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Cena 6,00 Kč

Pasování prvňáků na čtenáře v Městské knihovně

INFORMACE Z RADNICE
Rada města schválila:
 uložení přebytku finančních prostředků města ve výši 3.500.000 Kč na termínovaný
vklad
 veřejnoprávní smlouvu s Obcí Dvory nad
Lužnicí na úseku projednávání přestupků
 příspěvek ve výši 15 708 Kč římskokatolické farnosti na pořízení zabezpečovacího zařízení do kostela sv. Mikuláše v Suchdole
n. L.
Rada města neschválila:
 žádost o navýšení rozpočtu mateřské školky
pro zajištění prázdninového provozu. Financování musí být pokryto v rámci rozpočtovaného příspěvku na rok 2011.
Zastupitelstvo města schválilo:
 zveřejnění záměru prodeje volného bytu vel.
1+1 v čp. 518 na sídl. 17. listopadu v Such2
dole n. L. za minimální cenu 9 000 Kč/m ,
nejvyšší nabídce.
 prodej pozemku p.č.1390/5 o výměře 278 m2
2
v k.ú. Suchdol n. L. za cenu 100 Kč/m
 prodej pozemku p.č. 1980 o výměře 798 m2
2
v k.ú. Tušť za cenu 100 Kč/m

2

 prodej pozemku p.č. 1654 o výměře 192 m
2
v k.ú. Tušť za cenu 100 Kč/m
 odkoupení 4 pozemků o celkové rozloze
2
3 521 m v areálu bývalých kasáren pohraniční stráže u zastávky ČD, za celkovou
cenu 290 000 Kč
 uložení finančních prostředků města ve výši
12 500 000 Kč na termínovaný vklad
 návrh na rozdělení hospodářského výsledku
základní a mateřské školy za r. 2010
 závěrečný účet města za rok 2010. Město hospodařilo v roce 2010 s příjmy ve
výši 173 304 480 Kč a výdaji ve výši
179 986 930 Kč. Výdaje byly proti příjmům
vyšší o 6 682 450,- Kč a byly hrazeny z přebytku předchozích let. Závěrečný účet města je zveřejněn na webových stránkách –
www.suchdol.cz

 zprávu předsedy kontrolního výboru J. Šlápoty o kontrole plnění usnesení rady a zastupitelstva města
 výzvu starosty města Mgr. P. Mráčka zastupitelům k podání návrhů na využití objektů bývalého útvaru pohraniční stráže
u zastávky ČD
Pavel Hrbek,
pověřený vedením městského úřadu

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 zprávu předsedy finančního výboru ing. J.
Soudka o provedené kontrole finančního
rozpočtu na rekonstrukci a stavební úpravy
vodovodu a kanalizace ve Vitorazské ulici –
kontrola nezjistila žádné nedostatky a kontrole finančního hospodaření TJ Sokol
Suchdol n. L.

zahájen nový kurz
k získání řidičského
oprávnění

INFORMACE
V pondělí 22. srpna 2011
bude v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí

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

2

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
t

Program kina na měsíc srpen
t

3. středa

19.30 hod.

t

12. pátek

18.00 hod.

140 min.

HARRY POTTER
a Relikvie smrti 2 3D

91 min.

Tady všechno končí. V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do
otevřené války čarodějného světa.
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson, Emma Thompson a další.
Česká verze, brýle.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 130,- Kč

KUNG FU PANDA 2 3D

t

Nejlínější tvor pod sluncem, chlupatý pandí
chlapík Po, překonal sám sebe, naučil se kung
fu a zachránil rodné údolí před zlosynem Taj
Langem. Sotva se usadil prach po jeho souboji, objevil se na obzoru nový padouch.
Česká verze, brýle. Mládeži přístupno.
Vstupné 130,- Kč

PAUL

t

10. středa

19.30 hod.

87 min.

125 min.

26. pátek

18.00 hod.

110 min.

AUTA 2
t

18.00 hod.

19.30 hod.

Rozlučka se svobodou se může nepěkně zvrhnout. Neplatí to jen pro pány, podobným předsvatebním martýriem můžou projít i ženy.
Hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

100 min.

Komedie. Po nezapomenutelné rozlučce v Las
Vegas se přece nemůže už nic stát. Ale to, co
se stane v Bangkoku, si nedokážete ani představit.
Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Justin Bartha.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

5. pátek

24. středa

ŽENY SOBĚ

PAŘBA V BANGKOKU

t
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17. středa

19.30 hod.

104 min.

Paul je mimozemšťan z Oblasti 51. Setká se s turisty, kteří přicestovali do Ameriky a chtějí vidět
všechna místa proslulá údajným výskytem UFO.
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

19. pátek

19.30 hod.

111 min.

KAZATEL 3D

HANNA

Po staletích brutálních bojů lidstvo porazilo
své nejděsivější nepřátele, hordy upírů. Poslední přežívající upíři byli přemístěni do izolovaných rezervací…
Hrají: Paul Bettany, Karl Urban, Cam Gigandet.
České titulky, brýle.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 130,- Kč

Hanně je šestnáct let a otec z ní vychoval dokonalého zabijáka. Je nucena vydat se na misi,
je vězněna v podzemním komplexu pod marockou pouští a čelit problémům.
Hrají: Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Hrdinové filmu Auta 2 se vydávají na závodní
okruhy. Celebritní závodil Blesk se společně
se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává na zcela nové
dobrodružství do exotických zemí.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 75,- Kč
t

31. středa

19.30 hod.

107 min.

CIGÁN
Adamovi, čtrnáctiletému romskému chlapci
z osady, zabijí otce. Nikdo neví, co se stalo.
Adamovi se ze dne na den změní život. Najednou dospěl. Pomáhá matce, stará se o sourozence a má problémy se zákonem.
Hrají: Janko Mižigár, Martin Hangurbadžo,
Attila Mokos, Martina Kotlárová a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

POZVÁNKY
za kulturou
Město Suchdol nad Lužnicí připravuje na
pátek 5. srpna 2011 zájezd do otáčivého
hlediště v Týně nad Vltavou na komedii se
zpěvy Na tý louce zelený. Cena zájezdu včetně dopravy a vstupného je 270 Kč. Závazné
přihlášky v Městské knihovně v Suchdole
nad Lužnicí. Tel. č. 384 781 299.

UPOZORNĚNÍ k uložení stavebního odpadu
Městský úřad znovu 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, pověřený vedením městského úřadu

Město Suchdol nad Lužnicí
připravuje na sobotu

10. 9. 2011 od 19.30 hodin
v Kině v Suchdole nad Lužnicí

divadelní komedii

S Pydlou v zádech
Hrají: Josef Dvořák,
Markéta Hrubešová,
Rostislav Trtík,
Karel Gult / Jiří Veit a další.
Cena 250 Kč
Prodej vstupenek v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí
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Chatový tábor Sokola je v provozu
Ubezpečujeme celou suchdolskou veřejnost, že se u Lužnice nic nelikviduje, neprodává, nebourá a neničí. A dokonce v posledním případě
naopak, vše jsme po jarním řádění bandy vandalů opravili a také bez
přispění pojišťovny i zaplatili. Odstranili jsme pouze nejstarší chaty
číslo 1-5. Ty jediné tenkrát přežily povodně v r. 2002. Několik sezon
jsme je však nepronajímali, takový zájem o ubytování v těch letech nikdy nenastal. Bývaly použity na sklad kol pro cyklisty, na uložení rezervních dek atd. Následky povodně se přece jen objevily. Houpaly a
propadaly se podlahy, byly závady v el.instalaci. To vše by se snad i
opravilo. Ale bohužel, všechny měly ještě střechy pouze z IPY, postupně začalo do každé zatékat. Investice do nového krovu a střešní krytiny
přesahovaly finanční možnosti Sokola. A navíc ..... tytam jsou časy,
kdy byl celý tábor již od jara zadán pro cestovní kanceláře, nebo jej zabraly Sklárny z N.Boru či jiné severočeské podniky. Bývalí pravidelní
návštěvníci zestárli, přijdou se již jen podívat, popovídat si a zavzpomínat. Jejich děti preferují moře, mají zcela jiné nároky a požadavky. Odpovídat na otázky typu: „Do kolika hodin podáváte snídaně, mátev
areálu bankomat nebo nákupní centrum atd...“ to někdy odporuje i
zdravému rozumu. To jsou představy vymožeností za pouhých 135 Kč.
Poctivě se snažíme, děláme brigády zadarmo, zdražení všech služeb,
například prádelny, vývozu odpadu a septiku, nás také zasáhlo. Není to
legrace.
Nyní, s příchodem finanční krize, se přece jen situace lehce obrátila.
Získáváme nový okruh zájemců, jezdí se více na kolech a pro tento styl
je chaťák jak dělaný. Tak jako za starých časů se k nám začínají lidé vracet a to nás velmi těší. Snad zase začne platit pozdrav – příští rok v chaťáku opět!
Výbor Sokolu Suchdol

Lovec Šuster J., revír Lužnice 10B – pískovna Tušť velká, KAPR 77 cm,
10.20 kg – zdoláván 20 minut, způsob lovu: položená, vlasec 0.25 mm,
nástraha – přichucená kukuřice. Ryba byla vrácena vodě.

PODĚKOVÁNÍ
K 30.6.2011 skončil pracovní poměr v ZŠ T.G.M. Suchdol nad Lužnicí školník pan Miloslav Zavadil. Děkujeme za vykonanou práci
a přejeme zasloužený odpočinek.
Funkci správce tělocvičny bude vykonávat i nadále.
Vedení školy

Střední škola v Českých Velenicích oslaví v říjnu 65. výročí
Úctyhodné půlkulaté výročí 65 let od svého založení si letos v říjnu připomene Střední
škola v Českých Velenicích, sídlící v ulicích
Revoluční a Vitorazská. Za dobu své existence prošla samozřejmě řadou změn (původně
byla zřízena jako železniční učiliště) a připravila celkem několik tisíc učňů, studentů a
studentek do dalšího života.
Nebylo jistě náhodné, že dopravní škola
byla již pouhý rok po druhé světové válce zřízena právě v Českých Velenicích. Zde byly totiž v provozu tehdy již více než 75 let důležité
železniční opravny a strojírny, které v novém
poválečném období zažívaly opětnou vlnu
konjunktury a potřebovaly proto velké množství kvalifikovaných pracovníků. Nové učiliště dodalo strojírnám první absolventy již po
necelých třech letech a právě námi vyučení
kováři, zámečníci, kotláři, svářeči a později
také elektrikáři spoluvytvářeli do velké míry
tehdejší prosperitu podniku. Naši první žáci
byli strojírnám i samotnému městu České Velenice velmi prospěšní dokonce ještě před svým
vyučením jako nekvalifikované síly. Jako brigádníci zde totiž odpracovali spolu se svými
učiteli doslova tisíce hodin při odstraňování
škod po válečném bombardování. Město České Velenice pak občanskou angažovanost našich prvních žáků a učitelů po zásluze ocenilo,
když pro potřeby školy vyčlenilo počátkem
50. let velkou budovu ve Vitorazské ulici, ve
které působíme dodnes. Do té doby výuka
probíhala ovšem dosti provizorně, tu v areálu
železničních opraven, tu zase v dřevěných nádražních budovách, vybudovaných původně

jako záchytný tábor pro německé vojáky.
I taková byla první léta našeho působení
v Českých Velenicích.
Samotné českovelenické železniční opravny (ŽOS) náležely dříve československému
státnímu podniku ČSD a právě tato skutečnost
vyprofilovala posléze druhé zaměření školy;
k oborům strojnickým a později elektrotechnickým přibyly v sedmdesátých letech i obory
dopravní. Ty byly nejprve zcela logicky velmi
úzce spjaty právě se železnicí. Později prošla
výuka dopravních předmětů významnou proměnou, kdy stále více prostoru bylo vyhrazeno
i dopravě silniční, vodní, dopravní logistice,
dopravnímu managementu, apod. Přesto má
železniční problematika na naší škole své významné místo i dnes – mimochodem – jako na
jediné střední škole v jihočeském regionu.
Všechny dřívější i novodobé změny mají
svá opodstatnění. Jsme si totiž dobře vědomi,
že v současném období rychlých společenských, politických a hospodářských změn je
nutné pružně reagovat na potřeby pracovního
trhu a tomu přizpůsobit vzdělávací nabídku,
zavádět moderní výukové metody, využívat
stipendijní výhody pro žáky, získávat vybavení i finanční prostředky z evropských projektů,
zkrátka připravovat naše absolventy tak, aby
byli na trhu práce konkurenceschopní a
žádaní.
Velmi důležitou etapou pro naši školu bylo
rekvalifikační studium v letech 1998 – 2006,
kdy si u nás více než 800 zaměstnanců Českých drah zvyšovalo kvalifikaci nejdříve
v maturitním oboru Mechanik silnoproudých

zařízení a od roku 2000 také v oboru Operátor
provozu a ekonomiky dopravy. Od roku 2006
běží výuka nástavbových oborů v dálkové
formě.
V současnosti nabízí naše škola pro žáky
a žákyně s ukončenou povinnou devítiletou
školní docházkou tyto obory studia: v denní
formě tříleté učební obory Strojní mechanik a
Komerční pracovník v dopravě, čtyřleté maturitní obory Operátor provozu a ekonomiky dopravy, Mechanik elektrotechnik se zaměřením
na silnoproud a Management v dopravě – dopravní logistika EU. V dálkové formě vyučujeme obor Provoz a ekonomika dopravy a
nástavbové obory Dopravní provoz, Provozní
technika a Elektrotechnika.
Ale zpět k 65. výročí školy. Jistě Vás zajímá, kdy přesně je oslavíme a také, co jsme si
pro Vás přichystali. Takže oním slavnostním
dnem bude pátek 14. října 2011. V rámci dne
otevřených dveří si mohou naši absolventi i
další zájemci z řad veřejnosti prohlédnout školu
i domov mládeže, připravujeme vydání almanachu s doplněním seznamů absolventů dálkového a rekvalifikačního studia, v KD Beseda
bude připraven kulturní program. Podrobné informace s přesným harmonogramem budou
zveřejněny v září.
Již dnes srdečně zveme k návštěvě naší
školy nejen absolventky a absolventy, veřejnost, ale i budoucí studenty naší školy. Všichni budete v pátek 14. 10. 2011 vítáni!
Mgr. Jiří Oesterreicher
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Vážení uživatelé krajiny kolem Suchdola
nad Lužnicí, na červnovém zasedání zastupitelů byl odsouhlasen v rámci probíhajícíh
pozemkových úprav (dále PÚ) v katastru
Suchdola na Lužnicí a Hrdlořez plán společných zařízení.
Myšlena je tím síť cest v polích a lukách,
které primárně slouží jako spojnice pozemků
několika stovek majitelů se stávajícími komunikacemi a umožňují majitelům se na své
pozemky bez omezení dostat. Další nezanenedbatelnou funkcí rozdělení velkých lánů obhospodařovaných ploch těmito cestami je
výrazné omezení eroze půdy. Povrchy cest
jsou plánované především štěrkopískové,
čímž by se neměla výrazně zhoršit schopnost
vsakování vody. Podél většiny cest je plánována i výsadba stromů a případně keřů, čímž
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se naopak vodohospodářská funkce krajiny
vylepší. Vzniknou nová útočiště pro zvěř.
Pro většinu obyvatel největším přinosem
je vznik nových tras, kudy budou moci pěšky, se psem, s kočárkem a po případné úpravě povrchu i na kole, cestovat krajinou, bez
ohrožení motorizovanou dopravou (až na zemědělskou techniku několik dní v roce).
Je třeba poděkovat naprosté většině majitelů pozemků, kteří svolili k výměně části
svých pozemků s městem za stejnou výměru
na jiném místě. V několika případech ale přesto nejsou nové cesty v majetku města spojité,
což částečně komplikuje jejich širší využití a
případné žádosti o dotace na vybudování
zpevněných povrchů.
Členové našeho sdružení několik let před
započetím PÚ navrhovali vznik několika stezek mimo intravelán města především kvůli

Výlet do Prahy
Ve středu 15. 6. 2011 se devátá třída základní školy
v rámci zeměpisu v čele s panem ředitelem vypravila
brzy ráno vlakem, na poslední výlet v tomto školním
roce. Cílem bylo naše hlavní město Praha. A co v Praze?
Začátek programu se netýkal historie ani památek, nýbrž
evropsky známé O2 arény. Návštěvník koncertu nebo
sportovního klání se nemá možnost podívat do zákulisí.
Ale díky prohlídce se třída dostala téměř všude a ještě si
poslechla poutavý výklad.
Dalším místem bylo muzeum Karlova mostu. Návštěvě samotného muzea předcházela projížďka lodí po
Vltavě s vtipným průvodcem a krásným výhledem na
památky podél řeky. Uvnitř už byly k vidění modely, obrazy a ukázky tehdejšího života. Například podobizny
Karlových manželek bez špičky nosů nebo model stavby
mostu.
Poté se celá třída odebrala autobusem na
Ruzyňské letiště, kde navštívila letištní vyhlídku a zhlédla několik odletů a příletů různě velkých letadel. Po návratu na Václavské náměstí
následoval krátký rozchod a po něm už cesta
domů. Deváťáci si svůj poslední výlet užili
s úsměvem a strávili zajímavý den v hlavním
městě.
Žákyně 9. ročníku P. M.

VODÁCI INFORMUJÍ ….

Na 6. srpna 2011
se připravuje
v prostorách vodácké loděnice

Vodácký flám
Hraje skupina Klaret.
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propojení horního Suchdola s centrem města,
mimo hlavní silnice s nárůstajícím objemem
dopravy. Původní návrhy tras projekční firmy
pro PÚ vycházely ze stavu před sjednocováním pozemků při kolektivizaci zemědělství
v 50. a 60. letech, kdy byla ještě jednotlivá políčka spojena mnoha cestami a s našimi se částečně překrývaly. Konečné trasy polních cest
jsou kompromisem mezi zájmy majitelů pozemků, subjekty hospodařícími na těchto pozemcích, zájmy krajiny, města a jeho obyvatel.
Díky aktivitě pana starosty, místostarosty
a také našim návrhům se podařilo prosadit částečně i trasy, které budou využitelné většinou
obyvatel a nejen majiteli pozemků.
Návrhy tras jsou k dispozici na Městském
úřadě na Odboru správy majetku a rozvoje
města.
Občanské sdružení přátelé Suchdola
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Naše expedice
do oblasti Vltavotýnska
Na den 23. 6. 2011 nebyla ideální předpověď počasí. V noci silné
bouřky, přes den minimálně přeháňky a zhruba o 8 stupňů nižší teplota
než předchozí den. Smířeni s touto vyhlídkou jsme právě třiadvacátého
ráno vyrazili na naši „expedici“. Jednalo se o výlet 7. ročníku, který s sebou přibral část dětí z osmičky. Čekala nás oblast Týna nad Vltavou, kterou jsme dosud neměli probádanou. Příležitost navštívit českou raritu –
originální divadlo a kino v Týně – jsme si nenechali ujít. Díky odbornému výkladu pana Válka a paní ředitelky Jany Mráčkové jsme se dozvěděli, že se nacházíme v místě, kde je možné dívat se na divadelní
představení ze „schodovitého“ hlediště a jindy se schody jednoduše díky
automatu mohou složit a zasunout tak, že
vznikne taneční parket. Totéž lze provést i
v kinosále, který můžeme změnit např. na promítání s občerstvením u stolečků s křesílky.
Také jsme si užili zajímavosti osvětlení pódia,
vyzkoušeli jsme si, jak se cítí herci na jevišti
ve světle reflektorů. Nejvíc nám učarovalo
malování světýlek do podoby diskotéky (mimochodem – trochu jsme si zatancovali).
Následovala procházka okrasným parkem
za slunného počasí. Namířili jsme si to k náměstí. Tam jsme neodolali a zaútočili jsme na
cukrárnu. Pak nás autobus dovezl ke známému otáčivému hledišti (pozor – nikoliv do
Českého Krumlova, ale k jeho miniatuře
v Týně nad Vltavou). Bylo tu krásně, vždyť
prostředí hlediště je opět uprostřed zeleně.
Velkým překvapením pro děti byla předem
neohlášená návštěva Muzea historických vozidel a předmětů v obci Pořežany. Informace o muzeu jsme získali z pořadu Toulavá kamera. Nestačili jsme se divit, co všechno dokázal
soukromý majitel pan Jiříček za 50 let nashromáždit zajímavostí. Viděli jsme nejen stará auta, motocykly a kola, ale i historické kočáry, které
„hrají“ ve známých pohádkách a zahraničních filmech. To vše bylo doplněno sbírkami starých hraček, nádobí, rádií, hodin a budíků, motorů,
vojenské techniky i její miniaturní napodobeniny. Zdaleka jsme nevyjmenovali vše, co tu je možné spatřit. Každý z nás si tu našel to své,
mohli jsme se u exponátů i vyfotografovat. Budeme mít pěknou vzpomínku.
Naše putování Vltavotýnskem bylo zakončeno návštěvou přehrady
Hněvkovice. Prošli jsme se kolem obrovského díla, u něhož se lze po
přehradě také projet parníkem. Ale to už jsme tušili, že se začne předpověď počasí naplňovat. Proto jsme vyrazili zpět k domovu. Deset minut
po příjezdu začalo pršet. Naše děti mají „nahoře“ nějakého ochránce,
který jim dopřál příjemně strávený den za krásného počasí. Myslíme si,
že jsme byli všichni spokojeni. Ale oblast Vltavotýnska jsme zdaleka
neprobádali. A co třeba příště navštívit Karlův hrádek…?
Třídní učitelky 7. a 8. ročníku

Krajské kolo základních škol
v nohejbalu trojic
Žáci naší školy se zúčastnili otevřeného krajského kola základních škol
v nohejbalu trojic v Jindřichově Hradci, které se uskutečnilo 16. června
2011. Naši školu reprezentovali žáci Dominik Valenta, Michael Vlasák
a Pavel Wipplinger. Žáci prošli turnajem bez jediné porážky a zaslouženě obsadili první místo z osmi družstev, nejlepším hráčem byl Dominik Valenta.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy

srpen 2011

srpen 2011
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Občanské sdružení
Klidný domov
INFORMUJE

POHLEDNICE
Ahoj přátelé, posíláme Vám tímto POZDRAV
a pár obrázků z pobytu v Opárenském mlýně ve
„Středozemi“ a přejeme krásné prázdniny!
Putování čtrnácti suchdolských „vodáčů“ za
třetím nejkrásnějším výhledem na světě...aneb..
z našeho deníčku: Neděle 3.7.2011– odjezd
ranním vlakem, příjezd do Opárna – severně
od Lovosic, ubytování v nově zrekonstruovaném objektu Opárenského mlýna, který spravuje Asociace turistických oddílů mládeže ČR,
prohlídka okolí Opárna a kofola U Oráče.
Pondělí: vlakem do Dobkoviček, pěšky do
Litochovic, Porta Bohemica tedy Brána
Čech, se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do Českého středohoří,
Opárenské údolí s osvěžujícím Milešovským
potokem (cca 12 km), večer skvělá hra od našich přátel na trubku v provedení kapelníka
“Božejáků” Pavla Skalníka a jeho syna Pavlíka. www.bozejaci.cz
Úterý: výstup na Lovoš – čedičovou horu
nedaleko Lovosic, zpět po Císařských schodech a údolím (cca 9 km), na kofolu do
Chotiměře.
Středa: vlakem do Bořislavi, výstup na Milešovku, zpět přes Velemín (cca 14km), zmrzlinka v Černodolském mlýně a Ondřejovy na
peci smažené palačinky – ňam. Milešovka je
po právu nazývána královnou Českého středohoří. Vděčí za to nejen své nadmořské výšce,
ale též krásnému kuželovitému tvaru, který se
vznešeně tyčí nad ostatními vrcholy. Vrchol
hory je největrnějším místem České republiky, bezvětří zde bývá v průměru jen 8 dní v
roce. Ne náhodou její německý název zní “Donnersberg” (“Hromová hora”). Právě zde je

zaznamenáváno nejvíce bouří na našem území. Možná právě proto na jejím vrcholku byla
postavena první meteorologická observatoř
v Česku. Německý přírodovědec a zakladatel
moderní geografie Alexander von Humboldt
byl výhledem z hory natolik nadšen (v roce
1819), že ho označil za třetí nejkrásnější na
světě.
Čtvrtek: vlakem do Ploskovic a prohlídka
zámku, busem do Žitenic – nejteplejšího místa
v Česku, prohlídka kostela Sv. Petra a Pavla
s panem farářem Karlem Havelkou, pěšky tzv.
Zahradou Čech do Litoměřic a rozchod po
1,8 ha velkém historickém náměstí, vlakem
zpět, (cca 8 km), sladké meruňkové knedlíčky
pěkně uválené.
Pátek: vlakem do Redejčína, setkání se
stavbou dálnice D8, dubický kostel Sv. Barbory s nádherným výhledem na řeku Labe, která
zde vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého středohoří, opékaní buřtů na zřícenině gotického
hradu Opárno s pohledem na líbeznou okolní
krajinu (cca 10 km).
Sobota 9.7.2011: úklid, prohlídka mlýna
s odborným výkladem Helči – správkyně objektu, rozloučení s panoramatem vyhaslých
vulkánů, které se tyčí jako zkamenělí veleještěři nad obilnými lány a loukami a jinde než
zde je neuvidíte, odjezd domů. Jak pravil spisovatel M. Nevrlý: “…chůze v člověku tříbí
citlivost k přírodě a pomáhá otevírat oči - vnímat i zdánlivě malé a okrajové věci. Děti tuhle
schopnost mají. Co myslíte, že ji v nás ubíjí, až
se z lidí stávají stále zaměstnaní a stresovaní
konzumenti pseudopodnětů? Právě to, že se
dospělí lidé soustředí na „nedětské“ problémy
– vydělávání peněz, společenskou prestiž a

Přesto, že jsem si původně myslel, že vynechám informace v srpnu, kdy je takzv.
okurková sezona, je tu něco, co by měl občan
našeho města vědět. Dostal jsem věrohodnou zprávu od firmy, pro kterou jsem kdysi
pracoval a která se zabývá průzkumem trhu.
Vzhledem ke zhoršování se situace v hospodářství v zemích EU a tedy i v České republice, neúměrně roste cena drahých kovů.
Investovat do tohoto byznysu je trvale výnosné. Proto se začínají na tuto sféru orientovat v současnosti nejen jednotlivci, ale i
firmy. Už i v Suchdole nad Lužnicí se toto
vyskytlo a informace proběhla i v místním
rozhlase. Jedná se konkrétně o výkup zlata,
ať už ve formě šperků, tak zlata např. zlomkového. Dále se jedná např. o stříbro a platinu, i když cena zlata roste podstatně rychleji.
Chtěl bych tímto upozornit, že cena zlata poroste dále a je tedy v současné době krajně
nevýhodné se zlata v jakékoliv podobě zbavovat. Pokud se tedy občan nenalézá ve velmi tíživé situaci a momentálně nepotřebuje
hotovost, zlato zkrátka teď neprodávat.
Dostanete za něj později podstatně více,
ztrácet na ceně rozhodně nebude, zatím co
různé měny ano ! Tolik zatím pro vaši
informaci.
Jednatel a mluvčí OS Klidný domov,
Zdeněk Mrázek
kariéru – nutně vede k tomu, že to, co je v dětství či mládí hluboce zajímalo a oslovovalo a
co považovali za důležité, se pro ně pozvolna
stává malým a okrajovým. Zachovat si i v dospělosti dětské či mladé vidění světa je opravdu velmi nesnadné a většině lidí se to asi
nepodaří.” Přejeme krásné letní procházky a
na srpen chystáme opět týdenní putování s dětmi po Vysočině s noclehem v Dobré Vodě u
Telče. AHOJ!
Za Vodácký klub Marie K.
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Proč podniknout cestu do dějin svého rodu a domu…
aneb co se dozvíme v gruntovních knihách….
„Člověk je svérázně nevděčný tvor. Zná
dějiny Země a ví, kudy táhl César do Egypta a
kudy Hanibal na Řím. Ví, kdo dal koho popravit ve francouzské revoluci, a ví, jak zorganizoval svou říši Dioklecián. Ale neví, čím byl
jeho vlastní pradědeček, jak se jmenovala jeho
vlastní prababička za svobodna, a neví, odkud
kam se harcovali a co je všechno potkávalo,
než začal on sám užívat krás a strastí tohoto
světa. A dokonce už ztrácí i představu, co to
znamenalo vonět hlínou, větrem a chlévem.“
Pozemková kniha je název pro systém evidování vlastnictví, který v českých zemích došel
rozšířeného a uznávaného použití. Předchůdcem jsou zemské desky a potom všechny pozemkové knihy nejednotně vedené na různých
úrovních. Dne 25. května 1871 byl vydán
“knihovní zákon”, který upravoval zakládání
nových pozemkových knih jako dokladu o
vlastnictví. Téměř dokonalý systém pozemkových knih byl hrubě narušen počátkem roku
1951, kdy občanský zákoník č.141/1950 Sb.
zrušil konstitutivnost zápisů do pozemkové
knihy (vlastnictví se zakládalo až do této doby
povinným zápisem). Komunistickému režimu se nehodila propracovaná ochrana vlastnictví a zcela otevřeně se začalo hovořit
o postupném zrušení soukromého vlastnictví.
Pozemkové knihy se pak ještě nepovinně
vedly do roku 1964, kdy došlo ke skončení zápisů úplně. Pozemkové knihy se pak staly
archiváliemi. Byly zdrojem zakládání nové
evidence nemovitostí (dle zákona č.22/1964
Sb.). Svého opodstatnění pak došly v době restitucí po r. 1989 a zejména po 1. lednu 1993
s účinností zákona o katastru nemovitostí.
České pozemkové knihy, které se vyvinuly
z urbářů, jsou jedinečné ve svém obsahu a
rozsahu v celé Evropě. Pozemkové knihy se
samy většinou nazývaly knihy “gruntovní”,
“purkrechtní” nebo “urburní”. Výraz gruntovní lépe vystihuje povahu těchto knih, než název knihy pozemkové. Předně se do nich

nezapisovaly jednotlivé pozemky, ale celé
usedlosti, grunty. Název Purkrechtní udává, že
se jednalo většinou o usedlosti zakoupené
na rozdíl od nezakoupených.
Pozemkové knihy
obsahovaly tyto základní druhy zápisů:
¬ Základní zápisy - zápisy z oblasti práva obligačního, dědického (testamenty), rodinného (svateb.smlouvy, nároky sirotků)
¬ Doplňující zápisy - zápisy pomocné (přehledy zbývajících plateb, soupisy dluhů, inventáře, pozůstalosti, atd.)
Patří sem datum, ve starší době podle jednotlivých svátků svatých, podle výročních
soudů, v novější době se dny v měsíci již číslují. Zápis se konal se souhlasem vrchnosti, a
proto se na tuto skutečnost většinou pokazuje
(“… se svolením”). Po zápisu jména nabyvatele (“Franz Vávra…”) se dále uvádějí odvolávky na kupní smlouvu (smlouva trhová),
úmrtí hospodáře (“… po nebo. Janu Vávrovi,
jakž on sám držel”), či jiný způsob odprodeje.
Následoval popis usedlosti (“…grundt s rolí”) a
příslušenství. Dále se uvádí záznam o ceně (až
do konce 18. stol. se ceny nemovitostí počítaly
v míšenských kopách, na Moravě v rýnských
zlatých), závdavku (platbě v hotovosti: “…
na tu summu trhovou zavdal….”) a splátkách
(vejrunk - “zbytek ročně po 15 kopích začna o nejbližším soudě příštím…”).
Následoval soupis závad na nemovitosti dluhů, nesplacených splátek, dědických podílů. V případě předání statku dospělému synovi stárnoucím hospodářem je součástí
zápisu poznamenání o výměnku pro odstupujícího hospodáře. Patřily sem zápisy služebností, zástavního práva, práva předkupu atp.
Pozemkové knihy jsou důležitým pramenem pro genealogické pátrání souběžně s matrikami, nebo je nahrazuje v období, kdy tyto
ještě neexistovaly. Proti matrikám ale vykazují některá omezení. Předně nezachycují osudy
nejnižších vrstev poddanské třídy, lidi nemajetné, jako podruhy, čeleď - děvečky a
pacholky, jakož i obecní chudinu - pastýře,
ovčáky atp.

Například v knize pro ves Suchdol byla
v roce 1611 evidována jména majitelů gruntů:
Tomáš Soudek, Havel na Pavlově, Otmar na
Stankově, Tomáš na Kohoutově, Martin Lopata, Valenta Tichava, Vondra Pekař, Jan Pašek, Stanislav Kalát, Pavel Kanděra, Lukáš
Němec, Marek Kopřiva, Mikoláš Prdák, Blažek Smolek, Urban Vrchota, Petr Heřman,
Vondra Homolka, Petr Bína, Matouš Straka,
Jan Zemanek atd.
V souvislosti se zavedením josefínského
katastru došlo k praktickému zavedení první
soustavy domovních čísel, tzv. (Numero conscriptionis), které se později převedly na dnešní
čísla popisná. Systém očíslování domů byl zaveden již za Marie Terezie r. 1770. Domy se začaly počítat z pravé strany při vjezdu do vsi,
pokračovalo se usedlost od usedlosti až na druhý konec vsi a zpátky. Čísla popisná, která se
této jednotné řadě vymykají, byla později přidělena novým obydlím, rozděleným gruntům
atp. Později v r. 1805 došlo (těžko napsat, zda
ve většině obcí, nebo jen v jejich části) k přečíslování. Můžeme porovnat s gruntovní knihou pro ves Suchdol založenou v roce 1707:
Martin Soudek (číslo domu 4), Prokop Trochlil (5), Urban Straka (7), Urban Kohoutek (11),
Tomáš Lopata (13), Kašpar Pekař (17), Vít
Kopřiva (20), Antonin Harazim (21), Martin
Netrda (26), Samuel Kanděra (26), Vilím Hadač (28), Jan Kalát (29), Franta Pašek (30),
Tomáš Chad (31), Ludvík Kocina (33), Filip
Joch (34), Lukáš Tichava (36), Jakub Prdák
(39), Matěj Smolek (40), Vít Jindra (54), Jindřich Vrchota (56), Jan Čáp (59), Ambrož Hojek (61), Jan Heřman (63), Václav Nechvátal
(66), Jindřich Homolka (67), Bartoloměj Mládek (70), Josef Prase (72) atd.
Archivní materiál vztahující se ke gruntům
a historii rodů osedlých na celém třeboňském
panství můžete prostudovat v badatelně Státního oblastního archívu v Třeboni.
Marie K.
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18. ročník Kapr Cupu obhájilo Dinamo Literpool Ústí n. Labem.
Skupina „A“ – Literpool Ústí nad Labem, Bresson Kladno,
Litice Plzeň, Legionáři Chomutov.
Zápasy:
Kladno – Chomutov 3:2 ss.(1:2, 1:0) Nosek 2, Šíma – Modroczki, Kříž.
Plzeň – Ústí 0:2 (0:1, 0:1) Kvaš 2.
Kladno – Plzeň 2:1 ss. (0:1, 1:0) Šíma, Bečka – Šebesta.
Chomutov – Ústí 6:1 (3:0, 3:1) Řepík 2, Kříž, Pankrác, Blecha 2 – Havliš.
Kladno – Ústí 2:3 (1:1, 1:2) Šíma, Žák – Vaněk, Prášek 2.
Chomutov – Plzeň 2:0 (0:0, 2:0) Pankrác, Řepík.
Pořadí ve skupině „A“
1.místo Legionáři Chomutov
2. místo Literpool Ústí n. Labem
3. místo Bresson Kladno
4. místo Litice Plzeň

7b.
6b.
4b.
1b.

10:4
6:8
7:6
1:6

Skupina „B“ – Pedagog Č.B., Peepa Devils M. Boleslav,
Frýdek Místek, Suchdol nad Lužnicí.
Zápasy :
F. Místek – M. Boleslav 3:1 (1:1, 2:0) Ostřížek D. 2, Ostřížek R. – Musil.
Č. Budějovice – Suchdol 0:4 (0:2, 0:2) Lakatoš D. 2, Hadrava, Krejčí P.
F. Místek – Č. Budějovice 6:1 ((4:1, 2:0) Ručka 2, Slanina 2, Strakoš,
Bobok – Tolar.
M. Boleslav – Suchdol 0:2 (0:1, 0:1) Kalát, Krejčí P.
F. Místek – Suchdol 1:0 (0:0, 1:0) Slanina.
M. Boleslav – Č. Budějovice 0:1 (0:1, 0:0) Dlugoš.
Pořadí ve skupině „B“
1. místo Frýdek Místek
2. místo Suchdol nad Lužnicí
3. místo Pedagog Č.B.
4. místo Peepa Devils M. Boleslav

9b. 10:2
6b. 6:1
3b. 2:10
0b. 1:6

Play-off „B“ – Kladno – M. Boleslav 0:3,
Č. Budějovice – Plzeň 0:2 (0:1, 0:1) Regner, Bohm.

Play-off „A“ – Chomutov – Suchdol 5:1 (2:1, 3:0) Řepík 4, Fanta – Hadač,
Ústí – F. Místek 2:0 (1:0, 1:0) Prášek, Kvaš.
o 7. místo Kladno – Č. Budějovice
2:3 (0:1, 2:2)
Šíma, Bečka – Kadoun, Mikeš, Dlugoš.
o 5. místo Plzeň – M. Boleslav
2:0 (1:0, 1:0)
Veselý, Regner.
o 3. místo Suchdol– Frýdek Místek
2:0 (0:0, 2:0)
Laurince, Pultr.
Finále
Chomutov – Ústí n.Labem 1:4 (0:2, 1:2)
Slabihoud – Havliš 2, Švanda, Prášek.

Konečné pořadí 18. ročníku Kapr Cupu
1. místo Dinamo Liverpool Ústí nad Labem, 2. místo Legionáři Chomutov, 3. místo SK Suchdol nad Lužnicí, 4. místo SK Frýdek Místek, 5.
místo TJ Plzeň Litice, 6. místo Peepa Devils Mladá Boleslav, 7. místo
SK Pedagog Č.B., 8. místo HBC Bresson Kladno.
Nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhlášen Petr Mikl (Č. B.),
nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen Libor Řepík (Chomutov).
Trenér : Landa Stanislav – Kluci vydřeli pěkné třetí místo. Je to velký úspěch, sestava byla docela okleštěná, chyběli klíčoví hráči – Blafka
Martin, Apfelthaler Marek, Landa Miroslav, Kalát Jiří (zranil se v posledním sobotním utkání).
Děkujeme sponzorům – Městu Suchdol nad Lužnicí, pekárně ing.
Soudek, pila Klikov p. Bušta, Úklidový servis p. Máčala, Restaurace
Krušovice p. Pávek, Restaurace U Kaprů, Restaurace na hřišti p. Trsek,
Cinema bar p. Záhorovská, Pizzerie p. Sokolíková, Bohemia Regent p.
Čalkovská, Restaurace U pískovny p. Čechalová, Kemp Paris p. Školka, Jednota p. Šubrtová, Lekárna p. Durková, Restaurace Slunce , Potraviny Trefa, autodoprava Vacek, Restaurace Na Bůrku p. Školka,
Restaurace Černý potok p. Kadlec, Dobrá Voda, Benzina Suchdol p.
Hanek, Penzion Lužnice manželé Benešovi, Restaurace Dios p. Gorný

ZVEME
NA FOTBAL
Memoriál Ády Rohlíka
sobota 13.8. od 12.30, hřiště Suchdol
Účastníci: Calofrig Borovany,
FK Protivín, SK Rudolfov
a Sokol Suchdol
finále od 16.30 hodin

Začínají mistrovské soutěže:

SK Suchdol nad Lužnicí třetí místo v hokejbalové turnaji Kapr cup 2011
Horní řada zleva – Šlefr Milan (brankář), Vrbka Milan, Pultr Marek, Kubal Lukáš, Laurinc David, Kohl Marcel, Hadač Viktor, Látal Jaromír, Císař Pavel, Landa Miroslav, Kalát Jiří, Hadrava Marek, Schandl Pavel, Krejčí Petr, Vacek Jan, Smutný Roman ml., Smutný Roman st. (trenér)
a věrný fanoušci Marková Adela, Kubal Vít, Bednář Vašek.
Dolní řada zleva – Lakatoš David, Lakatoš Martin (kapitán) a další věrní fanoušci Landová
Martina, Laurinc Jakub, Marek Lukáš, Šimáček Filip

MUŽI B

neděle 21.08. 17.00
Suchdol B - České Velenice

DOROST

sobota 27.08. 10.00
Suchdol - Trhové Sviny

MUŽI A

sobota 27.08 17.00
Suchdol A - Trhové Sviny

DOROST

sobota 03.09. 10.00
Suchdol - Kaplice

MUŽI A

sobota 03.09. 17.00
Suchdol A - Třebětice
Dorostenci byli zařazeni do skupiny A,
uvidíme úplně nová mužstva.

10

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

srpen 2011

srpen 2011

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

11

12

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

srpen 2011

ANTÉNY, SATELITY
MONTÁŽ – SERVIS
Libor Vondrášek – 602 314 046

Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu P. Hrbek, e-mail:suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz. Vychází měsíčně č. 8, 29.7.2011.
Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 650 kusů.
Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

