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Cena 6,00 Kč

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 16 a 18. ledna bude
ve velké zasedací místnosti
radnice v Suchdole n. L. probíhat
veřejné projednávání návrhu
územního plánu
Suchdola nad Lužnicí.
Začátek projednávání je v obou
dnech stanoven na 15.00 hodin.

Zavedení nových typů
občanských průkazů

Informace k systému plateb za
komunální odpad v roce 2012
S účinností od 1.1.2012 vstupuje v platnost
nová obecně závazná vyhláška Města Suchdol
nad Lužnicí č.1/2011 o místním poplatku za
provoz systému likvidace komunálního odpadu v roce 2012.
Výše uvedená vyhláška je zveřejněna na
úřední desce městského úřadu.
Nadále je v našem městě úhrada prováděna formou místního poplatku, který byl na rok
2012 stanoven ve výši 500,- Kč na osobu s trvalým pobytem ve městě Suchdol n. L.a jeho
místních částech. Poplatek je možné uhradit
na celý rok, a to nejpozději do 30.dubna, nebo
ve dvou splátkách, a to na I. pololetí do
30. dubna a na II. pololetí do 31. července.
Poplatek se hradí v úředních dnech pondělí
a středa do 16:00 hodin v kanceláři ekonomického odboru městského úřadu, I.patro č.
dveří 11., v případě převodu z účtu vám bude
variabilní symbol sdělen na tel.č. 384382159.
Po úhradě poplatku bude poplatníkovi vydána k nalepení na jeho popelnici evidenční
známka. Povinnost platit poplatek má rovněž fyzická osoba, která má na katastrálním území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící

k individuální rekreaci, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu (500,- Kč).
Do 30. dubna 2012 včetně bude firma
AVE CZ s.r.o. obsluhovat nádoby občanů
označené ještě známkou z roku 2011.
Po tomto termínu budou obsluhovány
pouze nádoby označené již známkou na
rok 2012.
Toto však neplatí u podnikatelských
subjektů, které pro vývoz svého odpadu
potřebují známku na popelnici a kontejneru pro rok 2012 již od 2.ledna 2012. Bez
takto označené popelnice či kontejneru nebude tato nádoba ze strany firmy AVE CZ
s.r.o. J. Hradec obsluhována.
Od poplatku jsou osvobozeni občané ve
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, občané, kteří mají v obci trvalý pobyt, ale v obci se prokazatelně (písemné
prohlášení občana) nepřetržitě déle jak
8 měsíců nezdržují, občané, kteří v r. 2012
dovrší 85 a více let věku a občané žijící
v domovech důchodců, ústavech sociální
péče a podobných zařízeních, ve kterých
nemají trvalý pobyt.
pokračování na str. 2

Upozorňujeme občany, že v souvislosti se
změnou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. ledna 2012 budou vydávat jen
nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem, tzv. „e-OP“. Žádosti o nový občanský
průkaz již nebude přijímat Městský úřad
v Suchdole nad Lužnicí, ale Městský úřad
Třeboň.
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bude obsahovat digitální zpracování podoby
občana a jeho podpisu, tzn., že fotografie občana bude pořízena přímo na Městském úřadě
v Třeboni, podobně jako je tomu u cestovních
dokladů.

„PRAVÉ PEKLO“ – 5. prosince 2011
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Informace k systému plateb za
komunální odpad v roce 2012
pokračování ze str. 1
Současně připomínáme, že je potřeba, aby
každý poplatník ohlásil správci poplatku (městský úřad) zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, změnu
vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci , a to nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy tato změna nastala.
Sběrný dvůr pro vytříděné složky komunálního odpadu je otevřen každou středu od
13.oo do 17.oo hodin a každou sobotu od 8.oo
hod. do 12.oo hodin. K uložení odpadu do
sběrného dvora je potřeba obsluze dvora předložit platnou stvrzenku o úhradě poplatku za
komunální odpad na r. 2012.
O státních svátcích připadajících na tyto
dny je sběrný dvůr uzavřen.

Ukládání stavebního
a demoličního odpadu
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 a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky původcem odpadu.
Bližší informace o kontaktech na oprávněné
osoby - městský úřad, I.patro, č. dveří 11.
Harmonogram obsluh nádob na odpad zůstává na rok 2012 pro Suchdol n. L., tak pro
místní části beze změn.

Harmonogram
vývozu sběrných nádob:
kontejnery Suchdol
popelnice Suchdol
Tušť a New York
Klikov
Zajíc
Tři Facky
Františkov
Benátky
Hrdlořezy
Bor

– každé pondělí
– každou středu
– každou středu
– každou středu
– každou lichou středu
– každou středu
– každou středu
– každé pondělí
– každé pondělí
– každou středu

Vývoz nádob na odpad je zajišťován ve
dvousměnném provozu a z organizačně
technických důvodů může v průběhu roku
docházet ke změnám tras a časů vývozu,
proto platí zásada, že nádoby budou obslouženy v daný den od 6:00 hod. do 24:00 hodin
a v případě technické nebo jiné nepředvídatelné závady následující den od 6:00 hod. do
24:00 hodin.
Sběrné nádoby nebo pytle s logem odvozové firmy mohou být k vývozu přistaveny
na veřejné prostranství nejdříve v 19.00 hodin
dne předcházejícímu dnu vývozu (dle harmonogramu) a odstraněny nejpozději 12:00 hodin
po jejich vyprázdnění. Na přední straně popelnice v její horní třetině musí být vylepena evidenční známka, která prokazuje možnost
využívat systém zavedený městem.
Městský úřad současně upozorňuje ty občany, kteří dosud neuhradili poplatek či jeho
zbývající část za rok 2011, aby tak neprodleně
učinili. V opačném případě jim poplatek bude
zvýšen až na trojnásobek a bude přistoupeno u
těchto dlužníků k exekuci dlužné částky srážkou ze mzdy, bankovního účtu, důchodu, či jiných příjmů.
Dále upozorňujeme občany, podnikatele a
firmy na to, že firma AVE CZ s.r.o. J. Hradec
zajišťující likvidaci odpadu z území Města
Suchdol n. L, z protipožárních, hygienických,
technických a důvodů předpisů ochrany životního prostředí neprovádí obsluhu odpadových
nádob, ve kterých se nachází:
¡ žhavý nebo horký popel
¡ uhynulá těla zvířat
¡ stavební suť, zemina, kamení
¡ hořlavé a výbušné látky, jedy, chemikálie
¡ ropné oleje a látky jimi nasycené
¡ tekuté odpady
¡ hnůj
¡ akubaterie, monočlánky
¡ zářivkové trubice
¡ léčiva
¡ odpad není sypatelný ( je zamrzlý nebo napěchovaný v popelnici), hrozí poškození
odpadové nádoby, případně úraz obsluhy
¡ nádoba je zkorodovaná, či jinak poškozená
¡ nádoba není opatřena příslušnou známkou
s rokem obsluhy
¡ nádoba je umístěna mimo dostupnost svozové techniky
P. Hrbek,
pověřen vedením MěÚ Suchdol n. L.

UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna upozorňuje zájemce,
že má ve svém knižním fondu zajímavou vědeckou práci suchdolského rodáka
PhDr. Jaroslava Nováka s názvem

JAK ŽÍT ZEJMÉNA NA VITORAZSKU
I VE SPOLEČENSKY NAPJATÝCH PODMÍNKÁCH.
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Informace o provozu
místního hřbitova
Vážení občané,
Dovolte, abychom Vám touto formou
poskytli několik základních informací
o provozu místního hřbitova v Suchdole
nad Lužnicí a zároveň upozornili také na
povinnosti nájemců hrobových míst.
Hřbitov získalo Město Suchdol nad
Lužnicí do vlastnictví bezúplatným převodem ( darovací smlouvou ) od Římskokatolické farnosti Suchdol nad Lužnicí v roce
2007.
Celý hřbitov se nachází v celkové vý2
měře 6 501 m a je rozdělen celkem na tři
částí:
1. část starý hřbitov
( od hrobu č. 1 – č. 941 )
2. část nový hřbitov
( od hrobu č. 941 – č. 982 )
3. část urnový háj
( od hrobu č. 1001 – č.1145 )
Město, jako provozovatel pohřebiště
zajišťuje provoz:
a) prostřednictvím pověřeného pracovníka městského úřadu (odbor ekonomický, pí Hana Kreníková, dv. č. 11, tel.
384 382 159).
Při pohřbívání do hrobu nebo ukládání
zpopelnělých lidských ostatků (urna) je
vždy třeba souhlasu provozovatele pohřebiště (Město Suchdol nad Lužnicí).
Město jako provozovatel hřbitova má
povinnost vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště dle §21,
zákona č.256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Evidence dle tohoto zákona obsahují tyto
základní údaje:
¡ Jméno a příjmení osob, jejichž tělesné
pozůstatky jsou na pohřebišti uloženy
¡ Místo a datum jejich narození a úmrtí
¡ Rodné číslo, bylo-li přiděleno
¡ Datum uložení lidských pozůstatků
nebo zpopelněných lidských ostatků
na veřejném pohřebišti včetně určení
hrobového místa a hloubky pohřbení,
u zpopelněných lidských ostatků způsob uložení popela a v případě vsypu i
místo jejich uložení
¡ Záznam o nebezpečné nemoci, pokud
osoba, jejíchž lidské pozůstatky byly
uloženy do hrobu nebo do hrobky, byla
touto nemocí nakažena
¡ Jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového
místa
¡ Datum uzavření nájemní smlouvy a
dobu jejího trvání, vč. údajů o změně
smlouvy
¡ Doložením úmrtního listu nebo listem
o prohlídce mrtvého
pokračování na str. 3
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Informace o provozu místního
hřbitova
pokračování ze str. 2
Při pohřbívání do hrobu či hrobky je nutno
doložit tyto údaje na městský úřad, potřebný
tiskopis k dispozici na Měú, 1. patro. dveře č.
11 nebo v kanceláři Pohřební služby u p. Štěpána, kde ho lze vyplnit při zařizování pohřbu.
Povinnost doložit potřebné údaje se samozřejmě týká také ukládání zpopelněných lidských ostatků (uren) do hrobů na místním
hřbitově !!!!!! Žádáme proto občany, kteří toto
doposud neučinili, o zjednání nápravy!!!!!!
Současně při pohřbívání do hrobu je nutno
prodloužit nájemní smlouvu o příslušnou
dobu tak, aby byla dodržena tlecí doba, která
činí 10 let. Též veškeré změny týkajících se
nájmu hrobového místa, prosím, neprodleně
oznamte provozovateli (změna nájemce, změna tr.pobytu atd. ).
b) prostřednictvím správce pohřebiště
(odbor SMRM, pan Josef Šubrt, dv.č.14,
tel. č. 384 382 138)
správa a údržba pohřebiště vč. komunikací
a zeleně v areálu pohřebiště, otevírání a uzavírání hřbitova takto:
v období od 1.10. – 31.3.
od 8.00 hod. do 17.00 hod.
v období od 1.4. – 30.9.
od 7.00 hod. do 21.00 hod.
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c) prostřednictvím odborně oprávněné osoby ( pohřební služba)
provádění výkopových prací souvisejících
s pohřbením a exhumací, pohřbívání, prováděné exhumací, vkládání a vsyp zpopelněných
lidských pozůstatku (uren).
V letošním roce došlo ke geodetickému zaměření hrobů na hřbitově. Každý hrob, který
je v současné době pronajat, je přesně změřen.
Do nových smluv již bude uváděna přesná,
skutečná výměra pronajaté plochy. V případě,
že v budoucnu bude nájemce využívat plochu
nad uvedený rozměr (výměna pomníku
apod.), je povinen tuto skutečnost neprodleně
pronajímateli oznámit a rozdíl ceny doplatit.
Při pronájmu nových hrobových míst ( kde
ještě není hrob. příslušenství postaveno ) bude
ve smlouvě uveden rozměr pro místo pro jed2
nohrob o rozměru 2,20 m a místo pro dvoj2
hrob o rozměru 4,40 m , urnové místo ( pouze
2
v urnovém háji !!!!) o rozměru 1 m . Též platí, že v případě, že bude nájemce využívat plochu nad uvedený rozměr, je povinen tuto
skutečnost neprodleně oznámit a rozdíl ceny
doplatit .
Provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje hrobová místa k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly a skupiny stejného
charakteru a rozměrů. Při pronájmu hrobového místa pro jednohrob je proto nutno zacho2
vat rozměr cca 2.20 m , u hrobového místa
2
pro dvojhrob rozměr cca 4,40 m . Nikdo nemá

Ceník poskytovaných služeb na veřejném
pohřebišti v Suchdole nad Lužnicí
Cena za pronájem hrobového místa a služby
spojených s nájmem je stanovena takto:
a) nájem hrobového místa pro hrob, hrobku
nebo urnový hrob včetně místa pro zaříze2
ní hrobu ve výši 7 Kč /m a rok
2
( tj.0,58 Kč / m / měsíc)
b) služba spojené s nájmem činí 40 Kč na rok
2
( tj. 3,33 Kč / m / měsíc) .
2
Cena celkem 3,91 Kč za m /měsíc
Při pronájmu hrobového místa na dobu 10 let
(tlecí doba stanovena hygienikem) činí tato
částka:
2
pronájem:
70 Kč/m /10 let
2
služby:
400 Kč /m / 10 let
2
celkem:
470 Kč /m /10 let
Vysvětlivky:
¡ Cena pronájmu za 1 m2 hrobového místa je
stanovena v souladu s Výměrem MF ČR
č.1/2010. ze dne 8. prosince 2009, kterým
se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami. Dle toho výměru činí roční nájemné za nájem pozemků nesloužících
k podnikání v obci s počtem do 5 000 oby2
vatel 7 Kč/m /rok.
¡ Do plochy hrobového místa se započítává
prostor, na kterém je zřízeno hrobové zařízení. Do plochy nájmu se nezapočítávají

uličky mezi hrobovými místy, které slouží
i pro ostatní veřejnost.
¡ Výsledná cena se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.
¡ Má-li být před uplynutím sjednané doby
nájmu pohřbena do téhož hrobu další rakev s lidskými pozůstatky, musí se nájem
a služby spojené s nájmem k hrobovému
místu uhradit do konce tlecího období
nově pohřbívaných lidských pozůstatků.
Rozhodující je vždy cena ke dni sjednání
smlouvy.
¡ Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje
náklady za služby, které jsou dle zákona
č.256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění
pozdějších předpisů, nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště,
jako je údržba zeleně, komunikací, sečení
a úklidu trávy, likvidace odpadů, vedení
evidence a spotřeba vody.
Tímto ceníkem se ruší doposud platný ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Suchdole nad Lužnicí.
Ceník poskytovaných služeb na veřejném
pohřebišti v Suchdole nad Lužnicí byl schválen Radou Města Suchdol nad Lužnicí dne
14.11.2011 usnesením č.RM-20/11/471 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

3
nárok na individuální místo mimo vymezený
prostor.
Dále byl vypracován nový aktuální ceník
za pronájem hrob. míst :
Cena za pronájem hrob. míst je tvořena ze
dvou částí:
cena za služby poskytované na místním
hřbitově dle skutečných nákladů předchozího
období a cena za pronájem pozemku (stanovenou Výměrem MF č.1/2010, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami).
Reálná cena, stanovena dle skutečných nákladů na provoz hřbitova (vedení evidence,
sečení trávy, vodné, svoz komunálního odpa2
du) činí 81,-Kč/m /rok a pronájmu pozemku
2
2
7,- Kč/m / rok, celkem za pronájem 1 m a rok
88,- Kč .
RM na svém zasedání dne 14.11.2011 rozhodla služby za provoz hřbitova dotovat a
usnesením č.RM-20/11/471 schválila cenu
2
za služby ve výši 40,- Kč/m /rok a cenu za
2
pronájem pozemku 7,- Kč /m /rok, celková
2
cena za pronájem činí 47,- Kč/m /rok. Ceník je
platný od 1.1.2012 a otiskujeme ho v plném
znění.
Případné dotazy ohledně správy hřbitova
Vám zodpoví p. J. Šubrt na tel. 384 382 138.
Dotazy ohledně evidence, pronájmu, smlouvách, povolení kopání hrobu apod. zodpoví
H. Kreníková na tel. č . 384 382 159.
Hana Kreníková

UPOZORNĚNÍ
Od 1.1.2012 bude agendu dávek hmotné nouze vyřizovat Úřad práce České republiky. Regionálně bude agenda pro
oblasti - Třeboň, Suchdol nad Lužnicí a
České Velenice vyřizována kontaktním
pracovištěm v Třeboni.
Úřední dny a hodiny KoP v Třeboni
Pondělí
8:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 13:00
Středa
8:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 13:00
Pátek
8:00 – 13:00
Suchdol nad Lužnicí a České Velenice
(pro příjem žádostí) jedenkrát za 14 dní
v době od 8:00 – 12:00 v prostorách Městského úřadu. Místnost bude pro klienty po
prvním úředním dnu označena.

INFORMACE
V pondělí 30. ledna 2012 bude
v Městské knihovně
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.
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Program kina na měsíc leden
t

13. pátek

17.00 hod.

101 min.

t

25. středa

19.30 hod.

116 min.

ARTHUR A SOUBOJ
DVOU SVĚTŮ

TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK – 1. část

Rodinný fantasy film. Pomocí lsti se Maltazard dostal do světa lidí. Má jasný cíl : sestavit
armádu obřích seidů a převzít nadvládu nad
celým světem. Vypadá to, že plány mu může
zmařit jenom Artur.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč

V první části závěrečného dílu strhující upíří
romance se Bella a Edward po svatbě vydávají
na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně
mohou věnovat své lásce.
Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart a další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

t

20. pátek

19.30 hod.

94 min.

t

27. pátek

17.00 hod.

90 min.

POUPATA

KOCOUR V BOTÁCH 3D

Příběh Poupat vypráví o těžké zkoušce rodiny
žijící v kraji drsných pravidel. Postavy žijí velkými ideály v kontrastu s malostí svých činů.
Hrají: Vladimír Javorský, Dana Syslová, Vladimír Polívka, Josef Láska, Marika Šoposká.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který
měl za pár peněz sprovodit ze světa všemi milovaného zlobřího hrdinu Shreka. Přesto se
z Kocoura v botách časem stala s přehledem
nejpopulárnější postava téhle ságy.
Česká verze, brýle. Mládeži přístupno.
Vstupné 130,- Kč

Městský úřad upozorňuje poskytovatele
ubytovacích služeb na splatnost poplatku
z ubytovací kapacity a poplatku za rekreační pobyt. Termín splatnosti obou poplatků
za období 6-12/2011 je do 15. ledna 2012.

Město Suchdol n. Luž.

prodá 14 ks stohovatelných
dřevěných dětských lehátek
z vybavení MŠ. Lehátka jsou dosud
neužívaná. Cena: Kč 2 000,- za kus.
Zájemci se mohou informovat
u vedoucího odboru SMRM MěÚ
Suchdol n. Luž. Josefa Šubrta
tel. 724 702 744.

Rozloučení s občany
Suchdola a jeho
místních částí

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané, zveme Vás na tradiční, již

XIII. FARNÍ PLES,
který se bude konat 17. února 2012
v Restauraci U PÁVKŮ v Suchdole nad Lužnicí.
Ples potrvá od 19.00 do 02.00 hodin. Vstupné 90 Kč
Předprodej vstupenek zajišťuje
pí Marta Kojanová – tel. 728 781 668 nebo 607 727 956.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina REGENT TŘEBOŇ.
Výtěžek plesu bude použit na potřeby pořádající farnosti a charitativní účely.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Vážení občané Suchdola n. Luž., Boru,
Hrdlořez, Tuště, Klikova a Františkova. Po
41 letech a 6 měsících mého působení na suchdolské radnici odcházím do důchodu. Nastoupila jsem v červenci roku l970. Tehdy jsem
měla méně o: 41 let, 41 kg živé váhy, 41 cm
v pase a 41 let méně zkušeností. Ta mohutná
přestárlá třešeň u radnice byla tehdy mladým
stromkem, na který jsem bez problémů vylezla. Suchdolská radnice byla po celou dobu
mým jediným zaměstnáním, ať již to byl MNV
Suchdol n. Luž., či Obec Suchdol n. Luž. a
poslední roky Město Suchdol nad Luž. Za tuto
dobu jsem zde při své práci poznala spoustu
skvělých a moudrých lidí, jejich radosti, problémy, slabá i silná místa. Převážná většina lidí,
se kterými jsem se zde setkala, byli ti hodní,
někdy sice nadávající, zlostní, ale přesto dobří! Omlouvám se všem těm, kterým jsem někdy nevyhověla, které jsem někdy rozzlobila,
nebo které jsem snad nevědomky urazila., či jim
ublížila. Někdy to prostě nejde vyhovět všem
a jsme jenom lidi. Suchdola, jeho místních částí
a našich občanů si nesmírně vážím. Přeji všem
našim občanům pevné zdraví, mnoho životních i
pracovních úspěchů, radosti, jistotu v životě a
zaměstnání a co nejméně obav z věcí příštích.
Jana Tetíková

leden 2012
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ČSŽ informuje
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA

Již tradičně jsme uspořádaly pro své spoluobčany VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
v restauraci u PÁVKŮ.
V úterý nám přinášeli lidé věci jak k vystavení, tak k prodeji. Sešlo se nám mnoho zboží
- od adventních věnců, svícnů, háčkovaných a
paličkovaných ozdob, perníčků, ozdoby z včelího vosku, med, svíčky, háčkované dečky po
mnoho jiného. Bylo určitě na co koukat i
z čeho vybírat.
Ve středu a čtvrtek byl prodej a mimo lidiček místních i z blízkého okolí, přišly i děti ze
školičky a ze školy, které si kupovaly dárečky
pro své blízké. Děti ze školičky zase přivedly
své rodiče, protože si zde také vyhlédly dárečky.
Výstava se opět podařila. A na příště uvítáme ještě více těch, kteří se přijdou se svými
výrobky, jak pochlubit, tak je i prodat. Rádi
vás u nás uvítáme, proto se nebojte a přijďte. Příští výstavu chystáme na
Velikonoce, takže vyrábějte, rádi Vás uvítáme.
A na závěr chceme poděkovat panu PÁVKOVI, který nám zapůjčil
sál jako sponzorský dar.

MIKULÁŠ V HASIČÁRNĚ
Vždy na začátku prosince nás uvítá MIKULÁŠ, tak proto jako každý rok, jsme připravili pro naše dětičky tradiční MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU v HASIČÁRNĚ.
Sešlo se nám více jak šedesát dětiček a stejně tolik dospělých. Připraveny byly soutěže a přišla i čertovská cháska v čele s Mikulášem a andělem. Nechyběla hudba, občerstvení ani tombola. Mikuláš rozdával
přinesené dárečky za básničku či písničku. S těmi otrlejšími si poradili
čerti a s těmi, kterým ukápla nějaká ta slzička, si zase poradil Mikuláš s
andělem. Někteří rodiče nám nakonec i poděkovali za připravenou
akci, což nás potěšilo. Jsme rádi, že se naše akce líbí, a s dětmi se určitě
uvidíme v novém roce na dalších akcích.
Děkujeme manželům Pecušíkovým za občerstvení a panu Soudkovi
za upečené koblížky.
Za ČSŽ v Suchdole n. Luž. předsedkyně Věra Kryšpínová

Občanské sdružení
Klidný domov informuje
Je tu opět nový rok a přijímají se nová předsevzetí. Jen snílci jsou
přesvědčeni o tom, že rok 2012 bude lepší. Občanské sdružení se rozhodlo, že začne působit v plném rozsahu jako opozice. Ta skutečná tu
zatím chybí. Budeme klást nepříjemné otázky a chtít na ně odpovědi a
tímto tlumočit vaše názory na patřičných místech. Doufáme, že budeme
bráni jako rovnocenní partneři, kteří budou zváni na různá jednání a nebudou odstavováni takzvaně na druhou kolej. Tímto bychom chtěli zároveň poděkovat za dosud prokázanou důvěru ze strany občanů.
Budeme se prezentovat jak v Suchdolském zpravodaji, tak i ve vývěsní
skříňce. Doufáme, že v tomto nebudeme postihováni cenzurou, která
začíná působit v řadě sdělovacích prostředků. Je postavena na tom, že
to, co není názor „stranický nebo vládní“, je názor takzvaně neslušný.Chystáme se i na případné průzkumy mezi našimi občany tak, jak to
už třeba mezi místními prodejnami proběhlo. Samozřejmě, že výsledky
budou zveřejněny. Vyskytly se i názory, jaké pořadí by bylo v našem

městě, např. jako v podobném průzkumu deníku Blesk. Jednalo by se
o stanovení největších „gaunerů“ mezi našimi politiky a úředníky. Jak
si myslíte, že by dopadlo pořadí těchto lidí v našem městě ? Kdo vám tu
nejvíce vadí a máte k němu největší výhrady ? Podobné akce musí být
ale perfektně připravené, nejsou však nemožné. Tolik pro vaši
informaci s přáním zachování nám vaši přízeň. Přes nepříznivý vývoj
přejeme vše nejlepší a hlavně hodně zdraví všem občanům a hlavně pak
našim příznivcům.
Za OS Klidný domov jednatel a mluvčí Zdeněk Mrázek
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RYBÁŘI
Výbor MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí
informuje všechny své členy o možnosti odevzdat úlokové lístky s vyplněnými sumáři
úlovků za rok 2011 v sobotu 7.1.2012 v době
od 10.00 do 13.00 hodin v Restauraci
„U PÁVKŮ“ v Suchdole nad Lužnicí. Dále si
zde mohou zaplatit povolenku k lovu na rok
2012. Žádáme, aby v obálce opatřené příjmením, jménem, bydlištěm a druhem požadované povolenky (např.místní, krajská, apod.),
byla vložena přesná finanční částka, odpovídající povolence, kterou rybář požaduje (viz.tabulka) + členský příspěvek (dospělí 400 Kč,
mládež 16-18 let 200 Kč , děti 100 Kč). Pro ty
členy, kteří nemají splněnu brigádnickou povinnost, je možná finanční úhrada tj. 60 Kč za
hodinu (celkem tedy 600 Kč za 10 hodin brigádnické povinnosti). Do obálky je potřeba

vložit taktéž členský průkaz ČRS, brigádnický
list a platný rybářský lístek (tento již opětovně
vydává MěÚ Suchdol nad Lužnicí).
Výroční členská schůze MO ČRS se uskuteční v sobotu 25.2.2012 od 10.00 hodin taktéž v Restauraci „U PÁVKŮ“ v Suchdole nad
Lužnicí. Po ukončení schůze budou tradičně
vydávány povolenky k rybolovu na rok 2012.
Bude-li někdo požadovat vydání povolenky
dříve,bude mít možnost si ji vyzvednout
v úřední hodiny (vyvěšeny ve vývěsní skříňce
MO u MěÚ), na klubovně MO ČRS a na internetových stránkách MO ČRS (www.suchdolnadluznici.webnode.cz).
Je nutná předchozí domluva s paní Smolíkovou, aby mohla konkrétnímu rybáři tuto povolenku vydat.
Výbor MO ČRS Suchdol n. Luž.

leden 2012
VÝBOR MO ČESKÉHO
RYBÁŘSKÉHO SVAZU
v Suchdole nad Lužnicí
přeje všem rybářům i nerybářům
mnoho zdraví, štěstí, pohody
a úspěchů v nadcházejícím
roce 2012.
Děkujeme městu Suchdol nad Lužnicí
a všem sponzorům za jejich podporu
v roce 2011 a doufáme,
že nám i nadále zachovají přízeň.

ČSŽ informuje
STÍŽNOST
Již řadu let pořádáme akce v HASIČÁRNĚ.
Je opravdu hezké, že suchdolský úřad nám na
akce půjčuje sál jako sponzorský dar.
Ale rok od roku nás trápí, že je tam stále méně
stolů a židlí. I přesto, že každou akci včas nahlásíme, je to stále horší a horší.
Nebo to je jen na naše akce?
Když jsme měly akce tak před 5 lety, bylo tam
32 stolů a k tomu i židle. Dnes je tam od 13 17 stolů a pár židlí.
Na otázku, kde jsou ty stoly a židle, zní odpověď - JSOU PŮJČENÉ, ČI JSOU V OPRAVĚ
a nebo VÍCE JICH UŽ NENÍ??!!
Nevím, jestli takovou zkušenost mají i jiní nájemníci nebo se to děje jen na naše akce?!
Každý si snad spočítá, že třeba na mikulášskou jsme měli na 120 lidiček /včetně dětí / a
míst bylo na 60 !
Kam si všichni měli sednout ? Když jindy
všichni seděli, dnes prosíme rodiče, aby své
děti brali na klín.
KDO MÁ ZA TOTO ZODPOVĚDNOST?!
nebo KDO TO MÁ OPRAVDU NA STAROST?!
Už nevíme, na koho se obrátit.
Nebudu jmenovat, s kým jsme toto projednávali, ale asi každý bude vědět, o koho se jedná.
ODPOVÍ NÁM NĚKDO ?!
Za ČSŽ Věra Kryšpínová

leden 2012
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Kam jednou povedou
naše kroky…
Od loňského roku jsou žáci 8. a 9. ročníků zapojeni do projektu Jihočeské hospodářské komory s názvem „Impuls pro kariéru“. Tento projekt se zaměřil na zajištění pracovníků v oboru strojírenské výroby pro
velké firmy v jihočeském kraji. Naši žáci začali svou spolupráci výtvarnou soutěží, v níž navrhovali plakát, který by měl nalákat žáky ke studiu technických oborů. V důsledku této spolupráce byla našim dětem
nabídnuta vynikající exkurze právě do míst, kde potřebují odborníky
na technické obory. Navštívili jsme firmu Bosch v Českých Budějovicích a také jihočeské letiště v Plané u Českých Budějovic.
Firma Bosch je známá, přesto nás mnohé překvapilo. Celým areálem nás po dobu exkurze prováděl pan Evžen
Zadražil. Dozvěděli jsme se o rozloze, množství zaměstnanců, filiálek po celém světě.
Nejvíc času bylo věnováno samotné výrobě.
Podstatou projektu bylo získání nových informací v oblasti volby povolání. Firma Bosch
spolupracuje s některými středními školami
především tak, že podporuje technické obory
formou stipendií a získává do svých řad
budoucí spolupracovníky.
Jihočeské letiště nás rovněž uchvátilo. Většina z nás ani nevěděla, kde toto letiště leží.
V centrální budově celého areálu v Plané nás
přivítala Mgr. Martina Vodičková, která nám
formou prezentace ukázala, jak se bude vyvíjet výstavba letiště v budoucích letech. Takže
ve výhledu asi 3 let odtud budeme moci létat
osobními letadly po Evropě. Některé budovy
letiště už stojí (díky předchozímu vojenskému
letišti), ale musely projít velkou rekonstrukcí. Takže jsme se ocitli i na
řídicí věži zdejšího letiště, odkud byl krásný výhled do okolí. Vyslechli
jsme slova odborníka, který vysvětlil fungování věže a předvedl i
skutečný kontakt vysílačkou s letadlem.
Pro letiště pracuje mnoho dalších zaměstnanců. Jsou to např. členové biologické ochrany letiště - lidé, kteří pomocí speciálně vycvičených
zvířat (dravců a loveckých psů) jsou schopni zabránit srážce letadla
s živou překážkou. I tady jsme byli příjemně překvapeni přijetím personálu a ochotou podělit se o zkušenosti z praxe.
Paní Martina Vodičková nás v závěru exkurze upozornila na to, že
letiště také podporuje některé školy (opět formou placených stipendij-

Orion Florbal Cup 2011/2012
Žáci 6. a 7. ročníku naší školy se zúčastnili 8. 12. 2011
okrskového kola florbalového turnaje Orion Florbal Cup
2011/2012 v Třeboni v tomto složení: Tadeáš Březina,
Tomáš Struska, David Čáp, Jakub Zeman, Daniel a Karel
Trmalovi, Matěj Svoboda, Vít Kubal, Miroslav Sviták,
David Kreim a Martin Šroub.
Průběh turnaje: Suchdol x Lomnice nad L.
4:1
Suchdol x 2. ZŠ Třeboň
1:0
Suchdol x 1. ZŠ Třeboň
2:1
Suchdol x Gymnázium Tř.
1:1
Tři vítězství a jedna remíza znamenaly 1. místo v turnaji a postup do okresního kola v Jindřichově Hradci.
Družstvo obdrželo diplom za vítězství a každý hráč
čokoládu Orion.
Branky vstřelili: Karel Trmal 3, Daniel Trmal 2, Tadeáš Březina a Jakub Zeman po 1.
Hoši předvedli velmi bojovný, kolektivní a obětavý
výkon, v bráně byl výborný Vítek Kubal.
Vedoucí družstva: F. Maxa

ních oborů), protože v dalších letech budou na tomto pracovišti potřebovat rovněž odborníky se zaměřením na techniku a strojírenství.
Můžeme tedy říci, že projekt Impuls pro kariéru se vydařil. V mnohých zanechala exkurze pěkné zážitky, někteří žáci navázali i osobní
kontakty s pracovníky letiště.
Ráda bych touto cestou poděkovala hlavní organizátorce p. Janě
Kočové, vedoucí třeboňské pobočky Jihočeské hospodářské komory,
která se postarala o perfektní program. Zároveň bych chtěla poděkovat
p. Zadražilovi (firma Bosch) a p. Mgr. Vodičkové za skvěle provedenou exkurzi. Pro žáky se stala opravdovým impulsem do jejich další
práce ve škole a pro následující kroky k volbě povolání.
z. z.

leden 2012
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Chceš vidět, jak se vaří pivo? Zajímá vás něco o sýrech? Víte,
jak se hodnotí chuť potravin? Baví vás pozorovat mikrosvět? Víte
si rady s výživou? Jak krotit faraonovy hady? Jak měnit barvu roztoků? Pozorovat bakterie?
To jsou některé z otázek, na které jsme hledali odpovědi na SOŠ ve
Veselí nad Lužnicí, my, žáci devátého ročníku.
Na škole se nám líbilo. Bylo to něco jiného, než známe z normálních
hodin chemie. Mohli jsme si vyzkoušet několik zajímavých pokusů a
podívat se do opravdové chemické laboratoře.
Žáci 9. ročníku a Mgr. S. Tomášková

Poděkování

Tělovýchovná jednota TATRAN Suchdol nad Lužnicí
děkuje všem trenérům, cvičitelům a funkcionářům
za práci v roce 2011 a přeje pevné zdraví
a hodně sportovních úspěchů v roce 2012.

Vedení Základní školy T.G.M. Suchdol nad Lužnicí děkuje
všem svým zaměstnancům za práci v roce 2011 a přeje pevné zdraví, pevné nervy a hodně spokojenosti v roce nadcházejícím.
Na zasloužený odpočinek v měsíci září odešly pracovnice školní
jídelny paní M. Bumbová a paní D. Frantesová, rovněž z řad učitelů
paní O. Ondřichová. I jim děkujeme za dlouhá léta práce v naší škole a přejeme rovněž klidné a spokojené roky v další životní etapě.
Na konci prosince ukončila pracovní poměr a bude rovněž užívat
zasloužilý odpočinek vedoucí školní jídelny paní Zdena Pišanová,
připojujeme poděkování za dlouhá léta práce ve školní jídelně a přejeme hodně spokojenosti a klidu.

Druhý rok v první lize
Hokejbalový A tým Suchdola nad Lužnicí
vstoupil do druhého roku svého působení
v první národní hokejbalové lize (2. nejvyšší
soutěž v ČR). Dá se říct, že se částečné naplnily obavy z toho, že druhá sezona po postupu
do vyšší soutěže bývá náročnější než ta první.
Nezačali jsme doopravdy nejlépe a porážky
v úvodních kolech soutěže nám na pohodě určitě nepřidaly. Postupem času jsme se zvedli a
především svou bojovností jsme se propracovali ke středu tabulky zajišťující boje v play
off. Musím uznat, že herní projev našeho týmu
zcela jednoznačně ovlivnila neuvěřitelná série
zranění, která nás od začátku sezony provázela. Ani jeden zápas podzimní části jsme neodehráli v kompletním složení. Oslabený tým
předváděl méně technickou hru, kterou jsme
ovšem nahrazovali mnohem větší bojovností
mnohdy až na hranici sebeobětování. Abychom dali dohromady bojeschopný tým, museli jsme na hostování sehnat hráče ze
sousedního oddílu z Jindřichova Hradce a sáhnout i pro hráče z B týmu a dorostu. Musím
říct, že nezklamali a naopak byli pro hru přínosem. Hlavně u mladých hráčů je vidět příslib

do budoucnosti. Po podzimní části jsme tedy získali 22 bodů, což je o bod víc než loni. Šesté
místo po podzimní části musíme považovat za
úspěch. Věřím, že s návratem zraněných opor
náš herní projev půjde vzhůru a opět se nám podaří pro nás a naše věrné fanoušky vybojovat
play off.
Jestliže se náš tým pohybuje ve středu tabulky, což znamená jakýsi průměr, naši fanoušci jsou v celé soutěži absolutně nejlepší.
Účast okolo sta platících diváků je na ostatních hokejbalových hřištích věc zcela nevídaná. Nejen že se před výborně fandícím
publikem skvěle hraje, ale i finanční přínos
z prodaných lístků není zanedbatelný. Vždyť
jen rozhodčí na jeden zápas A týmu stoji od
2500 do 3500 Kč podle toho, odkud jsou delegováni. Všem fanouškům za jejich přízeň děkujeme!
Hokejbal v Suchdole není jen A tým. Hokejbalové béčko rozdává radost ze hry o dvě
soutěže níž, dorostenci po podzimní části dokonce ve své soutěží vedou, a mají velkou šanci obhájit loňské prvenství. Žáci se statečně

perou o body ve své rozšířené soutěži, kde za
svými soupeři vyjíždějí i do vzdálené Plzně.
Jsou-li naši fanoušci nejlepší v lize, lze o
našem sociálním zázemí na hřišti hovořit jako
o jednom z nejhorších. Když si uvědomíte, že
dvě sprchy slouží pro 30 upocených hráčů,
kteří se polonazí proplétají skrz dámské záchody, kde v zimě hrozí v nadsázce uklouznutí
na ledu, je to pro tým v národní lize ostuda.
Není nic příjemného poslouchat názory hostujících hráčů na úroveň našeho sociálního zařízení. Město, jenž je majitelem celého areálu,
o této katastrofální situaci ví. Jménem starosty
a místostarosty přislíbilo, že tuto černou kaňku na jinak krásném areálu do začátku příští
sezony odstraní. Všichni v to pevně doufáme.
Na podnět mladých členů se rozhodl hokejbalový oddíl uspořádat v kulturním domě ples
a pokusit se tak obnovit slavnou suchdolskou
plesovou tradici. Chtěli bychom tímto pozvat
všechny příznivce dobré muziky i tance
k účasti na této akci.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
hokejbal v Suchdole nad Lužnicí podporují, tj.
především město a všichni sponzoři, kteří se
jakoukoliv částkou či odvedenou prací na velice finančně nákladném chodu hokejbalového
oddílu podílejí.
Za výbor hokejbalového oddílu Pavel Hadač
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ČERTOVSKÝ
turnaj v kopané
pro mladší přípravky sehrála 4 mužstva
v sobotu 3. 12. 2011 v hale ZŠ. Za přítomnosti
rodičů a velkého množství fanoušků se předvedli hráči ročníku 2004 a mladší v té nejlepší
formě.
Dotaci na organizaci tohoto turnaje poskytl
OV FAČR z J. Hradce.
Ceny od pořádajícího klubu Sokolu Suchdol a firmy EON předával starosta p. Mgr. P.
Mráček.
Konečné pořadí mužstev:
1. Č.Velenice, 2. Nové Hrady,
3. Suchdol n L., 4. Chlum u Třeboně.

Poděkování
Sokol Suchdol n. L. fotbalový klub děkuje za celoroční podporu sportu
firmám EATON Suchdol, Swietelsky Č.Budějovice, Magna Cartech
Č.Velenice, PN servis Suchdol, Skynet Č.Budějovice , OÚ Dvory n. L.
a jeho zastupitelům, celému MěÚ Suchdol v čele se starostou p. Mgr. P.
Mráčkem.
Dále poděkování patří všem místním podnikatelům:
manž. Durkovým z lékárny, manž. Kotáskovým z cukrárny, manž. Zavadilovým z haly ZŠ, manž. Pecušíkovým z kiosku na hřišti, přátelům
L.Kubešové a J. Jindrovi z penzionu, p. Luboši Sokolíkovi z Klikova ,
p. Vladimíru Švarcovi z autobusové dopravy, p. J. Trskovi z hospody
na hřišti, p. Benischkovi z truhlářství ve Dvorech, p. J. Pavlíkovi
z Lambady a p. Hromířovi z prodejny Praktik.
Dík za pohotové fotografické materiály si plně zaslouží p. V. Kryšpínová i rodina p. R.Rohrbachové a manželé Tesařovi z Chlumu u Třeboně za bezvadnou dopravu mužstev k mistrovským utkáním.

Zveme do haly

Sokol, fotbalový klub Suchdol n. L., přeje

na oblíbený fotbalový
turnaj dorostenců

do nového roku 2012 celé suchdolské veřejnosti pevné zdraví a pohodu.
Všem hráčům dobrou fyzickou kondici, zejména střelcům kvalitní mušku.
Trenérům, vedoucím a ostatním funkcionářům ještě načasovanou psychickou přípravu
a přátelům sportu pěkné zážitky při mistrákách na fotbalovém hřišti.

"ŠOUMEN-CUP"
v sobotu 21. ledna 2012 od 9 hodin.
Pořadatel Sokol Suchdol,
účast 8 mužstev

S čerty nejsou žerty
O tom, že s čerty nejsou žerty, se přesvědčili
5. prosince i žáci naší školy. Jako každý rok se
do jejich role převtělili deváťáci a zcela ovládli
školu. Naštěstí byli v doprovodu Mikuláše
a andělů, kteří je dokázali alespoň trochu zkrotit. Většině dětem nadělovali pamlsky, někde
ukápla i slzička, někdo musel slíbit, že se polepší. Žáci 9. ročníku si zaslouží pochvalu za
úspěšnou akci a my se budeme těšit na Mikuláše a jeho chásku zase za rok.
Mgr. A. Ficalová

leden 2012
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MYSLÁNKA aneb DOBRÉ VZPOMÍNÁNÍ
“Vzpomínka na Mirko Vosátku-člověka
velikána...” (www.mirkovosatka.webnode.cz)
Nebojím se použít tohoto přirovnání, neboť
kdo jej znal, četl nějakou jeho knihu, viděl
jeho nádherné kresby, či o něm jen slyšel, tak
ten ví, že plným právem si toto přirovnání zaslouží.
Mirko Vosátka by se dne 27. listopadu
2011 dožil sta let. Nejedna svíčka byla zapálena, jako vzpomínka na něj a to v různých koutech naší země, troufám si směle tvrdit, že i za
jejími hranicemi, kde měl plno svých žáků a
stoupenců.
Byla jsem požádána, abych napsala pár
slov o tomto skvělém člověku, ale marně si
lámu hlavu, z kterého konce začít.
Psát o něm jako o člověku, který byl nesmírně skromný, čestný, statečný, který nade
vše miloval přírodu, ať už živou či neživou, a
vše co bylo s přírodou spjato?
Nebo mám psát o tom, že to byl jeden z největších nestorů českého skautingu, kterému
zasvětil celý svůj život?
Mohu o něm psát, jako o spisovateli a ilustrátorovi, jehož knihy se neohřály na pultech.Byly bestsellery pro všechny, kteří se
chtěli něco dozvědět, něco nového se naučit,
něco nového poznat a objevit.
Jak nádherné byly jeho kresby, třeba jen
obyčejnou tužkou , jak věrné byly kresby květin,zvířat,stromů,krajiny ...
Často jsem byla svědkem toho, že se při
procházce lesem sklonil k čemusi u starého
pařezu,vytáhl si skicák, tužku a během několi-

ka minut mu pod tužkou “vyrostl” malý choroš, choulící se u starého pařezu.Věrná kopie
originálu.
Jeho oči viděly - co naše oči nebyly schopny spatřit. Jeho uši slyšely -co druhým unikalo. Jeho srdce bylo nesmírně veliké a vešel se
do něj i ten nejmenší brouček, kterého viděl v
prachu na silnici a přenesl jej stranou do trávy,
aby jej někdo nezašlápl.Moje kamarádka dodnes vzpomíná na to, jak jsme k večeru seděly
u nás ve dvoře na lavici,pod světlem a nad našimi hlavami nalétávali obrovští sršni.Neexistovalo, abychom se po nich ohnaly plácačkou
či se jich jiným způsobem zkoušely zbavit.Byli to naši “Pepíci” a museli se chránit....
Každý jeho dopis, který mi psal, když se
nadobro z Prahy odstěhoval sem, do jižních
Čech, začínal slovy “...tak nejdříve drby z
Boru. Již rozkvetly prvosenky...viděl jsem
prvního běláska...přiletěly jiřičky....”. Jeho záznamníky jsou plny poznámek: 15.1.-ještěrka
/ to jsem našla na cestě ztuhlou ještěrku, kterou cestáři vysypali spolu s pískem na zledovatělou silnici.Vzala jsem jí domů, společně
jsme jí “zazimovali” do krabice s listím a mechem a uložili do chladu. Ještěrka naštěstí přežila a na jaře jsme jí vypustili do dvora mezi
kameny.../ .Ještě dnes se mohu dočíst, že 15.3.
létal ve dvoře žluťásek, 22.3. zpíval kos nebo
že 3.5. přiletěly jiřičky.Co všechno bylo vnímáno, viděno, slyšeno...dejme ruku na srdce,
kdo z nás je schopen denně tyto věci vnímat,
sledovat, pozorovat a zapisovat si, aby vše po
roce porovnal..?

Vždy byla příroda na prvním místě. Teprve
potom to ostatní, ten běžný lidský život.
Příroda a skauting-to byl smysl jeho života.
Předávat své poznatky, zkušenosti, znalosti dalším lidem, generacím a vkládat do nich
vše co věděl, znal a uměl. Jeho knihy byly věnovány všem, kteří se chtěli něco naučit, něco
se dozvědět, něco poznat, o něco rozšířit své
obzory.
Dnes již zesnulý František Nepil o něm napsal ve “Vyznání čtenářům” tato slova:“..Mirko Vosátka je autor, který je mladším
duchovním bratrem E.T. Setona, Jacka Londona či Eskymo Welzla z generace našich
otců a dědů a starším duchovním bratrem Joe
Adamsové, Davida Attenborougha a Geralda
Durrela z generace dnešních symbolů ochrany
přírody. Autor je i mou osobní legendou..."
Závěrem bych použila slova z jedné Mirkovy
knihy “..nezapomínejte však, že ona velká,
moudrá a silná příroda zůstává bezbranná před
člověkem a jeho technikou, jež ji surově zraňuje, otravuje a ničí.....Studuj sebe-studuj
lásku-studuj krásu. Pojem láska a krásno se
týká lidského dobra-člověčenství v ušlechtilé
formě, pochopení druhých a moudrost spolupracovat pro lepší zítřky nás všech...“
Eva Gaučová

Cvičení rodičů s dětmi navštívil Mikuláš s čerty a anděly
Dne 8. 12. 2011 dorazil na Cvičení rodičů s dětmi Mikuláš se svojí
družinou. Ač se děti příchodu čertů obávaly a dušovaly se, že celý rok
byly hodné, příchod z pekel jim udělal velkou radost a andílkova laskavost potlačila nejednu slzičku. Malí cvičenci předvedli Mikuláši básničky s čertí tématikou a poté došlo na předávání balíčků. V závěru
cvičení si čerti zahráli s dětmi čertovskou honičku a strach z rohatých

byl v tu ránu tentam. Chtěly bychom touto cestou poděkovat těm, kteří
podpořili naši akci formou sponzorského daru: p. Lubomír Sokolík, pekárna Suchdol – p. Ing. Soudek a Magna Cartech České Velenice.
Zvláštní díky patří i žákům devátého ročníku ZŠ v Suchdole nad
Lužnicí coby čertům, andělům a Mikuláši.
Jana Nestávalová, Anna Brothánková
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„PRAVÉ PEKLO“ – 5. prosince 2011

Zprávičky z barevné školičky

První sněhové vločky a s nimi adventní čas plný radostného očekávání. Toto předvánoční období prožívají i děti v naší školičce. Vyprávějí si o narození Ježíška, připravují dárky pro své blízké, zpívají
koledy. Vždy se těší na posezení u adventního věnce s rozsvícenou svící, kde si povídáme o hezkých vztazích mezi kamarády a radosti z obdarovávání.
K tomuto období patří i oslava svátku sv. Mikuláše a již tradičně
naše Mikulášská besídka.
Tento den jsme přivítali ve školce rodiče i ostatní blízké našich dětí
a malí „čertíci a andílci“ je potěšili pásmem básniček, scének, tanečků
a písniček, které si pro ně připravili. Zazvonil zvoneček, ozvalo se řinčení řetězů a nastal okamžik, na který se všichni těší. Mikuláš s anděly a
čertem nadělovali dětem balíčky sladkostí.
Na závěr bylo pro děti přichystané malé občerstvení. Prožili jsme
všichni velmi příjemné odpoledne.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Soudkovi za sponzorský dar
v podobě koblížků a voňavých vánoček plných hrozinek a žákům základní školy za radostné překvapení pro děti.
Krásné Vánoce protkané kouzelnou atmosférou a šťastný nový rok
2012 plný radosti z našich nejmenších
přeje celá naše barevná školička

leden 2012
fotoreportáž

leden 2012

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

13

Radost v novém roce
Den za dnem dělá hop a skok,
čas jako voda plyne.
Najednou je tu Nový rok
a všecko nové, jiné.
Veselejší a krásnější
celý svět kolem zdá se.
Maminko, ať jsme šťastnější
v tom novém roce zase.
Touhle básní od Jana Aldy nám děti v prosinci před Vánocemi při besídce v kostele popřály, aby ten nový rok byl lepší. Co to ale pro
nás znamená? Víc peněz, majetku, další postup v práci? Konečně nové zaměstnání?
Zdravě narozené dítě, dobře prospívající děti
ve škole, rozumně vyplněný čas? Dobrá rozhodnutí, usmíření ve vztazích, naplnění našich
očekávání? Ano, to všechno se odráží v našich
přáních a tužbách v následujícím roce.
Ale ohlédli jsme se za tím „starým“ rokem,
uvědomili si, co dobrého přinesl, nebo co můžeme změnit do budoucna? A poděkovali jsme
za něj - sobě, svým blízkým, Bohu? Jestli ne,
tak se nám hůř bude vstupovat do toho nového. Bezpochyby zažijeme mnoho utrpení, těžkostí, smutku - nad ztrátou práce, svých
životních jistot, zdraví, blízkého člověka, ale
smutek se drží s radostí. Takže také zažijeme
nová setkání, radost z dobře vykonané zkoušky (maturita, státnice, řidičský průkaz aj.),
první krůček svého dítěte, vstup do nové školy, narození, křest dítěte, svatbu, úspěchy
v práci, v osobním životě, dobrá rozhodnutí,
zamilovanost aj. Jak vidíme, těch pozitivních
věcí je víc a doopravdy mě jich daleko víc
napadá.

Toho se držme a bude pro nás nový rok veselejší a krásnější - není pravda, že by se zlé
věci stávaly jen nám, dějí se „dobrým“ lidem i
těm „zlým“. Tak jako slunce svítí na každého.
Záleží na nás, jestli uděláme některé chvíle
v roce 2012 někomu hezčí, pak je zas někdo
zpříjemní nám. Jako v jednom příběhu, který
jsme použili v jedné adventní bohoslužbě pro
děti. Maminka, pracující jako lékařka v nemocnici, ukazuje doma dětem vyšívanou dečku, již dostala od jedné paní v nemocnici,
kterou zachránili poté, co se otrávila prášky.
Paní se po několika dnech probrala z bezvědomí a maminka ji při vizitě pohladila, usmála se
na ni a slovy ji povzbudila. A tu paní tohle jednání proměnilo, po odchodu z nemocnice začala žít jinak, stala se z ní hezká, normální
ženská a dečku přinesla mamince jako vyjádření vděčnosti. Maminka se pak usmála na
všechny pacienty na oddělení, ti jí úsměv
oplatili a zcela určitě někdo z nich tu radost
předal dál. Stejně tak maminčin úsměv pak

Ohlédnutí za první částí adventu
v suchdolské farnosti
Advent jsme s dětmi a jejich rodiči začali
na faře vyráběním adventních věnců - chvojí,
věnců, ozdůbek bylo dost a přišlo tolik lidí, že
jsme se ve farních místnostech těžko vyhýbali.
Následující první adventní neděli někteří z nás
své adventní věnce položilo v kostele před oltář, aby je pán farář požehnal. Malý Honzík se
na to před mší sv. nemohl vynadívat, dlouho
stál před tou netradiční výzdobou - oči mu přejížděly po věncích (bylo jich asi dvanáct), po
adventní výzdobě s jesličkami a nemohl se
také odtrhnout od nástěnky, kde bylo připravené adventní putování ze Suchdola do Betléma.
Kdo se podíval do jesliček před obětním stolem, uviděl zázrak - sebe. A pomocí nástěnky
jsme hlouběji mohli prožívat advent, který nás
vybízí ke změně svého chování, abychom si
víc vážili druhých i sebe. Např. máme mít
otevřené oči, abychom vnímali tu krásu stvořeného kolem nás, ale také viděli, kde je potřeba pomoct, kam máme vlévat naději, útěchu a
povzbuzení.

O druhém adventním víkendu ti čipernější
z nás v sobotu brzy ráno vyrazili s lucerničkami z farního dvora do kostela, kde se rozezněly rorátní zpěvy vložené v ranní bohoslužbě
slova, tzv. roráty a po nich jsme společně posnídali. To bylo skoro až náročné, protože nás
bylo víc jak třicet, ale na každého něco zbylo koblihy, kakao, čaj, kafe, rohlíky, chléb, salám, sýr, …Takové velké množství lidu bylo
díky ministrantům, kteří se sjeli z okolí Suchdolska, z Třeboně i z J. Hradce, aby se adventně soustředili (dohromady jich bylo jedenáct).
Na faře byli od pátku do neděle. V pátek nás
navštívil sv. Mikuláš, a jak děti správně odpověděly na jednu z jeho otázek, je patronem našeho kostela, kromě toho je také patronem
pekařů i námořníků. V sobotu 3. 12. jsme si
spolu hráli, dozvěděli se něco o svatých atd.
Tak doufám, že většina z nás prožila pěkný
advent i Vánoce.
Římskokatolická farnost Suchdol

přiměl k zamyšlení a ke změně jednání její
dcerku, když nechtěla jít nakoupit.
Každý z nás si může vzpomenout, kdy nás
povzbudilo jednání druhých lidí, úsměv, gesto
důvěry, mrknutí, důvěra, povzbudivé slovo,
pochvala apod. To každý z nás potřebuje - cítit, že je milován, chtěn, potřebován. Ale ne
všichni lidé to dostávají a ne vždy to umím
druhým dát já i ty. Ale o Vánocích jsme oslavovali někoho, kdo kvůli tomu přišel na svět.
Ano, Ježíš Kristus, přišel, aby nám ukázal, jak
Bůh nás má rád, aby nás navrátil Bohu Otci.
V Lukášově evangeliu o sobě říká: „‚Duch
Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst;
poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil
zdeptané na svobodu, …“ (LK 4,18)
Přeji vám pokojné doznívání vánočního
poselství lásky, a aby si k vám i přes chvíle bolesti a smutku našla radost z narozeného Spasitele v novém roce cestu.
Iva Hojková

Vážení dorostenci a rodiče,
UPOZORŇUJEME,
že je stále možné a vhodné

OČKOVAT
PROTI CHŘIPCE
Ordinace pro děti a dorost
Salvus SF
„Úkolem rodičů je naučit děti nacházet
krásu života, vážit si ho a angažovat se
v jeho rozvoji.“ (Z knihy J.Augustina Otcovství.) Není možné se vyhnout nezdarům
a trápením, ale pro životní radost je důležité být vděčný za dobré věci přicházející
v životě, nacházet a také poskytovat pravé
přátelství, které dává druhým radost a sílu
překonávat těžkosti. „
Životní radost dětem, dorostencům i rodičům o Vánocích i po celý rok 2012 přejí
MUDr. Libor Válek a setra Eva Hadačová – ordinace pro děti a dorost Salvus SF

14

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

leden 2012

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!

PRODÁM GARÁŽ
v ulici Komenského v Suchdole nad Lužnicí.
Tel. : 777 057 807

Autoškola Třeboň
10.1.2012 16:00
Všem svým zákazníkům přejeme klidné prožití vánočních svátků
a šťastnou cestu v roce 2112!
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Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

