
po schůdkách, shora krytých dřevěným poklopem. V „sednicích“ kromě více postelí bývala
komoda s několika „šuplíky“ nad sebou, hlavně s prádlem, ale i se „vším možným“, včetně
modlitebních knížek, kalendářů, svatých obrázků, památečních předmětů aj.
Dalším „kusem nábytku“ bývala truhla
/truhlice/, v níž byla případně též přihrádka na
dokumenty a různé drobnosti. Do truhly se mj.
též někdy ukládaly šaty, vlněné šátky a další
věci. V některých domech byly skříně, jež se
často dědily z generace na generaci. Dědíval
se však i jiný nábytek.
V kuchyních kromě postelí zpravidla byly
tzv. „almárky“, převážně na potraviny /mouka, hrách, krupice, čočka, mák atd./. U stěny

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Peter Watt
– Po stopách bouře
Karel Cubeca
– Zlatá skrýš
Pes a péče o něj, Žraloci, Orli

INFORMACE
V pondělí 22. září 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.

bývala dlouhá lavice, někdy „rohová“, a před
ní velký stůl se židlemi pro celou rodinu. V některých kuchyních se ještě vyskytovala pec
/na chleba a event. o Vánocích, o posvícení a
poutích též na vdolky a koláče/. Do pece se
přikládalo z chodby. V kuchyni při peci bývala /zpravidla kachlová/ kamna s pečicí troubou
a nádrží /kamnovcem/ na ohřívání vody.
V rodině se vždy vyskytl někdo, kdo s oblibou na peci ve volném čase odpočíval a případně tam přespával i v noci. Někdy si na peci
hrávaly také malé děti. Ve 20. – 30. letech
20. stol. však někteří vesničané kamna či pece
rušili a pořizovali si modernější sporáky.
V některých případech se přepažovaly velké
„sednice“ na dvě až tři menší místnosti.
To vše, co je zde popsáno, se vyskytovalo
obvykle jen ve větších zemědělských usedlostech. V chalupách a domcích nezemědělců
býval daleko menší komfort. Uvedu příklad
jedné z chalup: V jedné velké místnosti bydlela čtyřčlenná rodina chalupníka a druhou
velkou místnost obývali staří výměnkáři se
svobodnými, ale již dospělými třemi syny a
dvěma dcerami. Jedna z nich zemřela po dvacátém roce života a druhá, když se jí narodilo
dítě, si přivedla také manžela, otce dítěte. Ten
však, tak jako tři dospělí synové, přespával
společně na půdě se senem. Do jedné místnosti by se všichni nebyli vešli. Lože na půdě
bývala sbita z tyček a prkýnek a ze tří stran
obklopena senem.
Nábytek tvořil kromě postelí jen stůl, lavice
a pár židlí. Šaty se věšely na skoby ve zdi a ostatní potřeby se ukládaly do truhlice v síni.

Z bytu se šlo chodbou do chléva, kde byly
ustájeny dvě krávy a tele výměnkářů. Později,
při pozemkové reformě, přikoupila rodina
chalupníka pozemky, a tím rozšířila hospodářství asi na 6 ha. Proto musela přistavět další
chlév pro šest kusů dobytka, dále stodolu a kolnu. Cihly a některý další materiál na přístavbu
si z velké části vyrobili svépomocí.
Zmínění tři synové výměnkářů sháněli zaměstnání porůznu. Dokud byla v provozu
sklárna, nalezli tam obživu dva z nich. Po zrušení sklárny rozšířili řady nezaměstnaných.
Pokud u chalupníků nebo jiných zemědělců bylo více dětí, jeden z potomků zůstal na
usedlosti, druzí se v nejlepším případě vyučili
řemeslu, jiní šli sloužit nebo někam nádeničit
či hledat jakékoliv zaměstnání.
Za této situace mladí lidé často ani nemohli
pomýšlet na sňatek a na založení vlastní rodiny. Stavba menšího domku /pokud nebyl stavěn svépomocí/ přišla na 20 – 30 tis. Kč. Pokud
si dobře pamatuji, byly v Horním Suchdole do
2. svět. války postaveny 2 menší domky,
z velké části svépomocí. Mimoto u některých
domů byly postaveny přístavby.
Jestliže v době světové hospodářské krize
/a v Horním Suchdole zvláště po zrušení výroby ve sklárně na Huti/ způsob života i mentalita lidí byly poznamenány sociální beznadějí
mnoha strádajících, pak doba před blížící se
2. svět. válkou se vyznačovala všeobecným
strachem před hrozící okupací fašistickým
Německem, zvláště když sousední Rakousko
bylo v březnu 1938 anektováno Hitlerem téměř bez boje.
PhDr. Jaroslav Novák
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ANTÉNY,
SATELITY
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM
Společné antény
u Dodání a montáž satelitních

tel. fax: + 420 384 389 627
mob.: 602 698 678, 602 414 723

www.trebonskestavby.cz
e-mail: info@trebonskestavby.cz

komplexů CS – link /České
a slovenské programy bez
měsíčních poplatků/
u Dodání a instalace

set – top boxů
Libor Vondrášek – 602 314 046

Chcete levně nakoupit?
Pak zkuste levnymarket.cz
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