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Cena 6,00 Kč

POZVÁNKY

Září
1.9.
14.9.
15.9.
21.9.

21.9.

28.9.
Suchdolská pouť – ohňostroj

za foto děkujeme panu M. Budíkovi

INFORMACE Z RADNICE
 Rada města projednala a doporučila Zastupitelstvu města Suchdol nad Lužnicí
ke schválení prodej bytové jednotky č. 1
v čp. 294, Na Huti, Suchdol nad Lužnicí
žadateli s nabídnutou cenou 130.002,- Kč.
 Rada města schválila záměr prodeje soustruhu na kov VDF, typ E3. Podmínky
prodeje: min. cena 15.000,- Kč vč. DPH,
– termín podání nabídek do 03.10.2013
(čtvrtek) do 13.00 hod., – nabídky v zalepené obálce označené „Prodej soustruhu
na kov VDF, typ E3“, opatřené podpisem
žadatele přes přelep obálky.
 Rada města schválila záměr výpůjčky nemovosti v k.ú.Suchdol n. L.:
– objekt klubovny čp. 579
– pozemek p.č. 1215/9 a na ní
postavený areál hokejbalového hřiště
– část pozemku p.č. 1215/2 – parkoviště
– část zpevněné plochy pozemku
p.č. 1215/1 vč. stav. úprav – prostorů
pro diváky na tomto pozemku
 Rada města souhlasila s aktualizovanou
cenovou nabídkou 77.000,- Kč bez DPH
na zpracování projektové dokumentace
pro stavební úpravy vodovodu a kanalizace v oblasti ul. Vitorazská a nám. T. G.
Masaryka. Původní nabídková cena činila 83.000,- Kč bez DPH.
 Rada města souhlasila z důvodu zrušení
opatření obecné povahy – územního
plánu Suchdol nad Lužnicí (rozhodnutí

Krajského úřadu – Jihočeský kraj, ze
dne 18. 6. 2013, č. j. KUJCK33437/2013/
OREG/6, s účinností dne 8.7. 2013), v souladu s § 59 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů s podáním žádosti
k příslušnému úřadu územního plánování
– Městský úřad Třeboň, odbor územního
plánování a stavebního řádu o pořízení vymezení zastavěného území Města Suchdol nad Lužnicí a jeho místních částí.
Jedná se o katastrální území Suchdol nad
Lužnicí, Klikov, Tušť, Bor, Hrdlořezy.
 Rada města souhlasila s předloženou cenovou nabídkou 24.200,- Kč včetně DPH
společnosti Čevak a. s., Severní 8/2264,
370 10 České Budějovice, na zajištění
administrace projektu v průběhu přípravy vybudování nového vrtu na pitnou
vodu. Jedná se o přípravu podkladů pro
vydání RoPD a Smlouvy se SFŽP, administrace celého procesu realizace a financování ve vztahu k požadavkům SFŽP
a dále přípravu podkladů pro Závěrečné
vyhodnocení akce.
 Rada města schválila oslovit níže uvedené firmy pro vypracování cenové nabídky dodavatele plynové kotelny v KD:
– Gastop JH,
Na kopečku 3, Jindřichův Hradec
– Jaromír Mitáš,
Hradecká 50, Nová Bystřice

Loučení s prázdninami
– okolí kulturního domu
Zájezd do ZOO Praha
Podzimní vodácké odpoledne
– akce pro děti na vodácké loděnici
Pěší výlet Z Benešova
přes pět vrcholů
na Hojnou Vodu
Mistrovství České republiky
smíšených dvojic v turistickém
závodě – kemp Paris
Divadelní představení
Vrátila se jednou v noci – kino

– Hron Dačice s.r.o.,
Krajířova 23, Dačice
– Severa,
Žižkova, Suchdol nad Lužnicí
– David Blafka,
Stará Hlína čp. 92, Třeboň
– František Kaňka Plyn-topení,
České Vrbné 2317,
370 11 České Budějovice
– MARBOTIM v.o.s.,
Okružní 397, 373 12 Borovany
 Rada města souhlasila se zadáním objednávky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Suchdol
nad Lužnicí – prodloužení zatrubnění potoka“ firmě Sweco Hydroprojekt a.s., Zátkovo
nábř. 448, 370 01 České Budějovice za cenu
100.000,- Kč bez DPH.
 Rada města vzala na vědomí návrh projektu revitalizace parku u základní školy
v Suchdole nad Lužnicí a požaduje vyřešit umístění přechodu v ulici Komenského ve spolupráci s dopravním inženýrem.
 Rada města schválila zadání poptávky na
zpracování výběrového řízení na opravu
lesních cest firmám:
– RERA a.s., B.Němcové 49/3,
České Budějovice
– Stavební poradna s.r.o.,
Průběžná 48, České Budějovice
– TAREKA s.r.o.,
Palackého 351, Tábor
– GPL-INVEST s.r.o.,
Kněžskodvorská 2632,
370 04 České Budějovice 6
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Samosběrný zametací vůz Mathieu Azura MC 200
Město Suchdol nad Lužnicí rozšířilo vozový park o samosběrný zametací vůz Mathieu Azura MC 200. Na nákup tohoto vozu získalo město finanční prostředky z dotace Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. Tato dotace pokryla 90 procent pořizovací ceny zametacího vozu, která činí 2 758 800 Kč. Město
zaplatí ze svých prostředků pouze zbývajících 10 procent kupní ceny.
Zametací vůz je určen pro čištění všech typů komunikací a všech
typů znečištění. Jedná se o stroj s hydrostatickým pohonem a kloubovým řízením s výkonem motoru min. 60 kW.
Zametací vůz AZURA MC od francouzské firmy MATHIEU patří
mezi světovou špičku ve třídě tzv. chodníkových speciálů. Srdcem
stroje je prověřený motor CUMMINS o výkonu 80 HP, který splňuje
emisní normu TIER 3 a jeho největší výhodou je jednoduchost a spolehlivost. Zametací šíře stroje je nastavitelná od 125 cm až po 245 cm.
Firma MATHIEU má evropský patent na práci zametacích kartáčů, jelikož používá jako jediná systém tažených a tlačených kartáčů, obsluha
stroje může pomocí joysticku pracovat nezávisle na sobě s jednotlivými kartáči a to až o 180º. Vysoký sací výkon ventilátoru (nejvíce na tru3
hu) 13.000 m /h zajišťuje vysátí i velkých a těžkých předmětů. Sací
roura o průměru 25 cm je rovná a bez záhybů, díky tomu se materiál nezachytává a hromadí se přímo v zásobníku. Nerezový zásobník s hyd3
raulickým vyklápěním má kapacitu 2 m , nasbíraný materiál je možné
vyklápět až do výšky 140 cm. Bezprašné zametání i v suchých měsících
zajišťuje celkem 8 trysek na zametacím ústrojí, nádrž na čistou vodu má
kapacitu 360 litrů. Stroj je navíc vybaven recyklačním systémem použité vody, čímž dochází k úspoře vody z hlavní nádrže. Obě nápravy
jsou odpružené, stoj se může pohybovat rychlostí až 50 km/h. Řízená
jsou všechna kola, aby bylo možné se strojem pracovat i v členitém terénu. Dvoumístná kabina je samozřejmě vybavena klimatizací s filtrem
proti prachu, odpruženou sedačkou řidiče a kamerou, která snímá prostor za vozidlem a před sací hubicí. Z příslušenství můžeme zmínit – vy-

Mistrovství České republiky
smíšených dvojic
v turistickém závodě

sokotlaké čerpadlo s tlakovou hadicí zakončenou vysokotlakou pistolí
a přídavnou sací hadici o průměru 15 cm například na úklid listí, čištění
kanálových vpustí atd.
Nyní probíhá zkušební provoz a jsou čištěny vybrané komunikace
(např. kolem řeky Lužnice), následně budou zameteny další místní komunikace a plochy ve městě a jeho místních částech.
Věříme, že tento stroj přispěje k větší čistotě a pořádku v našem
městě.

Nový samosběrný zametací vůz Mathieu Azura MC 200

září 2013

TOM ROSOMÁCI
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
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Neztrácejte naději, hledejte radost …
…jsme tu pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké.

Hospicová péče sv. Kleofáše
zahajuje na Třeboňsku svůj provoz

Koncem jara 2013 byl v Suchdole nad Lužnicí založen turistický oddíl mládeže TOM
Rosomáci Suchdol nad Lužnicí, organizačně
Od 1. 9. 2013 zahajuje svůj provoz nová zdravotně – sociální služba v regionu Třeboňska
spadající pod Asociaci turistických oddílů
a blízkého okolí. Domácí (mobilní) hospic nabízí rodinám následující:
mládeže a Klub českých turistů.
¡ komplexní domácí hospicová paliativní péče:
Tento oddíl jsme zakládali s tím, že se bu§ péče multiprofesního paliativního týmu s lékařskou a ošetřovatelskou dostupností
deme soustředit především na tzv. Turistický
24 hodin denně
závod a podobné aktivity.
§ pomůže doma v pacientově rodině odborně pečovat o nemocného, který čelí probléTento závod je terénní běh v délce od 2 do
mům spojeným s nevyléčitelným onemocněním v poslední etapě svého života
6 km, podle věkových kategorií. Trať je vyzna§
je tu pro pacienty, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí
čena fábory různých barev. Na trati je umístě– ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění
na řada kontrolních stanovišť (stavba stanu,
jakéhokoli nenádorového původu
odhad vzdálenosti, hod míčkem na cíl, plížení,
§
pomoc při zvládání běžných úkonů péče
lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy,
§ pomoc při osobní hygieně
azimutové úseky, určování dřevin, turistic¡ základní i odborné sociální poradenství:
kých a topografických značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavostí) za
§ otevírací doba poradny: pondělí 8.00 – 12.00, středa 12.00 – 17.00
jejich nesprávné splnění se k celkovému bě¡ terénní odlehčovací služby:
žeckému času připočítávají trestné minuty.
§ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
Závody každoročně začínají na jaře místnízáležitostí (doprovod k lékaři, na úřad či na vycházku)
mi koly a krajskými závody, které jsou otevře§ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zapojení dobrovolníků
né nejen členům pořádajících organizací, ale i
§ sociálně terapeutické činnosti
jiným organizacím a neorganizovaným zá¡ půjčovna kompenzačních pomůcek: k dispozici máme polohovací postele,
jemcům. Zde si mohou závodníci vyběhnout
antidekubitní matrace, vozíky, toaletní křesla, aj.
postup do seriálu závodů Českého poháru a
¡
dobročinný prodej: dárkové předměty, fair trade zboží, literatura
odtud pak již postup na Mistrovství České re¡
náš tým tvoří: lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psychologové,
publiky. Z celkového hodnocení Českého poduchovní, dobrovolníci
háru a Mistrovství republiky se dále postupuje
na mezinárodní Mistrovství TZ. Jedenkrát
Pro další informace nás kontaktujte zde:
ročně se běží i Mistrovství České republiky ve
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, Chelčického 2
štafetách a smíšených dvojicích.
provozní doba:
Protože v Suchdole nad Lužnicí nic, kromě
pondělí 13.00 – 17.00,
fotbalu a hokejbalu, pro sportovní vyžití dětí a
úterý, středa, čtvrtek 8.00 – 12.00
mládeže nebylo a turistický oddíl mládeže
sociální poradenství:
existoval na Rapšachu, začal jsem se se skupondělí 8.00 – 12.00, středa 12.00 – 17.00
pinkou dětí ze ZŠ Rapšach před pěti lety na
www.kleofas.cz, tel.: 731 435 187,
tyto závody soustředit a trénovat. Od té doby
e-mail: info@kleofas.cz
jsme vyhráli v různých kategoriích pětkrát
číslo účtu: 2500333994/2010
mistrovství ČR v jednotlivcích, dvakrát ve
Děkujeme za každou finanční i jinou pomoc! Mobilní hospicová péče není hrazena zdravotštafetách, osmkrát jsme měli stříbro a sedmními pojišťovnami, přesto je dostupná!
krát bronz. Krom toho naši nejúspěšnější běžZa tým mobilního hospice v Třeboni
Mgr. Petra Brychtová, předsedkyně o.s.
ci Radek Šebesta a Zuzana Šebestová poslední
dva roky vyhráli Mezinárodní mistrovství.
Obrátilo se na mě několik lidí ze Suchdola,
jestli nechci založit podobný oddíl v Suchdole nad Lužnicí, a protože zde bydlím, tak jsme oddíl
Informace
s pí. Alenou Císařovou založili. Oddíl jsme založili koncem jara a pro začátek do něj vstoupilo a
zaregistrovalo se 24 lidí. Nikde jsme o oddíle zatím nemluvili ani ho nepropagovali, protože až
V pondělí
před nedávnem bylo vše dotaženo po formální stránce.
30.
září
2013 bude
Na základě výsledků v posledních letech se na mě obrátilo vedení Turistických závodů, zda
bychom nechtěli uspořádat Mistrovství České republiky smíšených dvojic. Protože mám s těmiv Městské knihovně
to závody dost zkušeností a po domluvě s ostatními členy oddílu jsme s uspořádáním Mistrovství
v Suchdole nad Lužnicí
České republiky smíšených dvojic v Suchdole nd Lužnicí souhlasili. Toto Mistrovství se bude
konat 21.září 2013 v prostoru kempu Paris a v okolí „Malé pískovny“.
zahájen nový kurz
Jen pro představu: pro zajištění takového závodu je třeba okolo 30 rozhodčích +20 dalších
k získání řidičského
pořadatelů, získat souhlas majitelů pozemků, kde prochází trať závodu, zajistit ubytování a straoprávnění
vování pro cca 150 závodníků, zajistit ceny, diplomy, medaile apod.
Přihlášky v městské knihovně
Samozřejmě máme velký zájem tuto akci, náš nový oddíl a případné sponzory zviditelnit jak
v tisku, tak v televizi a také proto hodně děláme. Jsou domluveny články v jihočeských médiích
/přístavba místní základní školy/
a to jak o přípravě závodu, tak jeho průběhu.
Informace na tel. čísle
Miroslav Šebesta
384 781 299
Informace o tomto outdoorovém sportu najdete na www.turisticky-zavod.cz
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Sbor dobrovolných hasičů
v Chlumu u Třeboně

pořádá dne 21.9.2013
8. ročník soutěže
mužů a žen v požárním sportu

“MEMORIÁL
LUBOŠE
ŠENKÝŘE”
Soutěž je součástí Velké ceny Třeboňska
v požárním útoku a
začátek je ve 13.00 hodin
na hasičském cvičišti
za Chalupami v Chlumu u Třeboně.

28. odzáří
2013
19.00 hodin
v Kině v Suchdol nad Lužnicí
Informační centrum
Města Suchdol nad
Lužnicí pořádá
v produkci
Agentury Harlekýn
divadelní představení
brilantní komedie
Eduarda Rovnera
VRÁTILA SE
JEDNOU V NOCI.
Hrají : Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá a další.
Představení se uskuteční v sobotu 28. září 2013
od 19.00 hodin v Kině v Suchdol nad Lužnicí.
Vstupné 250 Kč.
Prodej vstupenek v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí.

září 2013
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4. středa

t

Program kina na měsíc září
19.30 hod.

101 min.

t

18. středa

19.30 hod.

85 min.

MACHŘI 2

OČISTA

Hvězdná sestava filmu Machři se vrací na filmové plátno. Letní komedie zastihne Lennyho
v pohodovém rozpoložení poté, co se s rodinou přestěhoval do rodného městečka.
Hrají: Adam Sandler, Salma Hayek, Kevin James.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 120,- Kč
https://www.falcon.cz/film/machri-2

Jak vyřešit alarmující míru kriminality? Legalizací všech zločinů. Na jednu jedinou noc
v roce se Amerika blízké budoucnosti proměňuje na velmi nebezpečné místo na světě.
Hrají: Ethan Hawke, Lena Headey, Adelaide
Kane.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 100,- Kč
http://www.cinemart.cz/ocista/
t

20. pátek

19.30 hod.

98 min.

LÍBÁNKY

t

11. středa

19.30 hod.

116 min.

RED 2
Stále v penzi a ještě nebezpečnější a ještě zábavnější! Elitní agenti ve výslužbě se vrací a
umí pěkně kousat. Úspěšné pokračování akční
komedie o tajných agentech.
Hrají: Bruce Willis, Helen Mirren, Antony
Hopkins.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 100,- Kč
http://www.bontonfilm.cz/red-2.html
t

13. pátek

17.00 hod.

5

Líbánky se odehrávají v čase tří dnů svatební
oslavy. Nevěsta a ženich tvoří půvabný pár,
navzdory tomu, že oba již prošli manželskou
zkušeností a odnesli si z ní své šrámy.
Hrají: Aňa Gaislerová, Stanislav Majer, Jiří
Černý a další.
Mládeži přístupno. Vstupné 100,- Kč
https://www.falcon.cz/film/libanky

105 min.

ŠMOULOVÉ 2
V očekávaném pokračování akční rodinné komedie Šmoulové, která se stala kasovním trhákem, vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu
zlomyslných tvorů podobných Šmoulům, kterým říká Neplechové.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 100,- Kč
https://www.falcon.cz/film/smoulove-2

Poděkování
Chtěl bych moc poděkovat všem chovatelům za zapůjčení svých chovanců na výstavu exotických zvířat, která se konala 11. 8. 2013 v prostorách bývalé mateřské školy v Suchdole
nad Lužnicí. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli s organizací této výstavy.
Jsme rádi, že výstava měla opět velký úspěch. Díky tomu jsme mohli částkou 1000 Kč podpořit Český nadační fond pro vydru. Ještě jednou všem moc děkuji.
M. Rohrbach

25. středa

19.30 hod.

108 min.

PERCY JACKSON:
MOŘE NESTVŮR
Být bohem na Olympu není příliš jednoduché,
už jen proto, že jsou tam těchto mocných božských postav plné mraky a ne vždy se mezi sebou přátelí.
Hrají: Logan Lerman, Sean Bean, Stanley Tucci a další.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 100,- Kč
http://www.cinemart.cz/
percy-jackson-more-nestvur/
t

27. pátek

17.00 hod.

92 min.

LETADLA
Z oblačných výšin světa filmu k vám přilétá
práškovací letoun Prášek s velkým srdcem a
rychlými křídly, jenž sní o tom, že se zúčastní
nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 90 ,- Kč
https://www.falcon.cz/film/letadla

Pozvánka
na výstavu
V muzeu můžete od září spatřit
unikátní mapy Třeboňska
Muzeum a galerie v Třeboni připravuje
na září a říjen novou výstavu s názvem Třeboňsko na starých mapách. Ve spolupráci
s panem Vladimírem Bednářem představí
Spolek přátel Třeboně na nové výstavě
o historii mapování, vznik a zánik sídel na
hranici s Rakouskem. Na osudech pěti
osad: Nová Ves u Klikova, Kunšach, Blata,
Krabonoš a Rybné se návštěvníci mohou
seznámit, jak se osídlení v pohraničním regionu, sahajícímu zčásti do Vitorazska, vyvíjelo od poloviny 18. století do 50. let
minulého století. Osady zanikly vysídlením pohraničního pásma po poslední válce.
Historii pěti obcí mohli čtenáři Suchdolského zpravodaje sledovat ve čtyřech pokračováních jeho posledních čísel. Mapy
budou doplněny o unikátní fotografie obcí
ze sbírky autora libreta V. Bednáře. Výstava bude doplněna o unikátní mapy Třeboňska ze sbírky soukromého sběratele Petra
Holického. Výstava je pořádána záměrně
na podzim, aby se žáci zdejších škol mohli
seznámit s nedávnou historií našeho kraje,
tak trpkou pro osudy zdejších obyvatel.
V září bude v muzeu pokračovat rovněž
výstava obrazů Františka Líbala.
Jiřina Psíková
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Letní tábor
Dračice
LT Dračice se konal ve dnech 29. 6. –
13. 7. 2013 na své základně na Františkově.
V letošním roce se zúčastnilo 40 dětí.
V celotáborové hře jsme byli na hradě Kamelot a plnili úkoly, abychom se stali rytíři kulatého stolu krále Artuše.
Jako každým rokem sledovalo nás naše táborové strašidlo Pepulín, kterému děkujeme
za krásný ohňostroj s hudební produkcí.
Mladí hasiči ze Suchdola pro nás připravili
na jejich základně zajímavou besedu s ukázkou vozového parku a techniky.
Děkujeme všem našim vedoucím a pracovníkům tábora, kteří se o nás ve své dovolené
starali, pečovali a hráli si s námi, postavili a
připravili pro nás celý tábor bez nároku na honorář. Dále děkujeme MěÚ v Českých Velenicích za zapůjčení lavic, MěÚ v Suchdole nad
Lužnicí , hasičům v Suchdole za jejich ukázku, hasičům v Českých Velenicích za pořezání

podemletého stromu, firmě Legios za výrobu
nových podsad, firmě Kulhánek za dodanou
barvu na podsady, firmě Čevak za dovoz pitné
vody a některým rodičům za pomoc při
stavění tábora .

V průběhu celého pobytu jsme čelili přívalovému lijáku, vylité řece, ale přesto se tábor
vydařil a budeme se těšit na příští rok opět na
shledanou na Dračici.
Děti z PS České Velenice

Pojeďte se s námi podívat do Horního Rakouska
POZVÁNKA na bezplatnou exkurzi
„Konkrétní příklady úspor energie a nízkoenergetického stavění“
Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice Vás srdečně zve na jednodenní exkurzi do Horního Rakouska. Zajímáte se
o nízkoenergetické stavění, ekologické vytápění domů a obnovitelné
zdroje? Chcete poznat, jak a jaké domy se v sousedním Rakousku staví a jak se v nich bydlí? Můžete se přihlásit na exkurzi, která je pořádána v rámci projektu EU „Energie-Obce-Gem“ a je pro účastníky
bezplatná. Z důvodu omezené kapacity autobusu je ale zapotřebí zaslat přihlášku co nejdříve.
Exkurze se koná v pátek 20. září 2013. Je určená zájemcům
z řad široké veřejnosti. Tlumočení zajištěno.
Program exkurze:
7:30 hod.
odjezd z Českých Budějovic
9:30 – 16:00 hod.
¡ Haslach – prohlídka malé vodní elektrárny
¡ Berg bei Rohrbach – uvítání starostou obce a poslankyní zemského sněmu Ulrike Schwarz, informace o zapojení obce do
programu „Energeticky úsporná obec“, prohlídka zařízení na využití solární energie
¡ Klaffer am Hochficht – naučná stezka na téma obnovitelné zdroje energie
¡ Julbach – prohlídka nízkoenergetického rodinného domu se solárními kolektory pro ohřev vody a přitápění, kotlem na pelety,
akumulační nádrží a fotovoltaikou, informace o nízkoenergetickém bydlení a stavění v Horním Rakousku
18:30 hod. plánovaný návrat do Českých Budějovic
Bližší informace a přihlášku naleznete na www.eccb.cz nebo Vám
ji na vyžádání zašleme poštou.
Kontakt pro případné dotazy: Energy Centre České Budějovice,
Náměstí Přem. Otakara II. 87/25, České Budějovice, tel.: 387 312 580,
mobil: 773 512 580, email: eccb@eccb.cz, www.eccb.cz.
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Pozdrav z Jesenicka:
„Zdraví nespočívá v receptu, spočívá v součtu toho, jak prožíváme den.“
Srdečně zdravíme, milí přátelé. Rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky malých Vodáků a dospěláků (celkem 20 osob) na výletě
ve dnech 11.-17. srpna 2013. Cestujte na chvíli s námi… a následujme příroduJ
Pondělní trasa: vlakem z Horní Lipové do
Ramzové, pěšky na horu, kterou jsme sledovali již z Lipové, Šerák 1351m.n.m., krásné výhledy z hřebenovky na Keprník 1423 m.n.m.,
pak přes Trojmezí, kde se dříve stýkaly hranice tří vévodství, kolem Vřesové studánky
se zázračnou vodou pod vrcholem Červené
hory do, pro Jesenicko zásadního dopravního propojení s českomoravským vnitrozemím, Červenohorského sedla 1013 m.n.m.
Odtud autobusem do Jeseníků a zpět na chalupu Růžovka v Horní Lipové.
Úterní trasa: Pěšky po naučné stezce dalšího lázeňského pionýra Johanna Schrotha s výhledy na horu Šerák, a podél mramorových
lomů až do vápencových jeskyní Na Pomezí,
které jsme navštívili. Dále po „studánkové“
značce s odbočkami k pramenům až do centra
oblasti: města Jeseník. Původně se jmenoval
Freiwaldau (Frývaldov), což se dá volně přeložit jako „svobodný les“.
Světově proslulé lázně Gräfenberg, přejmenované na Lázně Jeseník,
jsou dnes součástí města. Založil je Vincenz Priessnitz, který skloubil
prvky vodoléčby s aktivním pohybem. Zde nás překvapila dešťová přeháňka. Autobusem do Jeseníků na pozdní oběd.
Středeční trasa: Vlakem s přestupem v zastávce Lipová Lázně, Vápenou, Žulovou a Velkou Kraš do Javorníku (kolem 300 m.n.m. pod
Rychlebskými horami). Po návštěvě Infocentra s výstavou historie javornických hasičů jsme šli takřka „nizozemskou“ rovinou, později
jsme údolím Račího potoka vystoupali do 400 metrů nad mořem, kde
jsme odbočili ke romanticky “opravené” zřícenině hradu Rychleby
(cca 450 m.n.m.) odtud po vrstevnici k vyhlídce na Čertových kazatelnách, kde nám předvedli Matěj s Jirkou záběr ala „na přídi lodi“. Dále
ke pramenu sv. Antonína a malé kapli na zámek Jánský Vrch, kde jsme
absolvovali zajímavou prohlídku interiéru bývalého letního později celoročního sídla většinou vratislavských biskupů a také působiště hudebního skladatele z 18. stol., výborného houslisty a dirigenta Karla
Ditterse z Dittersdorfu. Zpět vlakem po stejné trase.
Čtvrteční trasa: Busem do Jeseníku, přes Domašov do Červenohorského sedla. Odtud po jsme vystoupali po turistické červené přes rašeli-

niště, pozorujíce výhledy na jihozápadní část Jeseníků a useklý kopec
s přečerpávací elektrárnou Dlouhé stráně – 300 výškových metrů, na
chatu Švýcárna, kde jsme se posilnili před dobytím vrcholu. Dále po asfaltové cestě pod vrchol Pradědu, kde nás již ohrožovali sjíždějící cyklisté, posledních téměř 100 výškových metrů již po dvouproudovce
s koloběžkami a kolonami pěších a cyklistů v obou směrech v kombinaci každých pět minut automobil. Na vrcholu jsme navštívili i rozhlednu
ve vysílači, kde jsme dobře viděli Petrovy kameny a prý i Sněžku. Sestup na autobus z Ovčárny na parkoviště Hvězda, po turistické 1km do
krásné ozdravovny v Karlově Studánce, autobusem přes Vrbno, Zlaté
Hory, Mikulovice, Písečnou do Jeseníků a Horní Lipové.
Páteční trasa: V Jeseníku jsme ve vodním hradu navštívili vydařenou stálou výstavu o čarodějnických procesech na Jesenicku, které si
zde vybraly krutou daň. Poté jsme se busem dopravili na do Lázní Jeseník, kde jsem absolvovali procedury ve velmi chladné vodě volně přístupného balneoparku. Zakladatel lázní Vincenz Priessnitz například
zakazoval pacientům hovořit mezi sebou o nemocech, poskytoval individuálně pohovory, kladl důraz na společenská setkávání a účast na hudebních či jiných akcích, které tvořily součást léčebného pobytu aneb
„neléčíme chorobu, ale člověka“. Krátkou cestou potom po některých
léčivých pramenech přes lázeňskou kolonádu zpět busem. Pozdě odpoledne jsme vystoupali ještě k zázračné kapličce v Horní Lipové, kde
jsme mlčky postáli a pohledem se rozloučili s tak milými kopci.
Děkujeme velmi příjemnému a ochotnému majiteli chalupy Růžovka v Horní Lipové panu Ing. Josefu Sekulovi za vlídné přijetí a příznivou cenu ubytování pro děti.
Večery pak byly zdaleka nejkrásnější, když jsme se pomalu doklátili
k chatě Růžovce mezi tmavnoucími lesy. Kopec Smrk měl opět svatozář, ale večerní slunce mu propůjčilo jinou barvu než ráno. Celodenní
únava přinesla mír a klid. Dopřáli jsem si pak několik velkých blaženství, o kterých většina lidí nemá, ke své škodě, tušení: vykoupali se, vypili zbytek sladkého mátového čaje od rána, snědli kus namazaného
chleba, lehli na postel. Čtyři zásadní blaha. Za stěnou Růžovky přicházela na Jesenické hory noc. Na střeše zazpíval rehek večerní píseň.
Možná se někdo připojil v duchu s děkovnou písní za hebký vítr, mír,
samotu dalekých lesů. Bez pohybu zůstali někteří ležet s rukama za hlavou a možná je nenapadalo už nic, co víc by si ještě mohli přát. Pokojné
usínání nad které není. Bylo téměř jisté, že každé další jitro na nás čeká
nádherný jesenický (a nyní již také suchdolský nebo také třeboňský,
pražský, pelhřimovský, teplický) den!
Marie K.
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Tábor Komáří paseka 2013
„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde
a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.
Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné
perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ Přes celý tábor jsme poznávali, co je naší perlou a jaký vzácný
poklad máme, že se pro něj vzdáme všeho ostatního. Každý den jsme
slyšeli jedno podobenství – příběh z Bible, ve kterém Ježíš na známé
věci ukazoval, co je pro nás důležité a v čem spočívá naše víra. Když se
totiž člověk potká s Bohem a s jeho láskou, tak to změní jeho život.
V týdnu od soboty 13. 7. do neděle 21. 7. jsme byli už potřetí na Komáří pasece u Mutyněvsi za J. Hradcem. Byly s námi děti jak ze Suchdola a z okolí, tak i ze vzdálenějších míst; dohromady nás bylo 44.
V šesti skupinách děti soutěžily na téma podobenství, takže zakopávaly
poklad, získávaly papírové peníze, stavěly „dům na skále“ a další. Ve
středu jsme byli na výletě v Jindřichově Hradci, kde nám po prohlídce
zámku a rozchodu na proboštství (na faře) jáhen Tomasz na rožni upekl
buřty. Celý týden jsme měli jen sluníčko, a tak jsme se každý den mohli
koupat v rybníce a večer pozorovat krásné západy slunce. Ráno jsme
den začínali modlitbou a zamyšlením a večer jsme tak zase končili.
A v pondělí a v pátek jsme díky kněžím z Hradce mohli Bohu za vše
děkovat také při mši svaté.

ZE SPORTU

Několika snímky se vracíme k vydařeným červnovým oslavám 90. let
kopané v Suchdole nad Lužnicí s poděkováním všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu akce, kterou zhlédlo během slavnostního víkendu více
jak 300 spokojených návštěvníků.
VV Sokol Suchdol nad Lužnicí

Farní tábory pořádáme už osm let, a jak jsem se už několikrát zmiňovala, naši hlavní vedoucí jsou z Brna a mimo společné chvíle na táboře
nás pojí víra v Boha a krásné přátelství. Hlavně z těchto důvodů je u nás
každé nové dítě přijaté a všichni se mezi nás rádi vrací.
Za krásný tábor všem moc děkuji.
Iva Hojková
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HOKEJBAL
La-kajda opanovala Letní pohár v Suchdolu
Do finále tradičního „Letního poháru 2013“, který se každoročně
uskutečňuje v Suchdolu nad Lužnicí, se probojovali obhájci loňského
prvenství, domácí Kapři. V boji o prvenství ovšem neuspěli, museli se
spokojit s druhou příčkou.
Obhájce ze základní skupiny postoupil do finále jen díky lepšímu skóre
oproti Maskám, s nimiž ve vzájemném duelu remizoval 2:2. Ve druhé kvalifikační trojici byla La-kajda suverénní, svým soupeřům dohromady dala
9 gólů a sama inkasovala pouhé dva. Suverenitu si pak přenesla i do závěrečného zápasu o prvenství, v němž naložila Kaprům „bůra“ a s jistotou si
v tropickém počasí zajistila titul letního suchdolského mistra.

Základní skupina A: Kapři – Andílci 7:1, Andílci – Masky 0:3, Masky –
Kapři 2:2. Pořadí: 1. Kapři 3 (9:3), 2. Masky 3 (5:2), 3. Andílci 0 (1:10).
Základní skupina B: 1. Pumpy – La-kajda 1:6, La-kajda – Fortuna 3:1,
Fortuna – Pumpy 4:4. Pořadí: 1. La-kajda 4 (9:2), 2. Fortuna 1 (5:7), 3.
Pumpy 1 (5:10).
O 5. místo: Andílci – Pumpy 3:2. O 3. místo: Masky – Fortuna 3:7.
Finále: Kapři – La-kajda 0:5.
Konečné pořadí: 1. La-kajda Suchdol, 2. HBC Kapři Suchdol, 3. Fortuna team Suchdol, 4. CSKA Masky Suchdol, 5. ASD Andílci Suchdol,
6. Švédské pumpy Suchdol.
Roman Pišný

Občanské sdružení
Klidný domov
INFORMUJE
V současné době dostávám řadu dotazů
k současné situaci v naší zemi. Tak tedy pár
slov. Čekají nás v krátké době předčasné volby a chvála bohu za ně. Bývalá vládní sebranka by jinak dokázala nadělat podstatně
více škody. K volbám tedy rozhodně jít.
Když nic jiného, tedy volit alespoň to menší
zlo. Ti, co volí zlo větší, se rozhodně k volbám dostaví. Neúčast by tedy znamenala
opět zkreslující výsledek. Jak tedy volit ?
Rozhodně nekroužkovat ty, kteří minulá volební období zklamali. Buďto škodili
úmyslně s cílem doslova ukrást to, co se za
volební období ukrást dokáže, nebo toto
zvládli coby naprostí diletanti, ničemu nerozumějící. Za poslední dobu těch věcí
bylo opravdu dost. Připomenu jen několik :
předražené PROMOPRO asi 388 milionů,
kuchařka Lesů ČR o 80 stranách – kus za
4 000 Kč, OPENCARD, tunel Blanka, doslova likvidace našeho zemědělství, zdravotnictví a dalších resortů, odměny milenkám
pracujícím do roztrhání těla ze státních peněz, 450 milionů vyhozených za IZIP, letadla CASA, likvidace českého lázeňství,
S-karty, II. důchodový pilíř, úmyslné poškozování českých investic v zahraničí a
úmyslné neobsazení asi 30 velvyslanectví
naší Šípkovou Růženkou a řada dalších blbostí. Tito politici /kmotři/, by se už ale neměli na kandidátkách objevit. Svojí mocí
zde ale opět budou na čelných místech politických stran. Často dostávám dotaz, proč
není zkorumpovaná KSČM, která je jinak
mimořádně sledovaná. Je to proto, že její
lumpové dokázali přejít do jiných politických stran, kde vystupují jako antikomunisté. Byli tam před 20 lety a škodili, dnes
škodí opět i když v jiných stranách. Je zde
zajímavé, že jeden z velkých kmotrů žádá
o zákaz používání tohoto slova – kolibřík
jeden. Jsou zde i takzvaní trafikanti /laici/
nerozumějící ničemu. Tolik oslavovaný
chemik nakonec nezvládl dotace z EU, další zvaný v parlamentu oslík má dodnes plpokračování na str. 11
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Kdy na suchdolský fotbal v září …
Kolo

Soutěž

Tým

Den

Datum

Čas

Utkání

4.
2.
3.
3.
5.
3.
1.
4.
6.
4.
2.
2.
5.
5.
7.
3.
6.
6.
8.
6.

OP
I.A
I.B
I.A
OP
I.A
OP
I.B
OP
I.A
OP
OP
I.B
I.A
OP
OP
I.B
I.A
OP
I.A

muži B
žáci
muži A
dorost
muži B
žáci
ST.PŘ.
muži A
muži B
žáci
ST.PŘ.
ST.PŘ.
muži A
dorost
muži B
ST.PŘ.
muži A
dorost
muži B
žáci

NE
NE
NE
NE
SO
NE
ST
SO
SO
NE
ST

01.09.
01.09.
08.09.
08.09.
07.09.
08.09.
11.09
14.09.
14.09.
15.09.
18.09.
v jednání
22.09.
21.09.
21.09.
25.09.
v jednání
29.09.
28.09.
28.09.

15.00
9.30
17.00
14.30
17.00
10.00
16.30
17.00
17.00
14.00
16.30

St. Hobzí—Suchdol B
Suchdol – K. Újezd
J. Hradec B – Suchdol A
Olešník/Hlub. – Suchdol
Suchdol B – Strmilov
Kaplice – Suchdol
Suchdol A – Suchdol B
Lomnice – Suchdol A
Jarošov – Suchdol B
Lomnice – Suchdol
Č. Velenice – Suchdol A
Suchdol B – Třeboñ
Suchdol A – Klikov
Suchdol – Větřní
Suchdol B – St. Hlína
H. Žďár – Suchdol B
Temelín – Suchdol A
K. Újezd – Suchdol
H. Žďár – Suchdol B
Borovany – Suchdol

NE
SO
SO
ST
NE
NE
SO
SO

16.30
10.00
16.30
16.30.
10.00
16.30
9.30

Upozorňujeme fanoušky, že u zápasů, které se mají odehrát po 11.9., může u mužstev dorostu a mužů dojít k výměně pořadatelství utkání nebo ke změně hracích dnů. Aktuální rozpis
je k dispozici na webových stránkách klubu www.fotbalsuchdol.cz a v restauraci na fotbalovém hřišti.
Děkujeme za pochopení.
VV Sokol Suchdol nad Lužnicí
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Občanské sdružení
Klidný domov INFORMUJEí
pokračování ze str. 10
zeňská práva a nikdo to neřeší. Raritou jsou
i např. 8 – denní obsazení ministerstva
obrany a následné odvolání samotnými
soukmenovci osobou, která by potřebovala
vyšetření a nebyl by to žaludek. Do parlamentu se určitě nevrátí sekta zvaná LIDEM
nebo něco, co si říká LEV – 21, i když je
zde údajně sexy mozek. Mohl bych v tomto
pokračovat, ale nemá to smysl. Věřím, že
se budou ještě zodpovídat zajímaví lidé
a řada věcí vypluje teprve na povrch.
Těch lumpáren v takovém rozsahu bylo
už skutečně moc a žvanění o policejním
nebo prezidentském státu nemá šanci na
úspěch. Nechci ani zapomenout na křišťálově čistého Grosse, chudáka Ratha apod.
Jsou to rozhodně lumpové, jsou ale ti, kteří
to v případě Ratha odnesli. Tak tedy vzhůru do voleb, kroužkovat osoby např. z nevolitelných míst a i tímto nedovolit návrat
lumpů do vysoké politiky. Strana nemající
nezkorumpované politiky by měla být odsouzena z zániku.
Na závěr ještě upozornění. Vyhodnocení
místních prodejen bude až v říjnovém čísle
zpravodaje. Dnes je 15. srpna, a tímto se
uzavírá zářijové číslo, hodnocení prodejen
však je až do 31. srpna, tedy ještě 14 dnů.
Za OS Klidný domov Zdeněk Mrázek
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ANTÉNY, SATELITY
MONTÁŽ – SERVIS
Libor Vondrášek – 602 314 046

Poskytujeme půjčky 5 – 10 000 Kč
KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!

pro zaměstnance, ženy na MD,
starobní a invalidní důchodce.

Tel.: 773 683 143
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