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Cena 6,00 Kč

Masopust v Suchdole nad Lužnicí,

19. ledna 2013

POZVÁNKY

Únor
2.2.

II. hokejbalový ples
v kulturním domě

9.2.

Loutková pohádka
O Šípkové Růžence
pro děti v kině

9.2.

Turnaj v kopané mladších žáků
KOBLÍŽEK – CUP
ve sportovní hale

18.2. Beseda na téma
Archivní prameny
v digitální podobě
zasedací místnost MěÚ
23.2. Turnaj v kopané starších žáků
SOKOLÍK – CUP
ve sportovní hale

Suchdol nad Lužnicí zvolil prezidentem Miloše Zemana
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.–12. a 25.–26. ledna 2013
Výsledky hlasování za územní celky
Obec: Suchdol nad Lužnicí
-

Voliči
v seznamu

Okrsky

Vydané
obálky

se bude konat v naší škole

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

7

2 978

1 825

61,28

1 823

1 819

99,78

2. kolo

7

2 953

1 732

58,65

1 732

1 725

99,60

Kandidát

do 1. tříd pro školní rok 2013 - 2014

Navrhující Politická
strana
příslušnost

# příjmení, jméno, tituly

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA

Občan

KDU-ČSL

160

8,79

X

X

2 Fischer Jan Ing. CSc.

Občan

BEZPP

253

13,90

X

X

3 Bobošíková Jana Ing.

Občan

SBB

39

2,14

X

X

4 Fischerová Taťana

Občan

KH

32

1,75

X

X

5 Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

46

2,52

X

X

6 Zeman Miloš Ing.

Občan

SPOZ

452

24,84

7 Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

112

6,15

X

X

8 Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

352

19,35

X

X

9 Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

373

20,50

949 55,01

776 44,98

ve středu 6. února 2013
od 14.00 do 17.00 hodin
¡ k zápisu přijdou děti, které dovrší 6 let
věku do 31. 8. 2013 a děti s odkladem
školní docházky pro školní rok 2012 2013
¡ rodiče vezmou s sebou k zápisu rodný
list dítěte a doklad totožnosti

NAVŠTIVTE
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
města Suchdol nad Lužnicí
www.suchdol.cz
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INFORMACE Z RADNICE
 ZM schválilo uzavření kupní smlouvy
č.V-CZ 0313 1469-01/2012 za účelem
odkoupení zbývající části nemovitostí
v bývalém areálu PS u zastávky ČD víceúčelové budovy čp. 416 na pozemku p.č.
815/2, víceúčelové budovy bez čp. na pozemku p.č. 816, budovy garáže bez čp. na
pozemku p.č. 817/3, příslušenství víceúčelové budovy čp. 416 na pozemku p.č.
815/2 a pozemku p.č. 815/2 zastavěná
plocha a nádvoří vše v k.ú. Suchdol nad
Lužnicí dosud zapsané na LV 319 za
cenu 1.850.000,- Kč.
 ZM schválilo rozpočet na rok 2013 se
schodkem ve výši 19.293.500 Kč.
Schodek bude uhrazen přebytky finančních prostředků z minulých roků.
Příjmy po konsolidaci 53.081.300 Kč,
výdaje po konsolidaci 72.374.800 Kč
(blíže na jiném místě zpravodaje).
 ZM schválilo
a) návrh kalkulace dvousložkové ceny vodného a stočného pro rok 2013 – pohyblivá
3
složka vodné bez DPH 22,09 Kč/m s DPH
3
25,40 Kč/m , pohyblivá složka stočné bez
3
3
DPH 18,64 Kč/m s DPH 21,44 Kč/m .
b) Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru
(bez DPH)

vodoměry:
3
1. skupina do 2,5 Qp(m /H)
z vodného 256,- ze stočného 109,celkem 365 Kč/rok
3
2. skupina do 6 Qp(m /H)
z vodného 1216,- ze stočného 504,celkem 1720 Kč/rok
3
3. skupina do 10 Qp(m /H)
z vodného 2283,- ze stočného 960,celkem 3243 Kč/rok
3
4. skupina do 15 Qp(m /H)
z vodného 3796,- ,ze stočného 1621,celkem 5417 Kč/rok
 ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č.3/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek 500,- Kč za
osobu a rok zůstává beze změny.
 ZM neschválilo odpuštění úhrady smluvní
pokuty ve výši 100.000,-Kč společnosti
Suchdolská stavební s.r.o., Rudolfovská
třída 202/88, České Budějovice za porušení ujednání Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na koupi pozemků p.č. 1708/9,
1708/1O v k.ú. Suchdol n. Lužnicí.
 ZM pověřilo radu města ke schvalování
rozpočtových změn v příjmové části v pl-

INFORMACE

V pondělí 25. února 2013 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.

únor 2013
ném rozsahu a ve výdajové části do výše
100.000 Kč u paragrafu.
 RM schválila plán inventur na r. 2012/2013
dle Směrnice č. 3/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků města
Suchdol nad Lužnicí
 RM schválila změnu povrchu komunikace „Suchdol nad Lužnicí – ul. Nábřežní,
zatrubnění potoka“. Místo původně plánované zámkové dlažby bude proveden
asfaltový postřik a zároveň schválila vícepráce ve výši 56.987 Kč bez DPH
 RM schválila návrhy cen pro sjednání
2
měsíčního nájemného za 1 m podl. plochy bytu pro byty které jsou v majetku
Města Suchdol nad Lužnicí a to takto:
2
– Tušť: 30 Kč/m
2
– Na Huti: 35 Kč/m
– v Domě s pečovatelskou službou
2
jednotnou sazbu 42 Kč/m
– sídl. 17. listopadu čp. 484, 518, 519:
2
40 Kč/m
– sídl. 17. listopadu čp. 565, 566, 567,
2
568, 569: 43 Kč/m
2
– zákl. škola: 43 Kč/m
2
– has. zbrojnice: 43 Kč/m
2
– sídl. 9. května: 46 Kč/m
2
– sídl. Na Pražské čp.751: 33 Kč/m
2
– sídl. Na Pražské čp. 753: 44 Kč/m
Termín platnosti od 1. 6. 2013

Rozpočet města
pro rok 2013
Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání dne 12.prosince 2012 schválilo schodkový
rozpočet pro rok 2013 ve výši 19.293.500 Kč.
Schodek bude pokryt z přebytků předcházejících roků.
Ráda bych vás seznámila s několika podstatnými údaji z rozpočtu.
Daňové příjmy jsou rozpočtovány dle nového rozpočtového určení, což předpokládá
zvýšení příjmů města cca o 5 mil. Kč. Ostatní příjmy jsou rozpočtovány téměř ve
stejné výši jako v roce 2012.
Na dokončení rekonstrukce ulice 28. října
a zatrubnění potoka je rozpočtována částka
12.180 tis. Kč. Mezi další investiční akce je
zahrnuto rozšíření kanalizace v okolí radnice a
ul. Jiráskova částkou 3.204 tis.Kč, a dokončení rekonstrukce části ulice Havlíčkova. Toto
jsou nejdůležitější a nejnáročnější investiční
akce na potřebu finančních prostředků. Mezi
ostatní investiční akce se řadí především projektové dokumentace na výhledově počítané
investiční akce, výkup pozemků apod. Nechci
vás unavovat seskupením čísel, jestliže máte
zájem o podrobnější údaje z rozpočtu, je uveřejněn v elektronické podobě na www.suchdol.cz, na těchto stránkách máte i možnost
získat údaje běžného čerpání rozpočtu dle celého roku.
Anna Cepáková,
pověřena vedením ekonomického odboru

únor 2013
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1. pátek
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Program kina na měsíc únor
19.30 hod.

87 min.

FRANKENWEENIE:
DOMÁCÍ MAZLÍČEK

13. středa

19.30 hod.

15. pátek

19.30 hod.

157 min.

BÍDNÍCI

Animovaná hororová komedie Tima Burtona.
Film je dojemným příběhem chlapce a jeho
psa. Když Viktor přijde nečekaně o svého psa
Sparkyho, pomocí vědy ho znovu přivede k životu, ale trochu v jiné podobě.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 100,- Kč
https://www.falcon.cz/film/
frankenweenie-domaci-mazlicek
t

t

Bídníci jsou největší muzikálový fenomén
současnosti. Teď se dočkali filmového zpracování. Tak se pojďme vrátit do Francie s galejníkem Jeanem Valjanem.
Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne
Hathaway.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
http://www.bontonfilm.cz/bidnici.html

117 min.

CARMEN

3
t

22. pátek

19.30 hod.

165 min.

NESPOUTANÝ DJANGO
Příběh z amerického Jihu dva roky před občanskou válkou nám představuje otroka, který
jako jediný je schopen najít stopu vražedných
bratří Brittleových a být tak svobodný.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Samuel
L. Jackson.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 100,- Kč
https://www.falcon.cz/film/django-unchained

VZPOMÍNKA NA
PANÍ MILOSLAVU
PTÁČKOVOU
(Lékárnici)

Muzikál. Muzikálová Carmen je hvězdou cirkusu, který přijíždí do přímořského španělského
města. Zde se rozvíjí zápletka mezi ní a Josém.
Hrají: Lucie Bílá, Jiří Korn, Dasha, Václav
Noid Bárta, Pavla Břínková a další.
Mládeži přístupno. Vstupné 100,- Kč
https://www.falcon.cz/film/carmen

t

20. středa

17.00 hod.

90 min.

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Rodinný animovaný film. Mladý gorilí sameček Snížek ví, jaké je to být jiný. Jeho sněhově
bílý kožíšek ho odlišuje od tlupy goril. Žije
v ZOO v Barceloně a je pro návštěvníky tou
největší senzací. Snížek ale touží po tom být
úplně obyčejnou gorilou a má plán.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 90,- Kč
https://www.falcon.cz/film/
snizek-bily-kozisek

Paní Miloslava Ptáčková se narodila na
zámku Žinkovy nedaleko Nepomuku, v kraji
plzeňském. Po sňatku s PHDr. Jaroslavem
Ptáčkem přišli v roce 1938 do Suchdola nad
Lužnicí a stali se vlastníky lékárny- „U Panny Marie Pomocné“ (dnes prodejna Elektro).
V době II. světové války v roce 1945 dne
5. března byl její manžel Dr. Ptáček na udání
jednoho z místních občanů zatčen gestapem a
odvezen do koncentračního tábora v Terezíně,
kde krátce po uvěznění onemocněl tyfem.
Domů ke své manželce a dceři Jarce se už nevrátil. Zemřel 23. dubna 1945 ve věku 35 let.
Paní magistra Ptáčková i po tak těžké životní
zkoušce sama i nadále vedla svoji lékárnu, a
to až do roku 1951. Tehdy jí byla znárodněna
režimem. Avšak ani tentokrát nezatrpkla a lékárnu neopustila. Stala se jejím zaměstnancem a pracovala zde až do svých 70ti let. V té
době si přivodila vážný úraz nohy a z důvodu
nemoci pak musela své dlouholeté zaměstnání
ukončit.
Paní magistra Ptáčková byla vždy ke všem
milá a vlídná. Zemřela ve věku 92 let v plné
svěžesti duševní i tělesné.
Byla to velmi laskavá žena, která snad nemohla mít žádné nepřátele. V jejím životě jí
velkou oporou byla dcera Jaroslava, provdaná
Pásková, která ji velice milovala.
Pavla K.
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Informační centrum Města Suchdol nad Lužnicí
zve do místního kina

2. března 2013
od 19.30 hodin na komedii Wiltona Manhoffa

BÁSNÍK A KOČKA
V hlavních rolích
Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová
Vstupné 250 Kč
Prodej vstupenek v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí

POZVÁNKA
Místní organizace Českého rybářského svazu
Suchdol nad Lužnicí zve všechny své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU
MÍSTNÍ ORGANIZACE
V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ,
JEŽ SE USKUTEČNÍ

23. ÚNORA 2013 v 10 HODIN
V RESTAURACI „U PÁVKŮ“
za účasti člena výboru
Jihočeského územního svazu ČRS
PO SCHŮZI BUDOU VYDÁVÁNY POVOLENKY
K RYBOLOVU NA ROK 2013.
VŠECHNY ČLENY SRDEČNĚ ZVE
VÝBOR MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí

únor 2013

únor 2013
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Srdečně zveme k besedě s archivářem
Mgr. Jakubem Kaiseršatem na zajímavé téma:
„Archivní prameny v digitální podobě DigiArchiv Státního oblastního archivu v Třeboni“,
která se uskuteční v pondělí 18. února 2013 od 17. hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Suchdole n. Luž.
Ještě před pár lety bylo nepředstavitelné,
že během takové – z pohledu archivní historie
– velice krátké doby, dojde ke zpřístupnění
matrik na internetu. Za tuto usilovnou práci
patří všem pracovníkům podílejícím se na digitalizaci velké poděkování. Jak archiváři přiznávají, pomohly jim digitalizace matrik snížit
o cca 60-70 % návštěvnost badatelny. Jak
rychle badatel zapomene na půlroční objednací lhůty do badatelen, které jsou minulostí!
Ale především digitalizace ochrání archiválie
pro budoucí generace. Digitalizace českých a
moravských matrik je jedinečné dílo, které zajistí archivářům čestné místo mezi státními archivy
v celé Evropě. Digitalizace matrik začala v ČR
cca v roce 2007, ale reálné výsledky přinesla až
během roku 2008 - jako první SOA v Třeboni!
Chcete-li se dozvědět více o používání tohoto internetového portálu a naučit se využívat
jeho funkce, přijďte na besedu s archivářem
panem Mgr. Jakubem Kaiseršatem ze SOA
v Třeboni, který stál u začátků digitalizace archivního materiálu a je tak osobou nejpovolanější k zodpovězení dotazů od současných i
budoucích uživatelů DigiArchivu. Pan J. Kaiseršat také názorně předvede, jak se pracuje na
stránkách digi.ceskearchivy.cz/. Na úvod jsme
se zeptali na pár otázek:
Jaký materiál se zde digitalizuje a kdy to začalo?
S digitalizací archivního materiálu jsme
začali v roce 2007 a soustředili jsme se přede-

vším na ty archiválie, které jsou veřejností nejvíce využívané. Kromě kompletní sbírky jihočeských matričních knih jsme prostřednictvím
aplikace DigiArchiv zdarma zpřístupnili také
soupisy poddaných, bezpočet obecních a školních kronik, historických map a mnoho dalšího
archivního materiálu. V současné době mimo
jiné digitalizujeme a postupně zveřejňujeme jihočeské sčítací operáty vzniklé při sčítání lidu
v letech 1857–1921.

ternetu a základní počítačová gramotnost.
Rozhodně však nelze očekávat, že DigiArchiv
sám zpracuje komukoli během několika minut
kompletní rodokmen, to by bylo skutečně
naivní očekávání. Ostatně žádné takové „zařízení“ neexistuje.

Evidujete návštěvnost stránek a jaké jsou
ohlasy uživatelů?
Nejen statistku návštěvnosti, ale i celou
řadu dalších přehledů si může každý v DigiArchivu prohlédnout v sekci „Informace o projektu a statistiky.“ Ovšem ptáte-li se přímo na
návštěvnost, tak v roce 2012 zaznamenal DigiArchiv téměř milión a půl přístupů. Ohlasy jsou
velmi pozitivní, zvláště si vážíme připomínek
ke zlepšení naší aplikace.

Jaké digifondy považujete za nejzajímavější?
Jako archivář jednoznačně sbírku Historica
Třeboň, což je, jednoduše řešeno, soubor nejvzácnějších archiválií uložených v našem archivu, které mají jedinečnou hodnotu pro
české dějiny. V současné době dosud není zdigitalizovaná celá, ale do konce příštího roku
by mohla být zveřejněna kompletně. Jako badatel bych asi neukázal na konkrétní materiál,
ale na zeměpisný rejstřík umístěný v DigiArchivu. Neustále jej doplňujeme o lokality objevující se ve zpřístupněných pramenech, a tak
se díky němu každý velmi rychle dostane
k informacím dle lokačního hlediska. Zkuste
se podívat například na Suchdol nad
Lužnicí…

Může zde nalézt zájemce celý svůj rodokmen?
Bude-li mít štěstí a jeho předkové se příliš
nestěhovali, může si sám sestavit genealogický strom se slušným počtem záznamů. Vyžaduje to pochopitelně dostatek trpělivosti a také
základní schopnost číst německou novogotickou kurzívu, neboli kurent. Výhoda v online
zpřístupnění spočívá právě v tom, že lidé již nemusí jezdit do archivu, ale široké archivní bohatství se jim nabízí přímo na domácím
monitoru. Nezbytností zůstává připojení k in-

Uvažuje se o zpoplatnění této služby?
V současné době o tom neuvažujeme, a to
ani v blízké budoucnosti.

Děkuji ochotnému a sympatickému kolegovi Jakubu Kaiseršatovi za krátký rozhovor a
budeme se těšit na zajímavou besedu v Suchdole n. L.
Marie K.

Kde a jak začít pátrat po předcích? aneb tajemství rodu
Pod názvem Tajemství rodu lze v současnosti v České televizi sledovat celkem třináct
hodinových dokumentů, které zachycují putování známých osobností po stopách svých
předků. (viz. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10312897742-tajemstvi-rodu/ ) Rodopis
se může stát koníčkem pro celou rodinu. Dává
dohromady žijící generace, kde děda s babičkou vyprávějí a vnoučata pomocí moderní
techniky tyto rodinné legendy zachycují. Při
pátrání má většina lidí ihned představu rozsáhlých stromů a větví rodokmenu, bádání a prolézání zaprášenou dokumentací, zakreslování
různých vztahů a spojů na papír a nekonečné
pátrání po úřadech a matrikách, kde se jen málokdo sotva vyzná. Je však nejlepší začít přímo doma, v nejbližším kruhu rodiny…
Zkušenou genealožkou je paní Pavlína Kulišová ze Suchdola n.L., která jezdí do třeboňského archivu již více jak třináct let. Mám tu

čest, že se spolu přátelíme, a tak jsem se Pavlíny zeptala na pár otázek:
1) Do jaké generace se dají najít příbuzní?
Záleže na tom, od jak starého člověka se
generace začínají počítat, obvykle to však
bývá devátá, desátá, maximálně jedenáctá generace. Obecně platí, že se předci dají hledat
zhruba do roku 1650, kdy se u nás začaly vést
první matriky. V třeboňském archivu je uložen
asi badatelsky nejvíce využívaný soubor římskokatolických matrik pro celou oblast jižních
Čech od doby jejich vzniku (nejstarší z r. 1587)
do roku cca 1900. Jedná se o 6000 svazků knih
narozených, oddaných a zemřelých z 316 farností.
2) Kolik času si vyžádá sestavit rodokmen až
do posledního předka?
To se nedá přesně říci ani odhadnout. Vždy
záleží na složitosti pátrání. Každopádně jsou
to měsíce práce. V případě, že se bude jednat
o selský rod, bývá hledání v matrikách jedno-

dušší. Pokud předkové byli nemajetní, např.
podruzi, tak tam už je to složitější. Stává se
také, že ztratíte stopu a dostanete se do slepé
uličky. Pak nezbývá nic jiného než spoléhat na
štěstí a nevzdávat to.
3) Dnes už jsou data z matrik v digitální podobě, jak hodně Ti to pomáhá?
To je samozřejmě velká pomoc, ale já
osobně internetu moc nevyužívám. Jezdím
ráda do třeboňského archivu, protože mám tu
možnost studovat matriční knihy a také získat
i mnoho dalších důležitých informací při hledání rodů. K těm patří především gruntovní
knihy, ale také urbáře a berní rula z let 1654.
4) Stává se, že člověk při tvorbě rodokmenu
zjistí i to, co nechce?
Samozřejmě. Často se stává, že se o předcích dozvíte něco, co byste raději ani vědět nechtěli. Zcela běžné je, že objevíte nějaké
nemanželské dítě. Takový případ má možná
pokračování na str. 6
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Kde a jak začít pátrat ...
pokračování ze str. 5
ve svém rodokmenu skoro každý. Můžete se
však dozvědět i horší věci, například o sebevraždě nebo vraždě některého svého předka.
Nepříjemným překvapením také může být zjištění, že váš předek byl například žebrák.
5) Vím, že jsi hledala předky také některým
Suchdolákům. Můžeš prozradit, co tě při pátrání překvapilo nebo co pro tebe byla hodně
zajímavá informace?
Ano, hledala a snad největší překvapení mi
připravilo pátrání v rodině Šerhaklů. Byla to
složitá cesta dojít až ke kolébce tohoto rodu,
ale o to více zajímavější. Jistě ani oni sami neměli tušení, že jejich předek Pavel Šerhakl žil
v naší obci již v roce 1628 a vykonával zde povolání císařského celníka, neboli celního kon-

trolora /gegenhandler/. Byl zřejmě městského
původu - snad z Českých Budějovic. Právě
tam pobývala v 16. a 17. století rodina
Šerhaklů- Scherhaklů. Žil na celnici a usadil
se na čtvrtlánové poddanské usedlosti č. 88,
bývalém mlýně Vachů (jako mlýn byl zrušen a
mlecí právo vykoupeno 1591), a tak se stal
sedlákem a šenkýřem – r. 1631 šenkoval na
celnici. V soupisech poddaných z těchto let je
místo narozených dětí Pavla Šerhakla zapisováno „na mlejně“. Rod Šerhaklů zde žil nepřetržitě až do roku 1872, chalupa dostala nové
číslo 87, kdy usedlost koupili manželé Valentovi z Třeboně a od nich pak tuto živnost koupil Theodor Gráf (narozen v Nové Vsi u
Klikova), který zde zřídil továrnu na kolomaz.
Děkuji, Pavlo, za rozhovor a přeji hodně
badatelsky zajímavého archivního materiálu
a stále plno Tvého obdivuhodného elánu.

Pohár ČFbU
pro 1. stupeň základních škol ve florbale

19. 12. 2012 jsme se jako vítězové okresu Jindřichův Hradec společně s dalšími 5 vítězi ostatních okresů Jihočeského kraje zúčastnili krajského kola ve florbalu, které se konalo v Týně nad
Vltavou. Vítěz postoupil do celorepublikového finále do Prahy.
Hrál se systém „každý s každým“, takže nás čekalo 5 zápasů (2 x 8 minut hrubého času/1 zápas). V úvodním zápasu jsme dokázali remizovat, druhý jsme nešťastně prohráli, ale v následujících dvou zápasech jsme s přehledem zvítězili. Bohužel díky bodové ztrátě jsme již neměli
možnost tento turnaj vyhrát. Při nástupu do našeho posledního zápasu, a ten byl i posledním zápasem v turnaji, bylo umístění na prvních 4 místech stále otevřené. Náš soupeř měl zajištěný postup do celorepublikového finále pouze v případě, že nám nedovolí vyhrát. Naopak jiný tým,
který už vše sledoval pouze z tribuny, mohl postoupit v případě, že bychom tohoto soupeře dokázali porazit.
Ještě minutu před koncem zápasu jsme vedli 3:2 a tím jsme si zajišťovali 2. místo v kraji, ale
soupeř dokázal v poslední minutě nejen vyrovnat, ale dokonce si zajistit postup do celorepublikového finále. Zarmoutil tím i ty, kteří nám hlasitě fandili na tribuně. V tu dobu jsme byli na prozatímním 3. místě, ale bohužel 10 vteřin před koncem vstřelil další branku, která nás posunula na
konečné čtvrté místo.
Jako trenér mám ale z předvedeného výkonu ohromnou radost a troufám si říct, že kdyby při
nás stálo - mezi sportovci oblíbené – „štěstíčko“, tak bychom tento turnaj dokázali i vyhrát.
Tímto bych chtěl dodatečně celému týmu moc poděkovat. Též děkuji za celý tým panu Soudkovi za zajištění občerstvení.
Tomáš Krása, (vedoucí kroužku florbalu)

únor 2013
Zde ještě pár užitečných rad a tipů, jak začít pátrat po předcích, kde začít a jak se získanými informacemi naložit.
Udělejte si průzkum ve vlastní rodině:
¡ Začněte si kreslit jednoduchý strom, pouze základní a dobře známé údaje – Vy,
Vaši sourozenci, rodiče, prarodiče.
¡ Obejděte nejstarší členy rodiny, vyzpovídejte je o jejich životě, o tom, na co si
sami pamatují, zda mají nějaké dokumenty, doklady, fotografie, které by jejich tvrzení podpořily a prokázaly.
¡ Získané informace vzájemně porovnávejte.
Co Vám vypoví jeden člověk, nemusí být
100% pravda, ale pokud se tyto informace
shodují z více výpovědí, máte vysokou
pravděpodobnost, že jste na správné cestě.
¡ Prozkoumejte rodinná alba, fotografie,
staré filmy, dokumenty a doklady. Vše si
pečlivě roztřiďte (třeba po obdobích, nebo
po osobách). Zdrojem poměrně přesných
informací jsou opisy rodných listů z období Protektorátu a II. světové války.
¡ Cestujte a objíždějte fary, kostely a hřbitovy, pátrejte po hrobech a náhrobcích Vašich příbuzných. Náhrobní kameny, kde je
zpravidla uvedeno datum, někdy i místo
narození a úmrtí, ba dokonce i příjmení žen
za svobodna, jsou skvělými prameny poznání a celou skládačku tak ucelují.
Internet a další zdroje
¡ Existují komunitní weby, které se genealogií zabývají. Například: www.genea.cz,
rodokmen.psinec.com
¡ Díky internetu a postupné digitalizaci archivů státní správy, dochází k masivní digitalizaci matrik a ty jsou následně
umisťovány na internet. Například: Digitální archiv v Třeboni, Archivní katalog
hl. m. Prahy, Acta publica města Brna,
Jižní Moravy a Prahy.
Vlastní pátrání v archivech
Když už máte dojem, že jste vyčerpali
všechny dostupné zdroje ve svém okolí, i ty,
které jsou online dostupné na internetu, nastává poslední fáze – vyrazit osobně a na vlastní
pěst do jednotlivých archivů a matrik v oblastech, kde se Vaše stopy ztrácí.
Marie K.

únor 2013
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Zemská nemocnice Gmünd
se otevře českým pacientům
Projekt přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví ‚Healthacross in Practice‘
Evropská unie má sloužit lidem a usnadňovat jim každodenní život. Úspěšný regionální rozvoj těží ve sjednocené Evropě značnou
měrou ze spolupráce partnerů v sousedících, příhraničních regionech
– sektor zdravotnictví není výjimkou.
Právě v regionu Gmünd (AT) – České Velenice (CZ) je patrné,
jak přeshraniční spolupráce může lidem každodenní život skutečně usnadnit: Zemská klinika Gmünd se nachází přímo u hranic, naproti tomu na české straně, v Českých Velenicích a okolí, je nejbližší
vozidlo záchranné služby s lékařem vzdáleno více než 30 km, nejbližší nemocnice pak 60 km.
Projekt ‚Healthacross in Practice‘ má proto za cíl především
zajistit obyvatelům v cílovém regionu rychlý přístup ke kvalitní
zdravotní péči. Jeho stěžejní součástí je pilotní program ošetření
českých pacientů v zemské nemocnici Gmünd.

CO nabízíme?
Během pilotního programu bude na Zemské klinice Gmünd zhruba
100 českých pacientů poskytnuta ambulantní zdravotní péče. V případě urgentní potřeby bude možné přistoupit i k hospitalizaci pacienta.
¡ V rámci pilotního programu nebude vyžadována žádná
finanční spoluúčast pacientů. Veškerá péče poskytnutá
v nemocnici Gmünd českým pacientům bude uhrazena
partnery projektu.

KDY mohu zdravotní péči čerpat?

V akutních případech s nutností zásahu ZZS JčK, budou pacienti
do nemocnice dopraveni vozidly záchranné služby. Bude umožněn i
přímý přístup českých občanů do gmündské nemocnice, zejména
v případě akutních případů (stavů).
Zemská nemocnice Gmünd poskytuje svým pacientům komfort a
vysoký standard zdravotnických služeb. Vzhledem ke své poloze zaměstnává řadu česky hovořících sester a lékařů, kteří budou pacienty
přijímat, či při příjmu asistovat. Kromě toho bude k dispozici odborný
tlumočník, který usnadní komunikaci mezi pacientem a přijímajícím
lékařem, pokud to bude nutné.
Doporučující lékař poskytne personálu Zemské nemocnice
Gmünd standardní informace o vašich zdravotních potížích. Protože
do Zemské nemocnice budou odesíláni pouze pacienti s předem stanovenými diagnózami, bude personál na vše optimálně připraven.
Výkony v rámci pilotního programu budou termínově plánovány
do ordinačních hodin chirurgické, ortopedické a ambulance interní
medicíny.
V těchto ordinačních hodinách je v ambulancích přítomen česky
mluvící zdravotnický personál
Ambulance

Ordinační den

Ordinační hodiny

Chirurgická ambulance

STŘEDA

12:00 – 13:30

Ortopedická ambulance

STŘEDA

9:00 – 11:00

Ambulance interní medicíny

STŘEDA

9:00 – 11:00

Pilotní program bude probíhat od 25. února 2013. Předpokládaná délka programu je 3 měsíce, to je do 31. 5. 2013.

¡ Akutní případy budou ošetřeny dle potřeby kdykoliv.

JAK této možnosti využít?

Cílem pilotního programu je především prakticky vyzkoušet tento
model přeshraničního poskytování zdravotní péče, zjistit jaké jsou
jeho možnosti, ale i úskalí. Průběh celého programu tak bude po jeho
skončení podrobně analyzován a hodnocen.
Výstupem projektu by mělo být doporučení směřující k udržitelnému řešení pro přeshraniční poskytování zdravotní péče v mikroregionu České Velenice, které by respektovalo stávající legislativní
omezení, jež ovlivňují především úhrady poskytnuté v případě čerpání zdravotní péče v zahraničí českými zdravotními pojišťovnami.

Pacienti budou do nemocnice v Gmündu přicházet na základě doporučení svých praktických lékařů.
Na projektu spolupracují tito praktičtí lékaři pro dospělé:
¡ MUDr. Josef Tesař – SALVUS SF s.r.o.,
sídliště 9. května 700, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
¡ MUDr. Jan Jabůrek – Riegrova 479, 378 10 České Velenice
¡ MUDr. Adriana Albertová – AA ASKLEPIOS s.r.o.,
Horní Stropnice 280, 373 35 Horní Stropnice
¡ MUDr. Kamil Janda – Riegrova 614, 378 10 České Velenice

Průběh pilotního programu
Ve spolupráci s lékaři byly vytipovány výkony, které jsou vhledem ke své povaze vhodné pro pilotní program. Pacientům s těmito
diagnózami bude automaticky nabízena možnost ošetření v nemocnici Gmünd. Pokud bude pacient s ošetřením v gmündské nemocnici
souhlasit, spojí se praktický lékař s česky hovořící kontaktní osobou v
Gmündu a připraví je jeho příjem.

Vyhodnocení a výstupy pilotního programu

Kontaktní údaje:
V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte na níže uvedené
kontakty.
Jihočeské nemocnice a.s., Lidická třída 110, 370 01 České Budějovice
Ing. Michal Čarvaš, supervizor projektu,
tel.: 606 636 977, carvas@jihnem.cz
Ing. Alena Pudilová, manažer projektu,
tel.: 775 970 525, aja.pudilova@gmail.com
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Nejen ti známí Rožmberkové...
My, Jihočeši, a zvláště pak ti z nás žijící na
Krumlovsku a Třeboňsku, jsme se již dávno naučili pohlížet na naši oblast jako na území patřící
kdysi v minulosti Rožmberkům, neboli pánům
„červené růže“. I proto se ovšem při vzpomínce
na ně dnes již sotva ubráníme jisté nostalgii.
Často jim v duchu děkujeme za to, že tu po sobě
zanechali četné historické památky, kterými se
dodnes chlubíme světu, nebo zase za to, že svou
podporou rybníkářství značně a zároveň velmi
citlivě přispěli ke kultivaci jihočeské krajiny.
Máme zkrátka k Rožmberkům sympatie a ty
také projevujeme nejrůznějším způsobem: někdo pořádá o Rožmbercích výstavu, jiný se snaží prosadit umístění rožmberské pětilisté růže
do nově vznikajícího obecního znaku či praporu, další zase nabízí jako kulinářskou specialitu
ve své restauraci rožmberskou baštu, upravenou prý podle zaručeně autentického receptu
kuchaře Petra Voka. Jenže, při tomto našem –
jistě bohulibém konání – stále více zapomínáme,
že Rožmberkové nejsou jediní, kteří si zasluhují
naši pozornosti. A na které další šlechtické rody
bychom kupříkladu neměli zapomenout právě
my, pravidelní čtenáři Suchdolského zpravodaje
ze Suchdola a jeho nejbližšího okolí?
Nu třeba přímo Suchdolští, jejichž obec patřívala skutečně k třeboňskému panství, by si
mohli více připomínat Schwarzenberky. Vždyť
právě tento rod spolurozhodoval o dění v Suchdole téměř dvě staletí. Anebo Švamberky a jejich smysl pro pořádek. Právě po Švambercích
se totiž dodnes dochovala nejstarší gruntovní
kniha, díky které si snad každý starousedlý
Suchdolák může dohledat své předky až k roku
1611. A zapomenout bychom neměli ani na vůbec nejstarší doložené majitele Suchdola, na
pány z Landštejna. Mimochodem, právě tito
magnáti kontrolovali před rokem cca. 1350 téměř všechny tehdy existující lokality při

česko-dolnorakouské hranici přibližně mezi Novými Hrady a Landštejnem. Tedy kromě již
zmíněných Nových Hradů, Suchdola a Landštejna například také Lutovou a Novou Bystřici.
Hrdlořezští by zase neměli zapomínat, že
původně jejich ves patřívala k panství Nové
Hrady a alespoň jedním očkem by tak mohli
pokukovat na Novohradsko. A to také znamená, že by jim cize nemělo znít ani původně
francouzské jméno Buquoy.
Dvorští by zase mohli být hrdí kupříkladu
na šlechtické rodiny Kuenringů či Fürstenbergů, právě tak jako obyvatelé Halámek, Rapšachu a Tuště na Puchheimy či Palfye. A že vám
ona jména nepřipadají známá? To asi proto, že
všechny tyto vyjmenované vsi ležely před rokem 1920 v Dolních Rakousích a i ony uvedené šlechtické rodiny pocházely právě z tohoto
prostředí. Ale kupříkladu právě zmínění Kuenringové, ve 13. století po rakouském zeměpánu nejmocnější velmoži v zemi, založili
v blízkém pohraničí Weitru, Gmünd i Heidenreichstein a byli i hlavními mecenáši kláštera
ve Zwettlu a kostela v Horní Stropnici. Za Fürstenbergů na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století byly zase založeny Žofinka, Obora
i se zdejším rybníkem a ještě později také Trpnouze. Dolnorakouští magnáti Puchheimové
nechali zase koncem 14. století zbudovat ves
Rapšach, kterou pak vlastnili nepřetržitě dalších 250 let. Kolem roku 1450 postavili také
první most přes Lužnici mezi tehdy jejich Tuští (Schwarzbachem) a Suchdolem a k tomuto
mostu přesměrovali jednu kupeckou trasu.
Tím vlastně stojí u kolébky dnešního úseku
silnice E49 mezi současnou česko-rakouskou
stání hranicí, neboť bez jejich zásahu by tato
trasa vedla nepochybně jinudy, existovala-li
by vůbec. Za Palffyů vznikaly na Rapšašsku
zase osady New York, Paris či London.
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Opět zcela jiné rody jsou zase spjaty s Klikovem a Františkovem. Ani tyto dvě lokality
nebyly totiž nikdy rožmberské, ale náležely
nejprve k panství novobystřickému, později
pak chlumskému. Klikovští a Františkovští by
tak asi měli vzpomínat na zakladatele chlumecké rybniční soustavy Krajíře z Krajku, Lobkovice, Kinské a Slavaty, kteří postupně vládli na
Chlumsku od poloviny 16. století do konce
17. století, a také na Fünfkircheny spjaté s vybudováním malého chlumského Mariazell. A především ovšem na samotné Habsburky. O smrti
svého otce Františka Ferdinanda d´Este i matky
Žofie, rozené Chotkové, se prý jejich děti dozvěděly právě na chlumském zámku, který tehdy
Habsburkům patřil.
Avšak takto smutně své dnešní povídání
zakončit nemíním. Naopak, rád bych je uzavřel nějakou veselejší vizí. A protože optimisticky věřím, že Suchdolští se mým článkem
nechají alespoň trošku inspirovat a uznají, že
jejich městečku prospěla i jiná šlechta, než jen
ti Rožmberkové, mohla by tato vize vypadat
již někdy v blízké budoucnosti kupříkladu takto: Je letně a průměrný Suchdolák jde se svou
rodinou před výletem poobědvat na zbrusu novou „Schwarzenberskou“ pěší zónu poblíž základní školy. Z několika tamějších restaurací
si rodina vybere tu s předzahrádkou poblíž sochy malíře „Jana Kojana“, kde také pojí onu
již zmíněnou „rožmberskou“ baštu spolu s několika pstruhy po „krajířkovsku“. K vídeňské
kávě v šálcích se starým dobrým císařem
Františkem Josefem si všichni navíc dopřejí
štrůdl a la „Fürstenberg“. Poté je již ovšem čas
na slibovaný odpolední výlet, proto tedy rodina nasedne na kola a vydá se přes most „Jana
z Puchheimu“ nejprve do Tuště a pak ještě
o něco dále na Klikov, kde se pak v taverně
u zbožného „Fünfkirchena“ dorazí jedenáctkou „Lobkovicem“. Nu řekněte sami, není to
v dnešním chaotickém světě nosná vize?
Jiří Oesterreicher

Desatero k preventivnímu zamezení vzniku onemocnění „od nervů“
Jak známo, až 85 procent nebezpečných ( i smrtelných) onemocnění vzniká vážným narušením lidské psychiky. Abychom předešli
nemocem jako je např. infarkt, mozková nebo srdeční příhoda, žaludeční vředy aj., včetně zhoubné rakoviny, je třeba se řídit pokyny, jež jsou stručně uvedeny v tomto desateru:
1. Je třeba osvojit si stoické nazírání : Co není v silách člověka změnit,
s tím se musíme smířit a handicap kompenzovat aktivitou, prací.
Nervovou soustavu však nemůžeme v plné míře ovládat vůlí. Proto
musíme hledat i jiné způsoby prevence.
2. Je nutné vystříhat se situací, jež silně napínají nervy. Jsou to např. u
neurotiků účast při pohřbech blízkých lidí, návštěva drastických filmů
nebo divadelních představení, surových sportovních zápasů apod.
3. Nepřetěžujme nervovou soustavu příliš četnými a náročnými aktivitami. Pamatujme, že „stokrát nic umořilo osla“. Proto úkoly, jež máme
vykonat, nenosme v hlavě, ale zapisujme si je a postupně vykonejme.
4. Buďme „nenapravitelnými“ optimisty, radujme se denně i z maličkostí. Za vynaložené úsilí se odměňujme něčím, co nás potěší. Třeba
návštěvou cukrárny. Na druhé straně se však nebojme sebeodříkání,
abychom si upevňovali vůli. Odmítejte však sebemrskačství.
5. Nepřipusťme, abychom si zatížili svědomí. Drobných chyb se nevyvarujeme, velké chyby se však mohou stát nenapravitelnými,
osudovými.

6. Chraňme se preventivně před lidmi zlými, ale snad ještě více před
lidmi hloupými, omezenými. Ti jsou nevyzpytatelní a mohou nás
uvrhnout do velmi nepříjemných a nebezpečných situací.
7. Bojujme neohroženě proti zlu, zároveň však i proti lidské lhostejnosti. Ne však frontálně, ale diplomaticky. Přitom se nikdy nenechme vyprovokovat ke vzteku. Přehlížejme různé neomalenosti a
urážky. Ke každému se vždy chovejme džentlmensky, ohleduplně.
8. Pomáhejme svým bližním, pokud je to v našich silách. Přitom však
neodstrkávejme sami sebe. Lidem nesmíme samozřejmě ubližovat.
My sami jsme však také lidé. Proto naším právem i povinností je
zamezovat křivdám i vůči nám samým. Tedy nikoliv „Sedávej, panenko, v koutě…“ Muži nechť promíjejí ženám, jsou-li poněkud
koketní. Nepřipravujme je o radost, vždyť i mužům dělá dobře,
když jim žena zalichotí. Bývají (až příliš) ješitní.
9. Vyzařujme svou osobností poklid a radost. Polichotit známému, že
dobře vypadá, patří k bontonu. Milosrdná lež může zoufalého člověka zachránit při životě. Nesnižme se však nikdy k tomu, abychom bližního „tahali za nos“ nebo mu pochlebovali.
10. Nevydávejme se nikdy zbytečně v nebezpečí. Zavrhujme tzv. adrenalinové sporty. Ve výjimečných situacích je však nutné krajní sebeobětování.
Lépe zemřít než podle zradit svou vlast nebo přítele. Přátele „hedvábnou
rukou vybírejme a železnou rukou třímejme“. Láska k druhému pohlaví
je zpravidla sobecká, kdežto přátelství je nezištné.
Dr. J.Novák
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
ve dnech 4. a 5. ledna 2013
Již poněkolikáté se v suchdolských ulicích,
hlavně na prahu mnoha domů, ozývalo: „My
tři králové, jdeme k vám….“. Letos jsme vyšli
v pátek a v sobotu těsně před slavností Zjevení
Páně neboli Tří králů. A více než jindy jsme na
naše zpívané přání od vás slyšeli: „To bylo
hezké.“ „Vám to ale sluší.“ „Vy jste pěkně
zpívali.“ „To jsme rádi, že jsme vás letos zastihli.“ Koledovali jsme v sedmi skupinkách
v Suchdole, na Klikově, na Františkově,
v Tušti a také v Rapšachu a každá skupinka
měla různé zkušenosti. Některá možná zažila
víc odmítnutí, ale radost z toho, že může obdarovávat, prožívala každá.
Opět jste od nás dostávali tříkrálové cukry
a kalendář. Aniž byste si to uvědomovali, dostávali jste od nás také Boží požehnání. Několikrát jsme totiž v modlitbě i s panem farářem
při mši svaté na vás vzpomněli. A často psané
„K+M+B 2013“ znamená „Ať Kristus požehná tento příbytek“ (a tedy všechny ty, kteří
v něm přebývají). Králové z dalekých zemí,
nebo spíš mudrci, hvězdopravci přišli do Betléma se poklonit malému králi Ježíši, v kterém
z Božího vnuknutí poznali pravého Boha Syna Božího jako toho, který v dospělosti zachránil svět z hříchu a vysvobodil ze smrti.
Obojí sice z našeho života nevymizelo, ale
skrze Ježíše Krista je to přeměno v nový život
s Bohem. A králové to tehdy rozpoznali a

mohli tak radostnou zvěst o Ježíši hlásat dál.
Tradice Tříkrálové sbírky se pak s tímto poselstvím spojuje, podobně jako sbírka na misie na
Slovensku „Dobrá novina“.
Tříkrálová sbírka má tedy větší význam,
než jen vybírat peníze. Velice trefné bylo letošní motto: „Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.“ Letos jste nám pomohli vybrat 48 868
Kč. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina
výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí. V naší farnosti je také část využívána na financování
akcí s dětmi. Zapečetěné pokladničky vždy
rozpečetíme a spočítáme na městském úřadě,
celý výnos pošleme na Charitu ČR do Prahy,
odkud nám na přelomu března a dubna vrátí
podíl – 65%.
S tímto podílem pak Římskokatolická farnost Suchdol hospodaří podle schváleného
záměru, který na začátku prosince posílá na
Diecézní charitu České Budějovice. Loni
jsme peníze využili takto: Mezinárodní pomoc – pomoc pro Čad, kterou poskytuje P.
Zawadski, SOS Sýrii, pomoc obětem syrského konfliktu, kterou zajišťuje Člověk v tísni,
CSI (Křesť. mezin. solidarita) poskytuje pomoc pronásledovaným nespravedlivě vězněným ve světě.
Pomoc v rámci ČR – projekt Šance (pomoc
dětem z ulice), podpora práce v prevenci rizikového chování, hospic Prachatice a nadace
Klíček, která spravuje dětský hospic.
Pomoc v místě – sociálně potřebným rodinám a matkám samoživitelkám v okolních obcích, příspěvek osobám s těžkým zdravotním
postižením (dvě osoby) a přispívání dětem na
dětské akce a tábory či pořizování věcí podporujících práci s dětmi. V letošním roce je záměr podobný a už teď v polovině ledna jsme
něco málo vydali potřebným osobám, i když

podíl dostaneme až na jaře. Svědčí to však
o tom, že naše námaha s tím spojená vůbec
není zbytečná.
Děkuji vám všem, kteří jste nám otevřeli
své dveře, a tak i svá srdce, a pak také těm,
kteří nás pochválili či obdarovali nějakou
jedlou drobností. Sama bych nikdy koledovat
při Tříkrálové sbírce nemohla, a proto děkuji
vedoucí Aničce a jejím králům Kristýnce,
Karolínce a Martince; vedoucí Ivě a jejím
králům Filipovi, Adélce a Terezce; vedoucí
Martě a její královské skupince Láďovi, Kačce a Jarouškovi; vedoucí a zároveň králi Barče
a Julince a Jeremiášovi (půjčeným králům
z Majdaleny), vedoucímu Pepovi a králům
Lence, Tomášovi a Štěpánovi; vedoucímu Tomášovi a králům Kryštofovi, Míše a Kristýně
a samozřejmě také mým králům Míše, Honzíkovi a Luďovi. Díky také patří královské skupince z Rapšachu Fandovi, Klárce a Majdě
v doprovodu P. Jaroslava Šmejkala. Pan farář
mi v týdnu před tím řekl, že si to může vyzkoušet, tak jsem po chvíli přemýšlení řekla, že by
mohl doprovázet skupinu v Rapšachu, ochotní
králové tam totiž byli. Vybírali také v sobotu a
jejich kasička vydala 7059 Kč. V neděli v kostele přede mší sv. mi vysekl poklonu s tím, že
se hluboce uklání před všemi králi a vedoucími. No, sranda to není, ale radost to nakonec
přináší, jen by to chtělo těch ochotných králů
víc, nějak nám odrůstají. Ale necháme se překvapit příští rok, od mnohých z vás jsme totiž
pozvaní, abychom přišli na začátku roku 2014
znova, a tak „My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.“

ZE SPORTU
POZVÁNKA NA FOTBAL
DO HALY
pořadatel Sokol Suchdol nad L.

sobota 9.2.2013 od 9 hodin
halový turnaj mladších žáků

KOBLÍŽEK – CUP

sobota 23.2. od 9 hodin
halový turnaj starších žáků

SOKOLÍK – CUP
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Hokejbalové utkání legend

únor 2013

Občanské sdružení
Klidný domov informuje

Nacházíme se v situaci, kdy dnes žije národ
prvními volbami, a to přímými u hlavy státu.
Ať už tato situace dopadne z posledních dvou
kandidátů jakkoliv, mohlo to dopadnout hůře.
Přesto se chci podělit o rozhovor mezi dvěma
pracujícím důchodci. Tito volili každý jiného
kandidáta. Překvapilo mne, že ten, co volil
Karla, se ani po sdělení, že ze současného měsíčního výdělku bude muset odvádět 15 procentní daň, tedy z vydělaných 5 000 Kč 750 Kč,
se nad tím nepozastavil a v daném okamžiku
pouze civěl. Vyspělost a nutnost odvádět této
zemi ještě více překvapila. Vzpomněl jsem si
přitom na vtip z bývalého režimu, který zněl
následovně: „ Za vynikající práci dostal horník Měřička finanční odměnu. V návalu důležitosti se chopil mikrofonu s tím, že by chtěl
také něco říci. Když mu to bylo umožněno,
vyjádřil se následovně: Na takové věci, jako
moje peněžní odměna, peníze jsou, ale abyste
mi koupili širší lopatu, to ne !“
Oč se tento dnešní důchodce s tímto horníkem odlišuje. Rozhodně v ničem.
Společné foto horní řada zleva – Hadač Pavel, Salát Aleš, Tomášek Jan, Pavlík Jan, Dráb Rosťa,
Chtěl bych občanům našeho města poděkoBumba František, Vejsada Jiří, Šísl Karel, Ševčík Jan, Bartoš Jan, Švarc Ladislav, Pytel Jan, Lavat
za důvěru, se kterou se na OS Klidný dokatoš Martin, Kadlec Bohumil
dolní řada zleva – Smutný Roman, Pohanka Pavel, Zeman Marcel, Šuba Martin, Maroušek Jan, mov obrací. Bohužel jejich příspěvky není
Švejnoha Libor, Lakatoš Radek, Dušek Milan, Lakatoš David, Landa Stanislav. Chybí Trsek Ka- možné publikovat ve Zpravodaji, tento je prý
apolitický. Ať mu to dlouho vydrží ! Chtěl bych
rel a dva páni rozhodčí Hrouda Luděk a Novotný Pavel
ještě touto cestou upozornit naše občany na informace z vývěsní skříňky u městského úřadu.
Často se zde dozví věci, ke kterým se už jinak
nedostanou. Například Jindřichohradecký deTým hokejbalistů Suchdola dosáhl v podzimní části soutěže nejlepšího umístění ve svém tří- ník pod panem šéfredaktorem už se plně stal
letém účinkování v I. lize.
deníkem vládním a není tak důvěryhodný.
Rozjezd byl sice pomalejší, ale s přibývajícími zápasy se začal tým sehrávat a výsledky se
Jednatel a mluvčí OS Klidný domov
dostavily. Začaly se vozit body i ze soupeřových hřišť a konečný součet na konci podzimu –
Zdeněk Mrázek
27 bodů,znamená krásné 4. místo . Navíc rozlosování jarní části dává velkou naději, že tento vybojovaný post obhájíme, ne-li vylepšíme. Jeden z důvodů, proč se týmu dařilo, je to, že se trenérovi St. Landovi podařilo přivést na hostování či přestup hráče , kteří byli pro tým přínosem.
Máme radost z toho, že i mezi suchdolskými odchovanci jsou talentovaní hráči, kteří mají na to
se v A týmu uplatnit.
Budoucnost hokejbalu u nás je především v mladých (žáci , dorostenci). Proto bych chtěl
jménem svým a všech, co mají tento sport rádi, poděkovat panu Standovi Landovi a Františku
Kubalovi .Věřte, obětují tomu moře času a vyžaduje to i obrovský kus odpovědnosti a
trpělivosti.
Kdo chodíte do hokejbalového areálu, tak jste si zajisté všimli, že na budově byla vyměněna
okna, dveře, byl rekonstuován i vnitřek- sociální zařízení, sprchy, opravena podlaha ve společenské místnosti a celá budova je nově vytápěna plynem. Byly to nemalé investice, a jestli se podaří budovu v dalším roce zateplit, tak ještě budou.Takto investované peníze měly smysl a
splnily svůj účel. Vždyť tato budova, postavena v 70. letech minulého století, to už vážně
potřebovala.
Takže: ,,Pane starosto, pane místostarosto, páni radní a všichni, kdož jste pomohli tuto dobrou věc prosadit,jménem hokejbalistů a všech , kteří tyto prostory užívají, děkujeme!!“.
Naši milí fanoušci, byli jste opět skvělí!!
Jarní část začíná 9.3. 2013 zápasem s Plzní –Liticemi !! Těšíme se na vás, přijďte !
Pavel Hadač
Dne 26. 12. 2012 se opět uskutečnilo už sedmé přátelské utkání mezi legendami hokejbalu a
legendami fotbalu. Utkání bylo velice kvalitní, jedinou kaňkou tohoto utkání bylo zranění Karla
Trska. Všichni doufáme, že se brzo uzdraví. Všech padesát fanoušků bylo nadmíru spokojeno,
zápas se hrál neskutečných 3 x 20min. čistého času a padlo i dost branek. Hokejbalisté vydřeli
výhru 11:4. V tomto utkání není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!!! Opět všechny zvu na další
utkání, které bude opět za rok, a doufám, že se zde opět takhle pěkně všichni sejdeme.

I. liga hokejbalu v Suchdole nad Lužnicí

CAFE – BAR CINEMA pořádá

23.2.2013 od 21.00 hodin

MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY s živou hudbou

únor 2013
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