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Cena 6,00 Kč

Řešení dopravy těžkých nákladních
automobilů v Suchdole nad Lužnicí
Vážení občané,
jedním z témat, které je v našem městě stále diskutované, je průjezd
kamionové přepravy a ostatních těžkých nákladních automobilů po silnici III. třídy č. 1504 Šalmanovice, Bor – Horní Suchdol, náměstí
T. G. Masaryka a ul. 28. října.
Dovolte mi, abych se pokusil celou tuto nedobrou dopravní situaci
vysvětlit.
Touto silnicí proudí do Suchdola n. Luž. těžké kamiony přepravující
Dobrou vodu, ale i další těžká doprava z Novohradska je směrována do
Suchdola n. Lužnicí. Tato těžká vozidla nejen, že doslova válcují tuto
silnici, ale především ohrožují místní obyvatele jak v Žižkově ulici, kde
nejsou chodníky, ale i centrum (náměstí), ulici 28.října, kde je velká
škola a nově zde přibyla mateřská školka pro 125 dětí. Město zde nemá
žádné parkovací plochy. Tento problém se začal řešit 2.4.2004. Od této
doby je registrováno celkem 48 dopisů a řada jednání k této závažné
problematice v Suchdole n. Lužnicí.
Vraťme se k příčinám tohoto problému a všimněme si některých
podstatných skutečností. Jihočeský kraj a jeho zástupce dne 2.7.2004
informuje přítomné o přípravě opravy silnice II. třídy č. II/154 Nové
Hrady – Třeboň s předpokládanými náklady 220 milionů Kč a říká zároveň, že není finančně únosné hradit současně opravu silnice III. třídy,
pokračování na str. 2

ZPRÁVY Z RADNICE
Informace o důležitých
usneseních volených orgánů
za měsíc únor 2010
V měsíci únoru proběhlo dne 8. února 29.
veřejné zasedání zastupitelstva města a dne
22. února 62. neveřejné zasedání rady města.
V případě rady města nejsou uváděna usnesení, která jsou doporučující pro zastupitelstvo
města (a tudíž mohou být rozhodnutím zastupitelstva v konečné fázi přijata v pozměněné
podobě). Taktéž nejsou uváděna usnesení,
u kterých by zveřejnění jejich obsahu pro město mohlo v budoucnu znamenat např. nevýhodnou vyjednávací pozici při hledání řešení
různých strategických záležitostí (viz. článek
v předchozích vydání SZ). Opakuji, že zákon
o svobodném přístupu k informacím je dostatečným nástrojem veřejnosti v případě pocitu,
že se někomu informací nedostává….
Dále opakuji, že úředníci radnice jsou povinni v souladu se svojí pracovní náplní zveřej-

ňovat skutečnosti, které jsou na základě jejich
podkladů projednávány v radě či zastupitelstvu
a sdělovat je legislativně „čistou formou“ veřejnosti v širších souvislostech v samostatných příspěvcích v jiných částech tohoto
periodika. Proto bližší a přesnější informace
naleznete vždy v příspěvcích z jednotlivých
odborů.

Zastupitelstvo města (ZM)
výpis z přijatých stanovisek a usnesení:
 Projektová dokumentace
– Dům se sociálními byty
ZM vzalo na vědomí informaci starosty k podání výzvy na zpracování cenové nabídky na
projektovou dokumentaci pro “Dům se sociálními byty” v Suchdole nad Lužnicí a
schválilo složení komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami ve složení: Jan
Kronika, Zdeněk Fical, Roman Šísl, Mgr.
František Maxa, Josef Šlápota. Dále pověřilo radu města výběrem nejvýhodnější nabídky na základě doporučení komise a
starostu města podpisem příslušné smlouvy na základě rozhodnutí rady města.

 Daňové výnosy 2008 - 2009
ZM vzalo na vědomí zprávu o stavu daňových výnosů za období 2008 - 2009
 Rozpočtové změny č.103 - 122
ZM vzalo na vědomí rozpočtové změny
č. 103 - 122 schválené radou města dne
29.12. 2009 (na základě pověření ZM)
 Prodej bytové jednotky č.p. 485/1
v Suchdole nad Lužnicí
ZM schválilo prodej bytové jednotky
č.p. 485/1, byt 2+1 o výměře 58,42 m2 včetně příslušného podílu pozemku pod domem čp. 484,485 par. č. 825/1 o výměře
423 m2 dle LV 1746 v k.ú. Suchdol nad
Lužnicí za kupní cenu 501 000,- Kč
 Prodej bytové jednotky čp.2 v č.p. 518
v Suchdole nad Lužnicí
ZM schválilo prodej bytové jednotky č.p.
2
518/2, byt 1+0 o výměře 18,97 m včetně
příslušného podílu pozemku pod domem
čp. 518,519 par.č. 820/1 o výměře 322 m2
dle LV 1721 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí za
kupní cenu 163 000,- Kč
pokračování na str. 2
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 Prodej bytu č. 7 v čp. 519 Sídliště
17. listopadu v Suchdole nad Lužnicí
ZM schválilo prodej bytové jednotky č.p.
2
519/7 byt 2+1 o výměře 54,77 m včetně
příslušného podílu pozemku pod domem
čp. 518,519 par.č.820/1 o výměře 322 m2
dle LV 1721 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí za
kupní cenu 530 000,- Kč.
 Prodej bytu č. 9 v čp. 565 Sídliště
17. listopadu Suchdol nad Lužnicí
ZM schválilo prodej bytové jednotky
2
č.p. 565/9, byt 2+1 o výměře 58,72m včetně příslušného podílu pozemku pod domem čp. 565 par.č.852/12 o výměře 240 m2
dle LV 1728 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí za
kupní cenu 550 000,- Kč.
 Prodej volného bytu č.1 v čp. 704
Sídliště 9. května Suchdol nad Lužnicí
ZM revokovalo své usnesení č. 27 3.9/2009 a vyřadilo z prodeje volný byt č. 1
v čp. 704.Tento byt se ponechá k pronájmu
pro potřeby města (o koupi tohoto bytu nebyl na základě vyhlášeného záměru prodeje projeven ze strany veřejnosti zájem).
 Prodej volného bytu č.6 v čp. 568
Sídliště 17. listopadu Suchdol nad Lužnicí
ZM vzalo na vědomí, že o koupi tohoto
bytu nebyl projeven zájem ze strany veřejnosti a schválilo nový záměr prodeje za
stejných podmínek s termínem doručení
nabídek do 12.3.2010 do 11.00 hodin.
 Změna směrnice – zadávání zakázek,
výběrové řízení
ZM schválilo vnitřní směrnici (resp. její
novelu) o postupu zadávání veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů),
o postupu zadávání zakázek do 2 000 000 Kč
bez DPH na dodávky a služby, o postupu
zadávání zakázek do 6 000 000 Kč bez
DPH na stavební práce.
 Návrh novel obecně závazných
vyhlášek města
ZM schválilo novelu OZV č. 1/2010, kterou se mění vyhláška města č.2/2009 stanovující systém nakládání s odpady a
novelu OZV č. 2/2010, kterou se mění vyhláška města č.3/2009 o místním poplatku
za odpad.
 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí –
VB kanalizace Tušť
ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
k uložení kanalizace Suchdol nad Lužnicí – napojení osad Tušť, Klikov, Františkov na veřejnou kanalizační síť pozemky
2
p.č. 2261/1 o výměře 10320 m , p.č. 2261/1
o výměře 8104 m2 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí a zároveň p.č. 1287/45 o výměře
2
12385 m v k.ú.Tušť,

Řešení dopravy ...
(pokračování ze str. 1)
pro kterou není určena těžká přeprava a rekonstrukcí silnice II. třídy se uvedený
problém vyřeší. Ale zároveň sdělil, že kraj
není kompetentní odstranit dopravní značení omezující tonáž vozidel projíždějících
po této komunikaci. Město Třeboň, které je
kompetentní pro vydávání potřebných rozhodnutí ohledně komunikací pro své území
a zároveň pro území Suchdola n. Lužnicí,
vydalo rozhodnutí o omezení tonáže při
vjezdu do Třeboně. Celou záležitost odůvodňují tím, že hráz rybníka Svět je nestabilní po povodních v roce 2002. Tímto
krokem – umístěním této zákazové dopravní značky – je silnice II. třídy pro těžkou
nákladní dopravu neprůjezdná.
Je nutné si položit otázku, zda mnohamilionová investice do rekonstrukce této silnice, včetně rekonstrukcí několika mostů,
byla Krajem volena správně, pokud neměl
Kraj projednán s městem Třeboní průjezd
přes hráz rybníka Svět. Jako problém č. 2 je
naprostý nesoulad stavebních úřadů Třeboně a Trhových Svinů. Každý z těchto úřadů
si hájí své území. Třeboň stanoví místní
úpravy provozu v Suchdole n. Lužnicí značkami B 13 (32t), které jsou doplněny dodatkovou tabulkou „E12“ s textem „Jediné
vozidlo 32 t“. V rámci jednotného dopravního značení doporučuje Městskému úřadu
v Trhových Svinech osadit na jejich správním území stejnou dopravní značku se stejnou dodatkovou tabulkou. Trhové Sviny –
odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovuje – 18.5.2008 taktéž značku B13
(32t), ale bez dodatkové tabulky s textem
„Jediné vozidlo 32 t“.
Tímto rozhodnutím osadit tuto značku
bez dodatkové tabulky otevřel všem kamionům cestu přes Suchdol n. Lužnicí. Tento
úřad nerespektoval rozhodnutí Třeboně.
Krajský úřad, který jsme žádali o rozhodnutí tohoto zásadního sporu, odmítá rozhodnout z důvodu, že rozhodnutí je vždy
věcí příslušného dopravního úřadu. Dodatková tabulka – začarovaný kruh – nemá
 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí –
zřízení VB v souvislosti s napojením
Tuště na veř. kan. síť
ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva bezúplatného věcného břemene spočívající v právu umístění
stavby “Suchdol nad Lužnicí – napojení
osady Tušť na veřejnou kanalizační síť" –
kanalizační sběrač DN 250 do pozemku
p.č. 831/3 v k.ú.Tušť, který je ve vlastnictví
Jihočeského kraje.
 Prodej pozemků v k.ú. Bor
ZM schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.
Bor, p.č. 169/29 trav. porost o výměře 24 m2,
p.č. 169/27 trav. porost o výměře 103 m2,
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řešení. Město Suchdol n. Lužnicí má mezi
Třeboní a Trhovými Sviny velmi špatnou vyjednávací pozici (nemá svůj dopravní úřad).
Kraj tvrdí, že nemůže pomoci. Policie ČR sice
nabídla řešení, avšak nebylo vůlí oslovených
měst realizováno.
V loňském roce jsem se osobně jako starosta obrátil s dopisem na hejtmana Jihočeského
kraje Mgr. Jiřího Zimolu o pomoc s řešením
celé situace. Hejtman uložil svým poradcům
pro oblast dopravy v Jihočeském kraji prošetřit celou situaci a navrhnout řešení. Návrh řešení je možný ve dvou rovinách.
1. Řešení technologickoorganizační s krátkou dobou realizace, navrženy dvě varianty
tzn. rozmělnění těžké dopravy po ostatních
silnicích III. třídy. Celkovým cílem je zklidnit
dopravu centrem Suchdola nad Lužnicí. První
dvě varianty řešení již probíhají, dopravní
úřad v Třeboni na mou novou žádost o řešení
této dopravní situace postoupil projednání
znovu ke krajskému úřadu, kde podává jasný
návrh k okamžitému řešení.
2. Řešení investiční – vybudovat obchvat
města Třeboně na silnici II/154 v trase dle ÚP
s napojením na silnici I/34. Tranzitní doprava
se tak vyhne lázeňskému městu Třeboň a kamiony nebudou narušovat stabilitu hráze rybníku Svět. Toto řešení je perspektivní i pro
přístup do mikroregionu Nové Hrady a přilehlých turistických lokalit Dolního Rakouska ve
směru od Prahy. Celou tuto záležitost jsem
projednal se starostou Třeboně PhDr. Janem
Váňou. Starosta přislíbil veškerou pomoc při
urychlení přípravy stavby obchvatu. Další
krok, který jsme podnikli spolu s místostarostou Zdeňkem Ficalem, byla návštěva MUDr.
Martina Kuby na krajském úřadě, který je prvním náměstkem hejtmana pro dopravu v Jihočeském kraji. Jednání určitě přispělo taktéž
k řešení celé dopravní situace. Dle sdělení
pana náměstka by práce na první části obchvatu Třeboně, která by vyřešila kamiony v Horním Suchdole a středu města, mohly být
zahájeny v roce 2012.
Vážení občané, věřte mi, že vedení radnice
dělá pro vyřešení této dopravní situace v Suchdole nad Lužnicí vše, co je v našich silách a
možnostech.
Jan Kronika, starosta
p.č. 169/30 vodní pl. o výměře 8 m2, p.č.
2
1269/32 vodní pl. o výměře 82 m .
 Prodej pozemků v k.ú. Suchdol nad
Lužnicí
ZM schválilo prodej části p.č. l223/66 ost.
plocha v k.ú. Suchdol n.Luž. – díl a/ o vý2
2
měře 35 m za cenu 50 Kč/m
 Směna pozemků Policie ČR – město
ZM schválilo směnu pozemků v k.ú. Suchdol n. Luž. u objektu Policie ČR čp. 697,
vytvořených GP č.pl. 1535-10Fi/009 a GP
č.pl. 1583-104Fi/2009 – pozemky ve
vlastnictví města p.č. 1739/62 trv. trav.
porost o výměře 125 m2 vytv. GP č. pl.
1535-10/Fi/2009 směnit za pozemky ve
pokračování na str. 3
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vlastnictví státu p.č. 1739/65 ost. pl. o výměře 1401 m2, vytv. GP č. pl. 1583-104
Fi/2009 a p.č. 39/2 ost. pl. o výměře 87 m2.
Cena: dle znaleckého posudku.
 Výkup pozemků ul. na Pražské
(Šmelcovna) za účelem opravy
komunikace
ZM schválilo odkoupení pozemků pod komunikací podél sídl. na Pražské směrem
k dílnám Jč. lesů – pozemky v k.ú. Suchdol
n. Luž. vytvořené GP č. pl. 1491-50 Fi/2009
2
- p.č.999/6 trav. porost o výměře 322 m ,
2
p.č. 999/7 trav. porost o výměře 193 m , p.č.
2
999/8 trav. porost o výměře 210 m , p.č.
2
999/9 trav. porost o výměře 288 m , p.č.
2
1013/2 ost. pl. o výměře 31 m , p.č. 1014/20
2
trav. porost o výměře 9 m , p.č. 1701/21
2
trav. porost o výměře 17 m , p.č. l705/6 ost.
2
pl. o výměře 9 m , p.č.1708/137 orná půda
2
o výměře 37 m , p.č. 1014/4 trv. travní po2
2
rost o výměře 112 m . Cena 50 Kč/m . Město obstará na své náklady znalecký posudek
na cenu vykupovaných pozemků. Dále uložilo odboru SMRM před zahájením stavebních prací předložit zprávu o stavu veřejného
osvětlení.
 Prodej pozemků sídl.Na Pražské
ZM schválilo prodej pozemků – p. č.
2
1708/125 o výměře 1.126 m , p.č.1708/126
2
o výměře 1.303 m , p.č. 1708/10 o výměře
2
2
1.348 m a p.č. 1708/9 o výměře 1.332 m ,
všechny k.ú. Suchdol nad Lužnicí zájemci
Suchdolská stavební s.r.o. se sídlem K.
Lávičky 48/57, 37007 České Budějovice,
IČ 281 17 590, a to za kupní cenu v kalkulaci 625,- Kč za jeden metr čtvereční
s tím, že pozemky za podmínek stanovených smlouvou o budoucí kupní smlouvě
nemovitostí, která je přílohou zápisu, budou
postupně vlastnicky na uvedeného zájemce
převedeny do 31.3.2011. ZM zároveň odsouhlasilo uzavření smlouvy, kde se město
vůči výše uvedenému zájemci, dojde-li
k uzavření uvedené smlouvy o budoucí
kupní smlouvě nemovitostí, zaváže z pozice
vlastníka sousedních pozemků i ze zvláštního jejího postavení obce, co by účastníka
územního a stavebního řízení, k součinnosti, směřující k vybudování bytových domů
specifikovaných v uvedené smlouvě o budoucí kupní smlouvě nemovitostí, to vše za
předpokladu, že stavba bytových domů nebude v rozporu se stavebními a navazujícími zákony či jinými příslušnými předpisy,
jakož i v rozporu s územním plánem města
či veřejnými zájmy obecně.
 Rozpočtové změny
ZM schválilo rozpočtové změny číslo 1 – 3
 Rozdělení finančních prostředků na
základě usnesení sportovní komise a RM
ZM schválilo rozdělení finančních prostředků na činnost sportovních organizací
v Suchdole n. Lužnicí a místních částech













pro rok 2010 v celkové výši 400.000,- Kč
dle návrhu sportovní komise a RM:
– TJ Sokol Suchdol n. L. . . . 165.000,-Kč
– SK Suchdol nad L.. . . . . . . . 73.000,-Kč
– TJ Tatran Suchdol n. L. . . . 40.000,- Kč
– TJ Blesk Klikov . . . . . . . . . 32.000,-Kč
– Vodácký klub Suchdol n. L. 19.000,-Kč
– TJ Spartak Hrdlořezy . . . . . 29.000,-Kč
– TJ Vitoraz Tušť . . . . . . . . . . 12.000,-Kč
Rezerva na nepředvídané výdaje ve výši
30 000,- Kč může být na návrh sportovní
komise rozdělena ve zbývající části roku
2010.
Digitalizace pozemků
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci místostarosty o průběhu digitalizace pozemků ve správním území města.
Zpráva starosty
ZM vzalo na vědomí informaci o úspěšné
reprezentaci města v XIX. ročníku ankety
„Nejlepší sportovní celek Jindřichohradecka 2009“. Na 2. místě se umístilo mužstvo
SK Suchdol nad Lužnicí (hokejbal muži).
Diskuse – majetkoprávní poměry
ul. Havlíčkova
ZM uložilo odboru SMRM v návaznosti na
probíhající digitalizaci území připravit návrh řešení majetkoprávních poměrů v lokalitě ul. Havlíčkova v úseku od prodejny
Elektro ke kapličce sv. Anny – směr “Zatory” v termínu do 30.6.2010
Diskuse – využití KD
ZM vzalo na vědomí informaci starosty
města o rozhodnutí RM – udělení výpovědi
současnému nájemci KD z důvodu neplnění
podmínek nájemní smlouvy a o přípravě
podmínek pro uzavření nového smluvního
vztahu ve věci využití KD
Diskuse – vybudování chodníku
– silnice I/49 v úseku od křižovatky
ul. Pražská, Havlíčkova po železniční
přejezd (zatáčka v prostoru Penzionu
U Vondráků)
ZM uložilo starostovi prověřit možnosti a
podmínky pro vybudování chodníku u silnice I/49 v úseku od křižovatky ul. Pražská,
Havlíčkova po železniční přejezd (zatáčka
v prostoru Penzionu U Vondráků) v Suchdole nad Lužnicí v termínu do 30.3.2010.
Diskuse – řešení problematiky
kamionové dopravy v místě
ZM uložilo starostovi města informovat
ZM o problematice kamionové dopravy ve
městě po únorovém jednání s vícehejtmanem kraje MUDr. Kubou na nejbližším
jednání ZM.

Rada města (RM)
výpis z některých přijatých stanovisek
a usnesení:
 Nájemní smlouva – Kulturní dům –
výpověď současnému nájemci
RM odsouhlasila (mj. na základě dopisu
nájemce) zahájení jednání o skončení nájmu dohodou k 15.6.2010.

3
 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
RM schválila kritéria pro přijímaní dětí do
Mateřské školy v Suchdole nad Lužnicí
s účinností od 1.3.2010. (více na webu
města a v MŠ)
 Žádost o souhlas k užívání znaku města
RM schválila užití znaku města TJ Sokol
Suchdol nad Lužnicí – muži A.
 Výběr projektanta –
Dům se soc. bydlením
RM schválila zadání vypracování projektové dokumentace pro “Dům se sociálními byty” v Suchdole nad Lužnicí firmě
JK-STAVPROJEKT s.r.o. Ing. Josef Kregl,
Žižkova 742, Suchdol nad Lužnici
 Zřízení bufetu v tělocvičně ZŠ
RM schválila levnější variantu (tj. bez sociálního zařízení) stavebních úprav v budově ZŠ – “Vestavba bufetu do stávající
dispozice školy” – předpokládaná cena cca
67 000,- Kč (pozn. dražší varianta činila
cca 315 000,- Kč)
 Žádost o souhlas k užití znaku města
RM schválila v souladu s OZV č. 1/2009
města Suchdol nad Lužnicí jednorázové
užití znaku města v diplomové práci “Politický život v městě Suchdol nad Lužnicí”
 Žádost o souhlas k užívání znaku města
RM schválila v souladu s OZV č. 1/2009
města Suchdol n. L. užíváním znaku města
(na dobu od 23.2.2010 do 23.2. 2013) na:
– webových stránkách:
divadlo.suchdol.cz a festival.suchdol.cz
– plakátech a propagačních materiálech
dosavadních a budoucích her “SUDu” a
jeho kulturních akcích
– festivalové a adventní plakáty, programy, letáky
– organizátorská trička “SUDu”
RM dále schválila zřízení poddomén “divadlo.suchdol.cz” a “festival.suchdol.cz”.
 Pronájem volných bytů
RM schválila :
– dodatek č. 2 k internímu předpisu
č. 2/2007 ze dne 28.2.2007
– pronájem bytů č. 6 v čp.707 a č. 2
v čp.709 (pozn. zájemci se mohou přihlásit do 2.4.), všechny Sídliště 9. května
Suchdol nad Lužnicí na dobu jednoho
roku. Zájemci o pronájem budou upozorněni, že nájem nebude prodloužen v případě, jestliže město bude byt naléhavě
potřebovat pro svoje potřeby. Při realizaci pronájmu bude postupováno dle Interního předpisu č. 2/2007 ze dne 20.8.2007.
 Vytápění domů – Sídliště 9. května
RM uložila zástupci města hlasovat při
schůzích SVJ, které budou rozhodovat
o způsobu vytápění jednotlivých domů na
Sídlišti 9. května ve prospěch výstavby
centrální plynové kotelny společností Teplospol Jindřichův Hradec. Pokud bude většina vlastníků jednotlivých bytů ve SVJ
pro jinou alternativu, město jí bude respektovat.
pokračování na str. 4
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ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze str. 3
 Přidělení bytu – č. 1 v čp. 704 –
sídliště 9. května
RM rozhodla o přidělení bytu č. 1 v čp.
704 sídliště 9. května v Suchdole nad Lužnicí na dobu jednoho roku od 1.3.2010. Nájem za 1m2 podlahové plochy bytu 67,- Kč.
 Povolení podnájmu – byt č. 16 v čp. 751
sídliště Na Pražské
RM odsouhlasila povolení podnájmu bytu
č.16 v čp.751 sídliště Na Pražské v Suchdole nad Lužnicí na dobu určitou jednoho
roku od 1.3.2010.
 Žádost TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí
o příspěvek na soustředění žáků –
kopaná
RM schválila příspěvek na soustředění
žáků ve výši 10.000,- Kč s tím, že náklady
budou proplaceny po předložení účetních
dokladů.
 Zpráva starosty – Odměna za dopadení
sprejera
RM odsouhlasila vyplacení částky ve výši
5.000,- Kč jako odměnu za informace ve-

doucí k dopadení pachatele, který posprejoval fasády nemovitostí ve vlastnictví
města.
 Zpráva místostarosty – dendrologický
průzkum v souvislosti s přípravou průtahu města
RM schválila oslovení firmy (Ing. Jaroslav
Kolařík PhDr., Rosice) za účelem provedení dendrologického průzkumu stavu zeleně v celém úseku ulice 28. října.
Poznámka:
Informace byly do zkrácených tiskových verzí
upraveny s použitím údajů ze zápisů ze zasedání ZM a RM. Předpokládaný termín dalšího
veřejného zasedání zastupitelstva města je
předběžně stanoven na pondělí 12. dubna od
17 hodin (bližší aktuální informace o termínu
získáte na tel. 384 781 104).
Bezplatné upozornění nejen na toto jednání a
další informace z dění ve městě získáte registrací v infokanálu města, kterou provedete
odesláním SMS ve tvaru IK SUCHDOL
REGISTRUJ na telefonní číslo 605 733 680.
Luboš Hešík,
tajemník MěÚ Suchdol nad Lužnicí

UPOZORNĚNÍ ke stavebnímu odpadu

duben 2010

MĚSTO VYPLATÍ
ODMĚNU
(peněžitý dar) za informace
vedoucí k dopadení
sprejera….
Rada města rozhodla o vypsání odměny
(peněžitého daru) ve výši 5000,- Kč za informace vedoucí k dopadení sprejera, který ve dnech 20. – 21. 2. 2010 sprejem
postříkal několik budov ve městě (zastávka ČD, stěna plotu firmy EATON, šatny
v areálu hokejbalového hřiště, drážní buňka u žel. přejezdu na Gráfovec, kotelna na
sídl. 17. listopadu, benzínová čerpací stanice, úpravna vody na sídl. 17. listopadu, WC
u nádraží ČD, garáže na sídl. na Pražské
atd.). Veškeré informace budou předány
Policii ČR. Informace o podmínkách vyplacení odměny získáte v sekretariátu starosty města, v kanceláři tajemníka úřadu či
v kanceláři odboru správy majetku a rozvoje města. Informace lze sdělit i na záznamník (24 hodin) 389 822 685. Město předem
děkuje za jakoukoliv informaci, která povede k odhalování osob, které poškozují
majetek města, občanů či subjektů v území
působících.
Luboš Hešík, tajemník úřadu

Městský úřad upozorňuje, že stavební odpad již není možné ukládat do prostoru pod hřbitovem. Prostor je zaplněn a bude připravován tak, aby zde mohlo dojít k rozšíření hřbitova.
Stavební a demoliční odpad vzniklý na území města při stavební činnosti občanů popřípadě
právnických a fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost musí původce odpadu podle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předat pouze oprávněné
osobě. To je osoba, která má oprávnění k nakládání s odpady podle příslušného zákona. Odvoz a
uložení stavebního odpadu bude provedeno na náklady původce odpadu, a to na řízenou skládku. Jiné nakládání s tímto odpadem je nelegální.
Tímto není dotčena možnost zajistit odvoz stavebního odpadu k uložení na řízenou skládku
vlastními prostředky původcem odpadu.
Nejbližší skládka tohoto odpadu je skládka Růžov firmy Marius Pedersen a.s. v Borovanech.
Provozní doba ve všední dny od 7.00 – 15.00 hodin.
Tam je možné odpad odvézt nebo na tel. čísle 387 981 821 nebo 724 265 285 objednat přistavení vhodného kontejneru a zajištění odvozu.
Další z možností je objednat přistavení kontejneru a zajištění odvozu u firmy :
 Uhelné sklady Michal Bouda v Suchdole n. L., na tel. čísle 800 17 19 19 (volání zdarma)
nebo 384 781 103.
 Strojní a zemní práce V. Tetík Rapšach, na tel. 602 428 555.
P. Hrbek

Město Suchdol nad Lužnicí ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů v Suchdole nad Lužnicí
provede

v pátek a v sobotu 16.4. - 17.4.2010

INFORMACE
V pondělí 26. dubna 2010
bude v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

zahájen nový kurz
k získání řidičského oprávnění

v Suchdole nad Lužnicí a místních částech

Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299.

Lednice a bojlery ne, karosérie aut po dohodě

duben 2010
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Jak je to s daní z nemovitosti
V návaznosti na novelu zákona č. 338/1992 Sb., schválili dne
23.6.2008 zastupitelé města Suchdol n. L. obecně závaznou vyhlášku
č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, která
začala platit od 1.1.2009.
V této vyhlášce, která platí na katastrálním území města Suchdol n.
L., jsou stanoveny zastupitelstvem města nejnižší možné koeficienty
dané zákonem pro výpočet daně z nemovitostí.
Navzdory tvrzení některých občanů město tedy tyto koeficienty
dané zákonem pro výpočet daně z nemovitosti vůbec nezvyšovalo.
Viz. tabulka převzatá ze zákona:
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit
o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.
Město Suchdol n. L. tak snížilo v rámci možností daných mu zákonem koeficient u staveb a pozemků v místních částech z 1,4 na 1,0.
Těmito koeficienty se pak přepočítávají základní sazby daní tak,
jak jsou stanoveny v zákoně č.338/1992 Sb.
Další informace
Změny sazeb daně z nemovitostí od 1.1.2010
Zákonem č. 362/2009 Sb.,(tzv.první Janotův úsporný balíček) kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od 1.1.2010 mění
také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani
z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.

SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
PLATNÉ K 1. LEDNU 2010
1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani
z nemovitostí:
A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad . . . 0,75%
B - trvalý travní porost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25%
C - hospodářský les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25%
D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb . . . 0,25%
2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani
z nemovitostí:
2
E - zastavěná plocha a nádvoří . . . . . . . . . . . . . 0,20 Kč/m
2
F - stavební pozemek . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Kč/m
2
G - ostatní plocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 Kč/m
3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona
o dani z nemovitostí:
Stavby:
2
H - obytný dům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kč/m
2
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu . 2 Kč/m
J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům
využívaný pro individuální rekreaci . . . . . . . . . . 6 Kč/m2
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro
individuální rekreaci . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kč/m2
2
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu . . . . . 8 Kč/m
2
M - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství . 2 Kč/m
N - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika,
2
ostatní zemědělská výroba. . . . . . . . . . . . . . 10 Kč/m
2
O - ostatní podnikatelská činnost. . . . . . . . . . . . . 10 Kč/m

2

P - ostatní stavba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kč/m
Jednotky:
2
R - byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kč/m
Samostatný nebytový prostor:
2
S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství. . 2 Kč/m
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika,
2
ostatní zemědělská výroba. . . . . . . . . . . . . . 10 Kč/m
2
U - ostatní podnikatelská činnost. . . . . . . . . . . . . 10 Kč/m
2
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž . . . 8 Kč/m
2
Z - ostatní samostatný nebytový prostor . . . . . . . . . 2 Kč/m
Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve
srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze
a. ke změně sazeb daně
b. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1
c. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11
odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo
d. k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně
závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím
zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně
osvobozen od daně z jiného důvodu, poplatník není povinen
podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto
změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené
o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Městský úřad, P.Hrbek

Změny sazeb daně
z nemovitostí
od 1.1.2010
Finanční úřad v Třeboni informuje, že zákonem č. 362/2009
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od
1.1.2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby
daně z nemovitostí.
 zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2
zákona o dani z nemovitostí – tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto zvýšení se nevztahuje na
sazby uvedené v § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí – pro ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní
porosty, lesy a rybníky, tedy převážně zemědělskou půdu,
 zdvojnásobení základních sazeb daně ze staveb s výjimkou
staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst.1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí.
Nedojde-li u poplatníků k jiným změnám rozhodným pro daňovou povinnost, nemusí zvýšení sazeb oznamovat v daňovém přiznání. Vyměření daně je v tom případě povinností místně příslušných
správců daně, kteří daň vyměří v nové výši a výsledek vyměření
sdělí poplatníkům platebními výměry nebo hromadnými předpisnými seznamy.

6

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
t

Program kina na měsíc duben
t

2. pátek

19.30 hod.

103 min.

t

17. sobota

19.30 hod.

122 min.

IMAGINARIUM DR. PARNASSE

Romantická komedie, ve které se rozpadající
manželství Paula a Meryl ocitne v mnohem
horších komplikacích po té, co se oba stanou
svědky vraždy.
Hrají: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

Dr. Parnassus kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem. O mnoho století později
našel pravou lásku a s ďáblem podepsal smlouvu novou.
Hrají: Heath Ledger, Johnny Depp, Colin Farrell.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

t

t

19.30 hod.

98 min.

ČTVRTÝ DRUH
Kdesi na Aljašce existuje malé městečko, kde
za posledních několik desítek let zmizelo větší
množství lidí. Tajemství přijíždí odhalit psycholožka Abigail…
Hrají: Milla Jovovich, Elias Koteas, Will Patton.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

9. pátek

19.30 hod.

90 min.

21. středa

19.30 hod.

19.30 hod.

Horor. Děj filmu, který je remakem stejnojmenného hororu z roku 1941, se odehrává ve
viktoriánské Anglii a vypráví o muži, který se
vrací domů z Ameriky a je pokousán vlkodlakem.
Hrají: Anthony Hopkins, Michael Cronin a
další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

Po ničivé válce prochází pustinami někdejší
Ameriky osamělý muž. Civilizace již neexistuje a zákony neplatí. On však s sebou nese
knihu, která má přinést naději.
Hrají: Denzel Washington, Mila Kunis, Gary
Olejan.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

30. pátek

19.30 hod.

102 min.

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Komedie podle předlohy Miloslava Švandrlíka o mladém lékaři Čeňkovi, žijícím v bytě
s manželkou a tchýní. Není moc ctižádostivý,
a tak má doma ze života peklo.
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Tereza Bebarová, Oldřich Navrátil,
Bob Klepl.
Mládeži přístupno, vstupné 70,- Kč

100 min.

PERCY JACKSON:
ZLODĚJ BLESKU
Fantasy komedie. Syn Poseidóna je tu opět.
Tentokrát ale v delším balení a s pár novinkami, díky kterým si sahá pro čtvrtou hvězdu.
Nikdo neříká, že bude Percy Jackson větší nářez než Souboj titánů, ale uvidíme.
Hrají: Uma Thurman, Logan Lerman, Pierce
Brosnan.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

125 min.

KNIHA PŘEŽITÍ

Romantická komedie. Uvidíme osudy mnoha
lidí, kteří prožívají lásku a rozchody a právě na
sv. Valentýna se jejich osudy tak či onak protnou.
Hrají: Taylor Lautner, Bradley Cooper, Jessica Beil.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč
14. středa

19.30 hod.

118 min.

NA SV. VALENTÝNA

t

28. středa

VLKODLAK

MORGANOVI

7. středa

duben 2010

–– ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ ––
t

23. pátek

19.30 hod.

90 min.

KATKA
Unikátní časosběrný dokument mapující čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího
marného zápasu se závislostí na drogách.
Režisérkou dokumentu je Helena Třeštíková.
Mládeži do 12 let nepřístupno, vstupné 70,- Kč

Pozvánky za kulturou
u Město Suchdol nad Lužnicí pořádá v sobotu 8. května 2010 zájezd do rakouského města
Hallstadtu. Prohlídka nejzajímavějších míst, návštěva známé Solné komory, prohlídka Solnohradských jezer. Je zajištěn profesionální průvodce. Cena zájezdu je 420,- Kč.
Závazné přihlášky v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí. tel. č. 384 781 299.

t

17. sobota

17.00 hod.

93 min.

ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA
Animovaný rodinný film.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

Nabídka nových knih
v místní knihovně
Lubomír Štrougal
Sandra Brownová
Daniel Silva
Martina Cole

– Paměti a úvahy
– Odražená střela
– Přeběhlík
– Byznys

Velký výběr nových knih pro děti

Český svaz chovatelů
v Suchdole nad Lužnicí oznamuje:

POŘÁDÁNÍ TRHŮ
V CHOVATELSKÉM AREÁLU
v následujících termínech:

vždy v neděli 25.4.2010, 9.5.2010, 16.5.2010 v době od 8 – 12 hodin
za účelem prodeje sazenic, chovatelství a zahrádkářského materiálu

POZVÁNKA PRO DĚTI
sobotní ODPOLEDNE NA FAŘE
v sobotu 17. 4. ve 14.00 na faře
Program: Hry, občerstvení, povídání –
také záleží na vás, co navrhnete,
s jakým nápadem přijdete apod.
Přijďte, budeme se těšit.
Za farnost Iva Hojková

duben 2010
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Rybáři bilancovali
Dne 27. února se uskutečnila Výroční členská schůze místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí, na které
rybáři zhodnotili svou činnost v loňském roce.
Přítomen byl i host – jednatel JčÚV ČRS pan
Ing.Štěpán, který na místě zodpověděl dotazy
našich rybářů a osvětlil nám situaci kolem probíhajících jednání, ohledně nájmů „tušťských“
pískoven. Hojná účast našich členů MO ČRS
je důkazem zájmu našich rybářů o dění v našem spolku.
Výbor místní organizace děkuje všem rybářům za činnost v roce 2009.
Výbor MO ČRS informuje:
Úřední hodiny na klubovně MO ČRS pro
výdej a zakoupení povolenek včetně revíru
Halámky – sever:
10.4.2010
9.00 – 10.00 hod.
17.4.2010
9.00 – 10.00 hod.
24.4.2010
9.00 – 10.00 hod.
12.5.2010
16.00 – 17.00 hod.
22.5.2010
9.00 – 10.00 hod.
29.5.2010
9.00 – 10.00 hod.

9.6.2010
16.00 – 17.00 hod.
12.6.2010
9.00 – 10.00 hod.
19.6.2010
9.00 – 10.00 hod.
26.6.2010
9.00 – 10.00 hod.
Dále jsme byli osloveni Českou inspekcí
životního prostředí dopisem, zabývajícím se
problematikou výskytu „sumečka amerického“ v našich vodách. Pracovníci ČIŽP požádali naše rybáře, aby v případě výskytu této
ryby v našich vodách, tento nebyl vracen zpět
do vody a byla jim podána informace o výskytu této ryby na elektronické adresy:
kral@cb.cizp.cz, jiri.pykal@nature.cz, eventuálně na tel. čísla 386 109 142, 731 405 155
nebo 386 110 718.
S celým dopisem se můžete seznámit ve
vývěsní skřínce naší MO ČRS u MěÚ, případně na internetových stránkách naší místní
organizace, mocrs-suchdol.cz, kde můžete
vznášet své dotazy nebo inzerovat.
Školení nových členů MO ČRS proběhne
27.3.2010 ve 13 hodin na klubovně.
Výbor MO ČRS, Suchdol nad Lužnicí
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Lékařská služba
první pomoci o.p.s.
ošetřila již 3000. pacienta
Pan Ladislav Herda z Třeboně, Táboritské ulice, navštívil Lékařskou službu první
pomoci v Třeboni (LSPP) dokonce dvakrát.
V sobotu 13.3. byl s podezřením na zánět
kyčelního kloubu odeslán na ortopedii do
Českých Budějovic. Zánět se naštěstí nepotvrdil, ovšem s příznaky těžké virózy musel
na LSPP v neděli 14.3. znovu. Nevědomky
se tak stal jubilejním 3000. pacientem lékařské služby.
3000 pacientů prošlo ordinací Lékařské
služby první pomoci v Třeboni za poměrně
krátkou dobu. Od jejího znovuotevření
v srpnu 2008, uplynul teprve rok a sedm
měsíců. Tato čísla svědčí o tom, že LSPP
v Třeboni slouží svým obyvatelům dobře a
její činnost se stala pro mnohé téměř nepostradatelná.
Na důkaz toho, že si zde pacientů váží,
byl jubilantovi předán věcný dárek v podobě dárkového balení vitamínových tablet.
Pevně věříme, že panu Herdovi vitamíny
dopomohou k brzkému uzdravení!
Vrchní sestra

Duchovní slovo k Velikonocům
Slyšíme-li slovo Velikonoce, vybaví se
nám jaro, pomlázka, malovaná vajíčka…,
gruntování, pečení, vaření… Původní označení těchto svátků však byla židovská pascha,
což znamená „přejití, přechod“. Museli bychom se vrátit nějakých 32 století nazpět do
starověkého Egypta, kde už po několik generací otročili Izraelité, označovaní jako Hebrejové. Osmdesátiletý Moše neboli Mojžíš,
původem Hebrej, byl z pastvin stepní země
Midján Bohem povolán, aby svůj zotročený
národ vyvedl na svobodu. Farao se vzpíral,
proto dopadlo na zemi oněch deset egyptských
ran. Tou poslední ranou bylo pobití všech prvorozenců, včetně následníka trůnu. Aby Izraelité byli tohoto neštěstí ušetřeni, dostali
příkaz, aby si každá rodina připravila k večeři
beránka, jehož krví pomažou veřeje svých
domů. Každému takto označenému obydlí se
vyhne anděl zhoubce, který pobíjel všechny
prvorozené. Jakmile beránka snědí spolu s nekvašenými chleby, rychle se vydají na cestu.
Zděšený farao je nyní přímo vyhnal, aby mu
nepřinesli další neštěstí. Celé putování Izraele
do své země, odkud pocházel praotec Jákob
přejmenovaný na Izrael, trvalo čtyřicet let. Pro
neposlušnost a stálé rebelantství celá stará generace na poušti pomřela. Až děti směly vejít
do zaslíbené země Kanaan. Každý rok pak slavili paschu jako stálou připomínku onoho přejití anděla zhoubce. Byla to ona Veliká noc –
Velikonoce, kdy byl zachráněn vyvolený národ a vyveden na svobodu. Dodnes Židé slaví
velikonoční večeři s beránkem, nekvašenými
chleby a hořkými bylinami a stále znovu si vyprávějí příběh svých předků, kdy je Mojžíš

Hospodinovou rukou vysvobodil z egyptského otroctví. Stejně tak se to dělo při velikonoční večeři, kterou slavil Ježíš s apoštoly.
Označujeme ji jako Poslední večeře, kdy se
Ježíš přímo ztotožňuje z oním velikonočním
beránkem, který za několik hodin nato na Golgotě umírá. Přijímá smrt proto, aby svou krví
odvrátil zničující ránu naší smrti. Třetí den byl
hrob prázdný. „Není tu, byl vzkříšen,“ oznamují u otevřeného hrobu užaslým ženám Boží
poslové. Pro nás je tím vyřešen ten nejpalčivější problém, který sami nikdy nevyřešíme.
Problém smrti. V ní se nám všechno zhroutí.
Existuje pak jen jediné řešení. Přijmout skutečnost, že jedině Kristus nás může z tohoto
prokletí vysvobodit. Při vší naší svobodě a nezávislosti jsme fakticky na něm závislí. Jen on
nám může ve vzkříšení dát nový život. Nenechme si tuto naději nikým a ničím vzít. Proto
jsou Velikonoce těmi nejdůležitějšími svátky
v celém křesťanském roce. Naše Velikonoce
se pak časově shodují s těmi židovskými. Je to
následující neděle po prvním jarním úplňku.
Velikonoční doba pak trvá dalších padesát dnů
až do svatodušních svátků.
Kéž jsou pro nás Velikonoce znamením radosti a naděje. Proto se pravoslavní křesťané
zdraví velikonočním pozdravem: „Christos
voskres“ – Kristus byl vzkříšen. A kdo z vás se
ve škole učil ruskému jazyku, pak si jistě ještě
pamatuje, že neděle se označuje jako „voskresenije“, tedy vzkříšení. A to platilo i v době
tvrdého bolševizmu, bude to platit i nadále.
S přáním požehnaných velikonočních svátků
Jaroslav Šmejkal, duchovní správce

ZÁPIS DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2010 - 2011

SE KONÁ 14.4.2010
OD 13.00 - 16.00 HODIN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
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Školní ples
V sobotu 20.2. pořádala místní ZŠ tradiční,
v pořadí již devátý ples, který v hojném počtu
navštívili nejen samotní zaměstnanci, ale i rodiče, známí a prostě všichni, kterým nejsou lhostejné naše děti. Vždyť šlo jako vždy o jejich
podporu, neboť celý výtěžek z této akce (tentokrát ve výši 8.500,- Kč) putuje na školní vybavení či nové pěkné pomůcky pro žáky.
Toto vše by se ale jen sotva
podařilo, kdyby nebylo ochotných pomocných rukou a
moudrých hlav, a to hlavně učitelů I. stupně (pod taktovkou pí
uč. Wipplingerové), kteří vše
bezvadně organizačně zajistili.
Dále je pak třeba poděkovat
panu Pávkovi za poskytnuté
prostory, všem sponzorům, kteří přispěli dle svých možností
do tomboly, skupině Face za
bezvadný doprovod k tanci a
samozřejmě také našim účinkujícím.
V úvodu večera se o kulturní
zážitek všech přítomných postarali žáci naší školy – Pavel
Mráček z 5. třídy zahrál na klavír, dívky z 9. ročníku rozproudily všechny přihlížející svými tanečními kreacemi, na které je vzorně připravila jejich třídní učitelka O. Ondřichová.
Obohacením programu byly
jistě také výkony J. Zemanové
(saxofon) a M. Bednářové (zpěv).
Ještě před půlnocí přišlo nečekané, o to však příjemnější
překvapení (pro pánskou část
publika určitě) – břišní tance
v podání žen ze Suchdola a blízkého okolí. Jejich ladné pohyby
jsme mohli všichni jen tiše závidět.
Další program byl již na uvážení každého a kdo chtěl (a nebylo nás málo!) se bavil ještě
dlouho po půlnoci….
Tak za rok zase na shledanou
na 10. školním plese!!! (I. M.)

Recitační soutěž
9. února 2010 se na 1. stupni ZŠ uskutečnilo školní kolo v recitaci. Účinkující i
diváci se sešli v nově zrekonstruované žákovské knihovně. Děti soutěžily ve dvou
kategoriích.
V 1. kategorii (žáci 2. a 3. třídy) zvítězila Klára Vonešová ze 2. A, na druhém místě byla Barbora Hejnová ze 3. třídy a třetí
místo obsadila Markéta Trmalová ze 2. B.
Ve 2. kategorii (žáci 4. a 5. třídy) zvítězil Matěj Kalát z 5. třídy, za ním se umístila
Kateřina Magerová ze 4. A a třetí místo
obsadila Aneta Podolská ze 4. B.
Všichni recitátoři ve školním kole podali velmi dobré výkony, bylo těžké vybrat
žáky, kteří naši školu budou reprezentovat
v okresním kole.
Okresní kolo přehlídky dětských recitátorů proběhlo 24. února v Jindřichově Hradci. Za naši školu se ji zúčastnili: Matěj
Kalát, Kateřina Magerová, Klára Vonešová a Barbora Hejnová.
Za vynikající přednes udělila porota zvláštní ocenění našim dvěma žákům:
– Matěji Kalátovi, s textem „Co píšou jeleni?“ od Petra Nikla
– Kláře Vonešové, s textem „O nemocné
princezně“ od Miloše Kratochvíla
Všem účastníkům soutěže bych chtěla
poděkovat a udělit jim velkou pochvalu za
přípravu do soutěže. Zároveň jim chci popřát, aby je čtení a přednes básniček i nadále bavily. Všem dětem bych pak přála, aby
častěji usedaly ke knihám a méně k počítačovým hrám.
Mgr. Květa Hanzalová

duben 2010

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

Občanské sdružení informuje
V letošním roce proběhnou dvakrát volby, a to v květnu parlamentní
a v říjnu komunální. Vzhledem k diskriminaci ve volebním zákoně vůči
hnutím a sdružením ze strany hlavně parlamentních politických stran,
půjde Občanské sdružení v Suchdole nad Lužnicí do komunálních voleb pod stranou Věci veřejné. Tato strana se jeví jako nejpřijatelnější
z nových politických stran svým programem. Proto Občanské sdružení
vyzývá nejen své členy a příznivce, ale všechny občany v obci k dostavení se k volebním urnám a volbě této strany. Kdo má skutečný zájem
něco změnit, bude volit tuto nezprofanovanou a zatím neparlamentní
stranu.
Co bychom chtěli jako Občanské sdružení a ve volbách tedy strana
Věci veřejné změnit. S programem této strany bude mít před volbami
každý možnost se seznámit. O co se nám jedná v samotném Suchdole
nad Lužnicí:
1. V již uváděných informacích z radnice ze zasedání zastupitelstva
též uvádět účast zastupitelů, a to jmenovitě. Voliči by měli vědět
o zastupitelích, kteří se např. zúčastnili za 4 roky zasedání zastupitelstva v počtech prstů jedné ruky, za celé období 4 let nikdy nic neřekli nebo na nesouhlas voličů dokázali i veřejně odpovědět, že jim
tito můžou něco políbit.
2. Nesmí dojít k tomu, ať už vznikne jakákoliv situace, že zastupitelé
dají najevo své pohrdání tím, že přestanou komunikovat s občany a
budou dělat takzvaně mrtvého brouka. Zastupitelé po celou dobu
své funkce budou skládat účty svým voličům.
3. Nesmí dojít k tomu, a pro obec hlavně, že se zde budou sledovat
pouze osobní zájmy.
4. Věk volených zástupců by v době voleb neměl přesáhnout 65 let. Je
to věková hranice, nad kterou se zvažuje jako konečná pro odchod
do starobního důchodu. Kde jsou předsevzetí, že by politiku měli
dělat mladší a rozhodně ne 80 a víceletí poslanci parlamentu. Samotné Občanské sdružení bude samozřejmě tuto zásadu dodržovat.
5. Projednávané věci na veřejných plenárních zasedáních by měly být
sestavovány tak, aby se tyto akce nestaly nudnými tří a vícehodinovými jednáními. Je to jeden z důvodů, proč se pouze ojediněle těchto akcí zúčastňuje veřejnost. Dochvilnost zastupitelů a jejich častý
nezájem o průběh jsou věcí samy o sobě.
6. Chceme, aby v zastupitelstvu byly zastoupeny ženy a aby se změnilo to, že v současné době ze 17 zastupitelů není ani jedna žena. Proto má Občanské sdružení ve své kandidátce na volitelných místech
převážně ženy. Myslíme si, že tento stav byl vyvolán cíleně a je ostudou samotné obce.
Jednatel Občanského sdružení Zdeněk Mrázek

FIT
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SOBOTA

Dne: 17.4.2010 od 10.00 hod.
Místo: tělocvična ZŠ v Suchdole nad Lužnicí
Instruktoři: Jirka Gruntorád, Daniel Müller
4 cvičební lekce (aerobic, body, spinalis)
Info: 728 710 778

Projekt Práce s drobným
materiálem – rozvrh
Ve čtvrtek 4.3.2010 v rámci hodiny praktických činností se
uskutečnil ve 3. třídě projekt Práce s drobným materiálem –
rozvrh. Pod odborným vedením paní Kučerové pracovali žáci třetí
třídy s tradičními materiály tak, aby určitými technologickými postupy dokázali vytvořit věc trvalého charakteru – rozvrh hodin. Žáci
pracovali se zaujetím, protože to byla pro ně nová a velmi zajímavá
činnost. Závěrečné hodnocení práce ukázalo, že třeťáci jsou zručné
děti, protože se všem práce zdařila. Hotové výrobky – rozvrhy hodin
si mohli prohlédnout a ohodnotit všichni žáci I. stupně na výstavě
instalované v prvním patře budovy I. stupně. Velký dík patří paní
Petře Kučerové za přípravu materiálů, zajímavou přednášku a odborné vedení žáků!
V. Wipplingerová, třídní učitelka 3.A

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

15 hod. Suchdol nad Lužnicí (u MěÚ)

Prodej 9.4.2010
při objednání 10ks kuřic – kbelík ZDARMA!!!
Kuřice černé, červené stáří:14 -18týd.,
cena:130-150Kč

Prodej 11.6.2010

Začíná fotbalová sezona – duben
sobota 03.04.
neděle 04.04.
neděle 04.04.

10.00
9.30
11.15
16.30

Dorost I.A
St. žáci I.A.
Ml. žáci
Muži A I.B

Suchdol / Kunžak
Suchdol / So.Sez. Ústí
Suchdol / So.Sez. Ústí
Suchdol A / Olešnice

neděle 11.04.

16.30

Muži B OP

Suchdol B / Staňkov

neděle 18.04.
neděle 18.04.

9.30
11.15
17.00

St.žáci I.A,
Ml. žáci
Muži B OP

Suchdol / Chotoviny
Suchdol / Chotoviny
Suchdol B / St. Hobzí

sobota 24.04.
neděle 25.04.

10.00
17.00

Dorost I.A
Muži A I.B

Suchdol / Mladá Vožice
Suchdol A / N. Bystřice

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE
INZERUJTE V SUCHDOLSKÉM ZPRAVODAJI

při objednání 10ks drůbeže – Nutrimix ZDARMA!
/vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/
Kuřice černé, červené
stáří:14-18 týd.
cena:130-150Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3 týd.
60-80Kč
Moularden /kříženec pižmová + peking. kachny/
1-3 týd.
60-80Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/ 1-3 týd.
90-110Kč
Husy /bílé/
1-3 týd.
130-150Kč
Husy /landeské/
1-3 týd.
130-150Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8 týd.
250-290Kč

Prodej 24.9.2010
Kuřice černé, červené

stáří:14-18 týd.

cena:130-150Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15h!
gallus.extra@gmail.com
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OKNO TECHNIK s.r.o.,
Novohradská 20,
370 01 České Budějovice
tel. / fax: 386 352 243-4
e-mail: info@oknotechnik.cz
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Odborná příprava a realizace v programu Zelená Úsporám
Odborný dodavatel v Programu Zelená úsporám
Zateplete si dům - úspora cca 1/3 při zateplení domu
Zajišťujeme kompletně projekty i žádosti
Dodávka a montáž plastových a dřevěných oken a dveří
Dodávka a montáž zateplovacích systémů
Certifikáty ISO
www.oknotechnik.cz
Garážová vrata, střešní okna …

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
Petr Šimoušek

Pronajmu kadeřnictví

Erbenova 666, Suchdol nad Lužnicí

v Suchdole nad Lužnicí. Informace na tel. čísle: 737 278 747

tel.: 608 350 325

Pro Vaše
JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
tel.: 389 822 663, mobil: 602 414 723
e-mail: kregl@tbn.cz
www.atelier-kregl.cz

ZDRAVÉ NOHY
Nová kolekce
zdravotní obuvi
značky Santé a Jasný,
jaro-léto 2010.
Nově pro naše zákazníky obuv
vysoké kvality v komfortním
provedení - značka Josef Seibel.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

tel. fax: + 420 389 822 663
mob.: 602 698 678, 602 414 723

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