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Cena 3,00 Kč

Informace k systému plateb za komunální odpad v roce 2008
S účinností od 1.1.2008 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška Města
Suchdol n. L č. 4/ 2007 o místním poplatku za
provoz systému likvidace komunálního odpadu v r. 2008.
Výše uvedená vyhláška je zveřejněna na
úřední desce městského úřadu.
Nadále je v našem městě úhrada prováděna formou místního poplatku, který byl
na rok 2008 stanoven ve výši 450 ,- Kč na
osobu s trvalým pobytem v Městě Suchdol
n.L. Poplatek je možné uhradit na celý rok,
a to nejpozději do 31. března, nebo ve dvou
splátkách, a to na I. pololetí do 31. března a
na II. pololetí do 30. července.
Poplatek se hradí v kanceláři odboru poplatků městského úřadu, I.patro č. dveří 12,
případně převodem z účtu dle stejných dat
jako v r. 2007.
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 ( 450,- Kč).
Do 31. března včetně bude firma AVE CZ
s.r.o. obsluhovat nádoby označené ještě známkou z roku 2007. Po tomto termínu budou obsluhovány pouze nádoby označené již známkou
na rok 2008.
Toto však neplatí u podnikatelských subjektů, které pro vývoz svého odpadu potřebují
známku na popelnici a kontejneru pro rok
2008 již od 3.ledna 2008. 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 trestu, 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. 2008 dovrší 85
a více let věku a občané žijící v domovech dů-

chodců, ústavech soc. péče a podobných
zařízeních, ve kterých nemají trvalý pobyt.
U podnikatelských subjektů se systém plateb a cena nezměnila.
Městský úřad upozorňuje podnikatele na
to, že nepoužité známky na vývoz odpadu
z popelnic z roku 2007 lze vyměnit za nové na
rok 2008 pouze v době od 2.1. do 9.1. 2008.
Pozdější výměna známek není možná.
Současně připomínáme, že je potřeba, aby
každý poplatník ohlásil správci poplatku
(městský úřad) vznik i zánik poplatkové povinnosti, jako např. narození dítěte, změnu trvalého pobytu, změnu vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a
to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Harmonogram obsluh nádob na odpad zůstává na rok 2008 pro Suchdol n.L., tak pro
místní části beze změn.
Sběrný dvůr pro vytříděné složky komunálního odpadu je v měsíci lednu 2008 otevřen
každou sobotu od 8.oo hod. do 12.oo hodin.
Od února pak i každou středu od 13.oo hodin
do 17.oo hodin . Uložení odpadu do sběrného
dvora je možné pouze po předložení platné
stvrzenky obsluze dvora, o úhradě poplatku za
komunální odpad na r. 2008.
O státních svátcích připadajících na tyto
dny je sběrný dvůr uzavřen.
Ukládání stavebního odpadu za hřbitovem je
možné v zimních měsících:
Pátek 10.00 – 16.00 hodin
Sobota 10.00 – 16.00 hodin
Stavební odpad lze uložit v uvedené provozní době a po dohodě se správcem úložiště
p. Janem Kollmannem, Vitorazská ul. 421,
který úložiště odemkne a zaznamená množství
dovezeného odpadu.
Odpad předávaný k uložení musí být očištěn od nebezpečných složek a vzhledem
k pozdějšímu využití tohoto území k rozšíření
hřbitova také rozmělněn na menší části. Provozní režim pro ukládání stavebního odpadu
je zveřejněn na úřední desce města.

UPOZORNĚNÍ
Zastupitelstvo Města Suchdol n.L. schválilo dne 26.11.2007 vyhlášku č.3/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
v roce 2008, která nabývá účinnosti dnem
1.1.2008. Vyhláška je zveřejněna na úřední
desce města.
Zásadní změnou proti dosud platné vyhlášce je, že stavební odpad bude možné ukládat
pod hřbitov pouze do naplnění kapacity tohoto
prostoru.
Ukončení ukládání stavebního odpadu
v tomto místě bude zveřejněno na úřední desce
města nejpozději 15 dnů před datem uzávěry
tohoto prostoru.
Harmonogram vývozu sběrných nádob:
se nemění a zůstává stejný jako v r. 2007.
kontejnery Suchdol
– každé pondělí
popelnice Suchdol
– každou středu
Tušť a New York
– každou středu
Klikov
– každou středu
Zajíc
– každý lichý týden ve středu
Bor
– každou středu
Tři Facky
– každou středu
Františkov
– každou středu
Benátky
– každé pondělí
Hrdlořezy
– každé pondělí
Vzhledem k obsluze nádob na odpad ve
směném provozu budou tyto nádoby obsluhovány v den vývozu v době od 6:00 do
24:00 hodin.
V případě technické či jiné nepředvídatelné závady budou nádoby obslouženy následující den v době od 00:00 do 24:00
hodin.
Městský úřad současně upozorňuje ty
občany, kteří dosud neuhradili poplatek či
jeho zbývající část za rok 2007, aby tak neprodleně učinili. V opačném případě jim
poplatek bude zvýšen a bude přistoupeno
u těchto dlužníků k exekuci dlužné částky
srážkou ze mzdy,důchodu, či jiných příjmů.
P.Hrbek,
správce poplatků městského úřadu
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Upozornění na povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Vyjímáme ze zákona č.86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší
§ 4 odst. 3.
Stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší je zařízení spalovacího nebo jiného technologického postupu, které znečišťuje nebo může
znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná
plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu
znečišťujících látek , jakož i plocha, na které
jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování
ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin,
produktů, odpadů a další obdobné zařízení
nebo činnost.
§ 4 odst. 5.
Malé spalovací zdroje jsou zdroje znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu
nižším než 0,2 MW, (tedy nižším než 200 kW).
§ 4 odst. 7.
Jmenovité tepelné výkony malých spalovacích zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení kategorie zdroje (velké nebo
střední zdroje ) sčítají za předpokladu, že spaliny jsou nebo by mohly být vypouštěny společným komínem.
§ 4 odst. 7.
Provozovatel je povinen zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho
provedení. V pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení, rozhoduje Česká
inspekce životního prostředí, a to na návrh
provozovatele nebo z vlastního podnětu.
§ 12
Povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zdrojů znečišťování
(1) Provozovatelé malých stacionárních
zdrojů jsou povinni

a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami
pro provoz těchto zdrojů,
b) umožnit osobám pověřeným obcí a
inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za
účelem ověření kategorizace zdroje , zjištění
množství vypouštěných látek a kontroly jeho
technického stavu a předkládat jim k tomu
potřebné doklady,
c) oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky, orgánu obce
způsobem stanoveným prováděcím předpisem, vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě
obci,
d) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1,
e) dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a
obydlené oblasti,
f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření
množství vypouštěných látek a kontrolu stavu
spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za dva roky, a
odstraňovat zjištěné závady, tuto povinnost
plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá
paliva od jmenovitého tepelného výkonu
15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW , za oprávněnou osobu se považuje
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
g) oznámit obecnímu úřadu provedení
povinného měření a kontroly podle písmene f)

Informace nájemníkům městských bytů
Tato informace se týká především nájemníků, kteří mají s Městem Suchdol nad Lužnicí uzavřenu nájemní smlouvu na byt na dobu
určitou do jednoho roku.
Dne 14.3.2006 byl vydán zákon č. 107/2006
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V jeho
druhé části - změna občanského zákoníku v §
686a odst.6 se ruší ustanovení § 676 odst. 2 o
nájmu bytu. Nabytím účinnosti tohoto nového
zákona dnem 31.3.2006 je zrušeno ustanovení, podle kterého dříve platilo, že užívá-li nájemce byt i po skončení nájmu a pronajímatel
proti tomu nepodal návrh na vyklizení bytu u
soudu do 30 dnů, obnovovala se nájemní
smlouva za týchž podmínek, za jakých byla
sjednána původně; a to nejdéle na dobu jednoho roku.
Pronajímatel již tedy není v případě podání žaloby na vyklizení bytu vázán 30ti denní

lhůtou a tato smlouva již není ze zákona obnovována.
Je ovšem možné, aby byl sepsán dodatek
ke smlouvě o jejím obnovení. Připomínáme
tedy nájemníkům, kteří mají zájem o prodloužení smlouvy, aby si v období před uplynutím
doby dvou měsíců, kdy jim končí platnost nájemní smlouvy, požádali prostřednictvím našeho odboru (OSMRM) Radu města Suchdol
nad Lužnicí o její prodloužení.
Nájemní smlouva nemusí být prodloužena
zejména v těch případech: jestliže nájemce,
nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubě porušují dobré
mravy v domě, jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za
plnění poskytovaná s užíváním bytu, má-li
nájemce dva nebo více bytů nebo neužívá-li
nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez
vážných důvodů užívá jen občas.
Eder Vladimír, odbor SMRM

a jejich výsledky do 30 dnů od data jejich
uskutečnění.
(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm.
b) a f) se nevztahují na provozovatele malých
stacionárních zdrojů umístněných v rodinných
domech, bytech a stavbách pro individuální
rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost
(3) Plnění povinnosti týkající se kontroly podle odst. 1 písm. f) je provozovatel povinen na požádání osob pověřených obcí
prokázat záznamem oprávněné osoby ne starším než 2 roky.
(4) Nedodržení povinností uvedených
v odstavci 1 písm. e) je přestupkem podle
zvláštního právního předpisu.
§ 19
Poplatky za znečišťování ovzduší
(1) Provozovatelé zvláště velkých, středních a malých stacionárních zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši
rozhoduje orgán kraje, okresní úřad nebo orgán obce.
(2) Poplatkovým obdobím podle tohoto zákona je kalendářní rok, v němž je stacionární zdroj provozován.
(6) O výši poplatků provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje a poplatek vybírá a vymáhá orgán obce podle
zvláštního předpisu.
(15) Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší.
(16) Provozovatel malého zpoplatněného zdroje je povinen zaslat do 15. února po
skončení poplatkového období podklady pro
stanovení výše poplatku na běžný rok.
P.Hrbek, městský úřad

ZÁPIS
do prvních tříd
pro školní rok 2008/2009
bude probíhat

na Základní škole
T. G. Masaryka
v Suchdole nad Lužnicí

dne
2008
dne6.
6. února
února 2008
od14,00
14.00 do 16.00
od
16,00 hodin
hodin
v prvním patře I. stupně
kromě zápisu Vás čeká ještě
prohlídka školy, výstavka
dětských prací, malé pohoštění
Těšíme se na Vás i Vaše děti
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Program kina na měsíc únor
t

2. sobota

19.30 hod.

115 min.

TĚSNĚ VEDLE
Romantická komedie. Až na svatební cestě
Eddie zjistí, že si nevybral tu pravou manželku.
Hrají: Ben Stiller, Michelle Monaghan a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč
t

6. středa

19.30 hod.

Hrají: Alaistair Foley, Catherine Hansard a
další.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

9. sobota

19.30 hod.

114 min.

SUPERBAD
Komedie. Dva kamarádi, kteří nemyslí na nic
jiného než na sex, a tak jim vznikají nemalé
problémy.
Hrají: Johan Hill, Michael Cera, Bill Hader a
další.
České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč
t

13. středa

19.30 hod.

85 min.

ONCE
Muzikál. Film je velice cudným milostným
příběhem o setkání dvou výjimečných mladých lidí se společnou vášní k hudbě.

19.30 hod.

113 min

Akční horor. Obyvatele aljašského městečka
ohrožuje nebezpečná tlupa upírů a malá skupinka obyvatel musí bojovat o holé životy.
Hrají: Josh Hartnett, Melissa George, Ben
Foster.
České titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč
t

27. středa

19.30 hod.

90 min.

SKÓRUJ

KRÁLOVNA ALŽBĚTA:
ZLATÝ VĚK

t

23. sobota

30 DNÍ DLOUHÁ NOC

114 min.

Historické drama. Film zachycuje titulní postavu panovnice jako sebevědomou a vzdělanou vládkyni, která si uvědomuje své životní
poslání a zodpovědnost.
Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Jeremy
Barker aj.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč
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16. sobota

19.30 hod.

90 min.

Akční komedie, kde se hlavní představitel na
požádání FBI zúčastní ilegálního světového
turnaje v ping-pongu, který neuznává žádná
pravidla.
Hrají : Christopher Walken, Thomas Lennon a
další.
České titulky.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

POSLEDNÍ PLAVKY

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Nová česká komedie o létě u rybníka, fanatickém rybáři Pepovi a monsrosumci Lojzovi.
Hrají: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Rudolf
Hrušínský, Jiří Lábus, Martin Písařík a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč
t

20. středa

19.30 hod.

92 min.

t

16. sobota

17.00 hod.

108 min.

KOUZELNÁ ROMANCE
Animovaná rodinná komedie o princezně Gisele, která je za trest vykázána do současného
světa.
České verze, mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

CHYŤTE DOKTORA !
Česká komedie o lásce a jejích následcích.
Hlavní hrdina, mladý gynekolog se musí rozhodnout mezi manželkou a milenkou.
Hrají: Michal Malátný, Tatiana Vilhelmová,
Vladimír Javorský, Iva Janžurová, Luděk Sobota
Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

Pozvánky za kulturou
u V sobotu 15. března 2008 od 19.30 hodin se uskuteční v Kině v Suchdole nad Lužnicí
představení skvělé komedie Patricka Ryana JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU.
Účinkují : Dalibor Gondík, Otakar Brousek ml., Zbigniew Kalina, Vladimír Mrva, Jan Novák
a další členové Divadla A.Dvořáka z Příbrami.
Vstupné 200,- Kč. Prodej vstupenek v Městské knihovně.
u Vodácký ples
Dne 16.2.2008 pořádá v Kulturním domě v Suchdole nad Lužnicí místní Vodácký klub
tradiční ples. Hraje taneční orchestr Marylin. Vstupné 90,- Kč. Předprodej vstupenek
v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí. Telefon 384 781 299.
u Fotbalový ples
Tradiční fotbalový ples se koná 23.2.2008 od 20.00 hodin v sále Restaurace U Pávků.
Hudba Face. Rezervace vstupenek na tel.č.728 206 027 – pí Máčalová.
u Spolek třeboňského loutkového divadla pro vás na únor připravuje:

- neděle 24.2.2008 v 15.30 hod. Perníková chaloupka – pro nejmenší děti, vstupné 25,- Kč
- neděle 2.3.2008 v 15.30 hod. Perníková chaloupka
- čtvrtek 28.2.2008 v 19.30 hod Krčín a třicet hastrmanů – představení pro dospělé,
vstupné 25,- a 50,- Kč
Změna programu vyhrazena, další info na www.loutkovedivadlo.tr-ops-nno.cz

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Jirásko Luděk
– Jindřichův Hradec
Sviták Miloslav – Opevnění
Jindřichohradecka z let 1936 – 1938
Deaver Jeffery
– Lekce smrti
Patterson James – Ve zlomku vteřiny
Lanczová Lenka – Letní něžnosti
Veronika Žilková, Matrin Stropnický
–2v1
365 rad Haliny Pawlowské
Bob a Bobek v létajícím klobouku
Velká kniha Kocoura Vavřince

INFORMACE
v pondělí 25. února 2008
bude 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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ÚNOR – kulturní tipy v Českých Velenicích
· 9.2. Maškarní karneval v KD Beseda od 15.00 hod.
· 9.2. Kurz – valentýnské smaltování na sklo s lektorkou Danou Matouškovou od 13.30 hod.
v jídelně KD Beseda, kurzovné – 150,-Kč zahrnuje materiál a vše potřebné, vytvoříte si
smaltovaný šperk, závazné přihlášky kult. ref. V. Přibylová 739 943 336

· 15.2. Zveme vás na setkání s cestovateli Honzou Vávrou a Zdeňkem Tomášem, kteří se
s Vámi podělí o nevšední zážitky a zajímavosti z cest „Expedice – PERU“ – shlédnete
např. strhující reportážní film, komentované snímky, instruktážní přednášku, besedu aj.
- v jídelně KD Beseda od 17.30 hod. – vstup ze zahrady KD

· 16.2. Šibřinky ples TJ Lokomotiva v KD Beseda
· 19.2. zájezd na koncert Pavla Nováka s kapelou - kinosál Nové Hrady, cena vstupenky
včetně dopravy 200,- Kč, odjezd -16.30 hod. od ZŠ Suchdol, závazné přihlášky v KD

· 24.2. zájezd Praha – představení Angelika – vyprodáno zamluvené vstupenky
(cena i s dopravou za 930,- Kč ) - doprodej 3 ks vstupenek.

· 4.3. Velikonoční otevřená výtvarná dílna v KD Beseda od 15.00 h. do 19.00 h., přijďte si
se svými dětmi vytvořit velikonoční výzdobu na stůl, na dveře, naučit se nové zajímavé
výtvarné techniky, namalovat si např. keramický hrnek, přineste si oblečení a naučte se jej
ozdobit savováním apod.

Předprodej a nabídka zájezdů - Praha:
· 30.3. dopolední představení odjezd 6.45 h. ZŠ Suchdol, balet – „Šípková Růženka“ Stavovské
divadlo vstupenky s dopravou 400,- a 600,- Kč

· 9.4. odpolední představení odjezd 13.45 h. ZŠ Suchdol , muzikál „Tři mušketýři“ Divadlo
Hybernia vstupenky s dopravou 750,- Kč

Czech POINT – informace
Informace k zahájenému projektu Czech
POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) na Městském úřadě
v Suchdole nad Lužnicí.
Smyslem tohoto projektu je umožnit občanovi získat na jednom místě a na počkání více
požadovaných informací, nebo lépe řečeno
dokladů.
Dokladů proto, že požadované výstupy
z informačních databází budou úřadem osvědčeny ověřovací doložkou. To znamená, že dosavadní informativní výtisk např. údajů
o firmě z obchodního rejstříku získává certifikovaným výdajem z databáze a ověřovací doložkou úřadu, váhu dokladu.
Výpisy bude možno získat:

-

z Katastru nemovitostí
z Obchodního rejstříku
z Živnostenského rejstříku
z Rejstříku trestů.

Správní poplatek:
Za výdej první stránky každého výpisu zaplatí žadatel 100 Kč, za každou další započatou stránku 50 Kč. Výjimkou je výpis
z Rejstříku trestů, kde poplatek činí 50 Kč za
výpis.
Platí se hotově ověřovací úřednici před vydáním požadovaného dokumentu.

POZVÁNKA

PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím Suchdolského zpravodaje by dívčí rocková skupina Pytel Blech z Třeboně ráda
poděkovala panu Pávkovi za milý přístup a možnost uskutečnění našeho koncertu v Restauraci
U Pávků, který se konal 28. prosince 2007 v 18.00 hodin. Mnohokrát děkujeme.
PB

Royal Rangers v ČR
28. Přední hlídka
Oudoor, volný čas, nízkoprahový klub pro děti
Akce pro děti ze sídliště a pravidelné schůzky
každý pátek 17:00 – 18:30
kulturní dům Suchdol n. L. , bývalá knihovna
Přední hlídka Royal Rangers v ČR, Seifertova 449, 379 01 Třeboň,
IČO:75090511, odp. Osoba: velitel přední hlídky Martin Švehla, GSM:774323552,
www.28phrr.estranky.cz, 28.Phrr@centrum.cz

Místní organizace KDU-ČSL v Suchdole nad Lužnicí pořádá v sobotu 8. března 2008 od 14.30 hodin v sále Restaurace
U Pávků Vzpomínku na T. G. Masaryka –
prvního prezidenta Československé republiky. Vzpomeneme také na doktora
Edvarda Beneše, Milana Rastislava Štefánika, Jana Masaryka a naše legionáře. Při
této příležitosti zde bude vystaveno mnoho materiálů dokumentujících tuto dobu.
Vzpomínka bude zahájena kulturním programem. Budou se také číst jména všech
obětí popravených komunistickým režimem.
Přijďte, všichni vlastenci, a ti, které zajímá naše historie. Velmi je mezi námi vítána mládež a studenti.
Za pořádající KDU-ČSL v Suchdole nad
Lužnicí, Český svaz P.T.P. a Divadelní
soubor Jan Valášek
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Horní Suchdol nad Lužnicí mezi dvěma světovými
válkami ve vzpomínkách pamětníků
(Pokračování z minulého čísla)
Vzhledem k extenzivnímu hospodaření
byla nejen malá úroda, ale navíc i velmi nízké
stavy dobytka, a tedy i málo hnoje. Navíc
u chalupníků, kteří pásli dobytek, byl trus roznášen mimo usedlost, pasení dobytka však nebylo v Horním Suchdole příliš rozšířeno.
Z uvedených důvodů býval pohled na některá políčka přímo žalostný. Obilí jako“vousy“, plno plevele (pýr, koukol, chrpy atd.),
brambory jen jako ořechy a tráva plná plevelných rostlin (např. vstavač, pryskyřník, bika
ladní, pampelišky, kopretiny, sedmikrásky
atd.). Ze zasetého a nezřídka i degenerovaného zrní nemohla být ani dobrá příští úroda. Extenzivnímu polnímu hospodaření odpovídal
i extenzivní chov dobytka. Krávy (zvláště
u chalupníků) byly téměř zpravidla vychrtlé,
„kost a kůže“ a jejich dojivost – i vzhledem
k tomu, že byly jediným tažným dobytkem –
minimální. U středních a větších zemědělců
byla sice situace poněkud lepší, ale vzhledem
k tomu, že ani zde se nechoval dobytek čistokrevný a že krmivo nebylo dosti výživné, byla
užitkovost krav i ostatního dobytka též značně
nízká. Pouze býci, které pěstovali obvykle větší zemědělci, bývali už tehdy někdy čistokrevní. Za připuštění býka se tehdy platívalo
přibližně 20 – 25 Kč. Od nás se tehdy vodily
krávy k býku na Bor.
Extenzívní hospodaření bylo tedy jednak
důsledkem užívání zastaralé až primitivní zemědělské techniky a jednak zaostalostí, neznalostí racionálního výrobního postupu.
Zdlouhavost a plýtvání energií lze dokumentovat na příkladech : zemědělci užívali téhož jednoradličného pluhu, ať šlo o pomítání
nebo o hlubokou orbu. Zásadou pro podmítání
je „co nejmělčeji“. Jestliže přehluboké orbě
byl dobytek zatížen přiměřeně, pak při pomítání strniska (obdobně i při vláčení malými
lehkými branami) musel mít rolník pocit, že
dobytek „honí“ po poli téměř zbytečně.
Velmi zdlouhavé bylo např. i hrabání trávy
a sečení kosou (navíc i značně namáhavé).
A sbírání obilí a zároveň vázání do snopů při
neustále shýbání za silného vedra od ráno do
večera (za 20 – 25Kčs) to bylo možno nazývat
pravými galejemi, záda však „dostávala zabrat“ též při sbírání (kopání) brambor, sklízení
řepy.
Navíc některé práce (např. mlácení obilí
mlátičkou, zastrkávání sena na půdě pod krov)
rozvířily spoustu škodlivého prachu, jenž se
dýcháním dostával do plic.
Jedním z mála kladů pro zvyšování bonity
a tím i úrodnosti půdy byla těžba rašeliny na
borském blatě, hlavně na podestýlku pod dobytek. Rašelina se pomocí kopáčů na hnůj načechrala, na slunci se hráběmi obracela a
usušená se shrnovala na hromady. Pak bylo

třeba, aby se co nejdříve odvezla domů, než
zmokne.
Podestlána pod dobytek dobře sála vlhkost
a v hnoji kypřila na polích zeminu. Tím dlouhodobé podestýlání rašelinou přispívalo ke
zlepšování bonity půdy.
Práce na blatech byla pro některé z mládeže velmi zajímavá, protože v době, kdy rašelina na slunci osychala, mohli hoši či dívky
zajít „na kus řeči“ do sousedství, kde pracovali
stejným způsobem též mladí lidé jim nikoli
nesympatičtí.
Jednou se na blatě stala příhoda, která
vzrušila široké okolí místa příběhu: Do poměrně hluboké stoky, která měla odvodňovat
močál, spadla kráva a byla tam téměř „až po
uši“. Rychle se seběhli sousedé s postraňky od
postrojů (kšírů), podstrčili tyto provazy krávě
pod břicho a tahali – jedni za provazy, druzí za
rohy a další za ocas, až byla kráva venku. Oddychli si nejen ona, ale zvláště její majitel.
Všichni pomocníci (včetně „rádců“) se pak radovali z toho, že se „dílo podařilo“.
Pamětníci dvacátých a třicátých let 20. století dosud vzpomínají na dřevěnou drtírnu rašeliny. O ní se zmiňují autoři knihy Pamětí
Vitorazska V. Hokr, K. Osterreicher, B. Schneider a kol. těmito slovy: „V rašeliništi jižně od
Boru na hrdlořezském katastru se těžila rašelina již před 100 lety a koncem 19. stol. Zde
schwarzenberská správa postavila dřevěnou
kolnu – drtírnu rašeliny.
Rašeliny se používalo i jako dobrého steliva. V době 1. republiky se odtud vyváželo až
300 vagónů rašeliny v dobře lisovaných balících po 100 kg“.
Tato dřevěná kolna byla však v meziválečné době zrušena. Kromě rašeliny na stelivo,
jež měla barvu hnědou, těžily se z hlubších
černých vrstev borky na palivo.
K píchání borek sloužily speciální týče
o šířce asi 25 cm při poloviční délce. Jimi se
podélně a příčně probodávala rašelina a
v tloušťce asi 12 cm se „podebírala“ a v podobě kvádrů vyhazovala do rukou pomocníka,
někdy až z dvoumetrové hloubky. Pomocník
borky chytal a ukládal na rovinu vždy dvě podélně a dvě přes ně příčně, aby na slunci dobře
proschly.
Borky byly mnohem levnější než uhlí, a
proto v širším okolí ve značné míře sloužily
jako dobré palivo.
Velikým handicapem pro drobné zemědělce v méně úrodných krajích a navíc vzdálených od větších sídlišť byl problém s odbytem
zemědělských výrobků. To se týkalo nejen
obilí, ale i mléka, másla a vajec a posléze i dobytka. Někteří méně zdatní a menší rolníci
byli též známí tím, že hned mezi žněmi jezdívali do mlýna, protože zásoby mouky došly.
Obilí vymlácené po žních dosušovali zemědělci obvykle na půdě (při občasném pro-

míchání). Mouku zpravidla uskladňovali
v dřevěných truhlách.
Pokud se týká odbytu zemědělských výrobků, byl patrný rozdíl též mezi Suchdolem
Horním a Dolním. Čím byli zemědělci blíž
středu městyse, tím větší šanci měli pro prodej
mléka, másla, vajec, kuřat aj., tím bylo zpeněžení výrobků z Dolního Suchdola oproti Hořejšímu znatelně výhodnější.
Velmi tíživým problémem bývala v tehdejší době pro zemědělce nepřízeň počasí. Ve 20.
– 30. letech 20. stol. se vyskytovaly častěji
ročníky suché. Nadbytek vláhy byl méně častý, ale jeden rok „stál za to“. V době sklizně
ovsa pršelo vytrvale asi šest týdnů, i když střídavě a nepříliš silně. Sklizeň nebylo možno
uskutečnit. Protože hrozilo nebezpečí, že oves
posečený „na řádcích“ vzklíčí, bylo nutno jej
obracet, přestože právě drobně pršelo. Když
konečně oschl natolik, že bylo možno jej sklidit, byl téměř úplně černý.
Neúroda a různé nepředvídatelné okolnosti, zvláště nemoci, se u lidí bez existenčních
jistot projevovaly zvlášť tíživě, ne-li přímo tragicky. Drtivá většina tamních obyvatel neměla
ani penzijní ani zdravotní pojištění, takže lidé
žili ve stálých nejistotách a strachu z budoucna.
Nejtíživěji tyto obavy, „co bude dál“, postihovaly budoucí výminkáře. Ti měli sice ve
smlouvě zajištěno jakési životní minimum, ale
bylo pomyslné je realizovat, když nebylo
„z čeho brát“, jestliže zákonný živitel neměl
prostředky, aby uživil celou rodinu včetně rodičů na výminku.
Skutečný stav tehdejší bídy v celém Suchdole n/L. nejlépe charakterizuje zápis v obecní
kronice z r. 1923: „…Péče o chudé se sice
zlepšila proti dobám před 1. svět.válkou, ale
byla stále nedostatečná….“
A zápis z r. 1924: „….Od dubna do září
prováděly se tzv. nouzové práce, při nichž bývalo zaměstnáno dělnictvo…… Opravovala
se hlavně cesta do Benátek a pak různé úseky
obecních cest. ….Placeno bylo za pracovní
hodinu 1,80 Kč a do volského potahu 50 Kč
denně. Stát věnoval obci na tyto práce celkem
25 738 Kč. …V r. 1924 bralo od obce chudinskou podporu celkem 6 chudých, kteří dostávali 20 až 30 Kč měsíčně.“ „…V září 1924
prodávalo se mléko za 1 litr 1,40 Kč, za 1 kg
hovězího masa 14 Kč, za 1 kg vepřového masa
16 Kč, telecího 14 Kč, …“
Je však třeba podotknout, že zemědělci
Horního Suchdola, dosti vzdálení od středu
městyse, neměli šanci mléko za 1,40 Kč prodat.
Záznam v kronice pro celý Suchdol : „…
v roce 1923 byly sčítány v obcích některé hospodářské stroje a přitom u nás napočteno 35
žentourů, 36 mlátiček, 39 řezaček.“ V kronice
připsáno : V roce 1958 je již vše na elektrický
pohon.
PhDr. Jaroslav Novák
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Expedice Stožec 2007
Časně zrána 19.11.2007 vyrazili žáci šesté třídy na čtyřdenní pobyt
ve Stožci v Národním parku Šumava. Bohužel se nezúčastnili tři žáci ze
zdravotních důvodů. Celá expedice se skládala z dvaceti žáků a dvou
učitelek – P. Šimkové, Š. Petráskové. Cílem šumavské exkurze bylo seznámení se s životem v NP Šumava, ať už životem lidí či ostatních organismů.
Každá expedice musí mít svůj režim, ta naše nebyla výjimkou. Ráno
jsme vstávali po sedmé hodině (některá ranní ptáčata poskakovala už
v šest hodin!!!), po ranní hygieně jsme se odebrali do nedaleké restaurace Kameňák na snídani. Po návratu do našeho ekologického centra následoval výukový program. Každý den jsme se zabývali otázkami
z různých oblastí (NP Šumava, ptáci – sovy, dravci, vztah člověka a
zvířete, intenzivní chov zvířat…..). Součástí výukových programů byly
i aktivity a hry zaměřené na tuto problematiku. Zkoušeli jsme např. přiřadit k sobě ptáky a jejich zvukové projevy.
Po výukovém programu jsme využili prostoru naší malé kuchyňky,
kromě zdokonalení se v kulinářských specialitách jsme vždy pořádně
naplnili naše bříška, abychom vydrželi se silami na odpolední vycházce
do okolí.Znáte pohádku o Mrazíkovi? Tak si určitě dokážete představit,
co jsme mohli obdivovat….. Zapadané koryto řeky Vltavy, sněhem zatěžkané větve stromů, stopy zvěře ve sněhu, blankytně třpytivé šumavské pláně a v neposlední řadě příkopy, které nám posloužily jako
doskoková dráha při „kvalifikaci na MS ve skocích“. Není divu, že po
takovéto procházce jsme se značně vyhládlí těšili na večeři. A bylo
opravdu nač se těšit! Každý den jsme si pochutnávali jako od maminky.
Čas po večeři jsme trávili společně, nejdříve všichni plnili kvíz (tzn.
odpovědi na otázky, kterými jsme se ten den zabývali), pak nás čekaly
různé společenské hry a hřeb večera byla samozřejmě večerka (21.30).
Po večerní hygieně museli být všichni ve svém pelíšku a dělat, že spí.
Většině se tento úkol však nedařilo plnit! Paní učitelky však dozorovaly

Čtyřdenní pobyt ve Stožci
aneb přírodopis v přírodě
Ve škole z ničeho nic oznámili, že je šance,
že se celá třída dostane na čtyři dny do Stožce.
Všichni byli moc nadšení, ale ještě nebylo nic
jisté. Ale asi za měsíc se k nám donesla skvělá
zpráva! Paní učitelka vešla do třídy a řekla:“Jedeme!!!“. Chvilku nám trvalo, než nám
to všem došlo. Poté všichni začali jásat. Konečně nastal den “D“. K autobusu všichni dorazili s velice těžkými batohy. Řidič to vše
naházel do kufru autobusu a jelo se. Dvě a půl
hodiny cesty utekly rychle. Na místě: úplně
první zážitek byl, že jsem první ze třídy
uklouzla na zledovatělé silnici. První den jsme
vyrazili do nedaleké vesnice jménem České
Žleby. Bylo to jen 6 km, a proto jsme dlouho
do noci nemohli usnout. A co jiného dělat než
si povídat a povídat..... Ráno nevyspalí, ale
plni dobré nálady jsme se zúčastnili výukového programu. Poté jsme šli do Černého Kříže,
a protože jsme pořád ještě neměli dost, vrhli
jsme se do stavění zvířátek ze sněhu. Třetího
dne následovala opět výuka a výlet do Nového
údolí (hranice ČR a Německa). Večer jsme si
napsali deset otázek z výuky téhož dne. Mimochodem -tyto otázky se psaly každý večer,
a protože mi celkem šly, dosáhla jsem skvělé-
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na chodbách a dozvěděly se z našeho vyprávění spooouuuusty užitečných informací….
Bohužel, celý pobyt nám utekl jako H2O (voda). Ve středu jsme si
napsali poslední kvíz a zároveň proběhlo vyhodnocení nejlepších řešitelů, ti byli obdarováni sladkými cenami a my ostatní, i když jsme nebyli nejlepší, si odvezeme domů spoustu užitečných rad a informací.
Čtvrteční dopoledne bylo náročné, museli jsme se sbalit, uklidit pokojíky, absolvovali jsme poslední výukový program v informačním
centru Stožec, nakoupili jsme si pohledy a mapy a po posledním šu-

mavském obědě jsme vyrazili na tříkilometrovou cestu do Černého Kříže, abychom se vlakem vrátili zpět do reality.
A co nesmíme opomenout?! Seznámili jsme se s tříděním odpadu,
které bylo nutné dodržovat po celou dobu pobytu, a nikomu z nás nedělalo problém odpad třídit. Celou třídu mrzelo, že jeden z našich kamarádů se nemohl účastnit všech našich výprav, protože ho zchvátila
horečka. Kromě spousty informací si odnášíme společně prožité chvilky a na Šumavu budeme určitě vzpomínat jen v dobrém.
SBOHEM, ŠUMAVO…….

ho třetího místa! Myslím, že se všichni
skvěle po celou dobu bavili, a i teď, když
tuto zprávu píšu, je učebna plná křiku a
smíchu.
Pavlína Marková, 6.ročník

Stožec
Již od listopadu jsem se těšil do Stožce.
V pondělí 19.11.2007 byl sraz na parkovišti u školy v 6.15. Po výstupu ve Stožci
jsme udělali prvotní foto a hurá se ubytovat. První den jsme se učili nejvíce o mapě
Šumavy a zvířatech. Túra, kterou jsme
měli naplánovanou, nikoho neminula! Cestou zpět jsem byl strašně unavený. V 19.00
nás čekal kvíz a potom hry, ale po první hře
jsem musel jít spát, protože jsem měl teplotu. Druhý den jsem jen ležel v posteli. Spolužáci mi ráno donesli snídani, potom oběd
a nakonec i večeři. Večer už mi bylo lépe,
tak jsem hrál s ostatními hry. Naučili jsme
se spoustu věcí. Ubytování bylo skvělé.
Spali jsme na palandách, každý jsme vlastnil svou skříňku, večerku jsme měli ve
21.30. V kuchyňce jsme si mohli něco uvařit. Počasí se vydařilo, i přes mou nemoc se
mi ve Stožci líbilo.
Marek Čáp, 6.ročník

”Je náš!” vykřikují děti
v suchdolské škole
Ptáte se kdo? Klokan rudokrký. Ještě než
odešly děti na vánoční prázdniny, musely rozhodnout, co s penězi za sběr starého papíru,
které získaly za pomoci svých rodičů v kalendářním roce 2007. První nápad - další stůl pro
stolní tenis - byl už realizován a je umístěn
v herně v prvním patře I. stupně.
Ale stále zbývalo několik tisíc korun k investování. Učitelský sbor navrhl adopci zvířete v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Ujalo se. Výběr z pěti navrhnutých zvířat
skončil velice jasně. Pět tříd ze šesti odsouhlasilo Klokana rudokrkého. Je tedy “náš” na jeden kalendářní rok - 2008. Náš finanční dar
poslouží hlavně k vylepšení jídelníčku a bydlení pro klokana. Určitě se vydáme na závěr
roku na malou návštěvu do ZOO, abychom
mohli na vlastní oči zkontrolovat, jak se našemu klokánkovi daří a seznámit se s jeho rodinou.
Za všechny děti bychom chtěli poděkovat
hlavně rodičům, kteří jim určitě pomáhají vše
připravit a ve větší míře i dopravit do školy.
Vše, ”na co si děti vydělaly”, jim slouží pro jejich uvolnění a odpočinutí o přestávkách nebo
v odpolední družině. Určitě to úsilí za to stojí
a budeme ve sběru starého papíru pokračovat.
Uvidíme, co vymyslíme v letošním roce.
Budíková Hana
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Město Suchdol bylo svědkem narození Ježíška
V neděli 23.prosince se na farní zahradě
u kostela sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí
konala již tradiční akce, kterou pořádáme již
3. rokem, abychom si večer před Štědrým
dnem připomněli událost, díky které můžeme
slavit Vánoce - Narození Ježíše Krista.
Každý z nás zná jistě ten příběh - prastarý,
který se odehrál přesně před 2007 lety v zemi
Judské. Tak jako jiná města si tuto událost ve
stejném období připomínala, tak i my jsme nacvičili krátkou scénku a připravili jsme i jiný
program - “SUCHDOLSKÉ JESLIČKY A
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ”.
O šesté hodině večerní se na věži kostela
sv. Mikuláše rozezněl zvon, jenž započal celou slávu narození Ježíška. Po odzvonění se
z kostelního kůru ozvaly slavnostní fanfáry
trubačů z Třeboňské dvanáctky, kteří probudili chór tří andělů, vypravěčů, jenž přišli nejen
suchdolským dětem a jejich rodičům povědět
ten příběh dávný ... Andělská slova byla doprovázena pantomimickou scénkou suchdolských ochotníků a jejich přátel (Josef - Vít
Pávek, panna Maria - Anna Hofhanzlová, ar-

chanděl Gabriel - Alena Pilná, pastýř - Matěj
Novotný, měšťan a král Kašpar - Michaela Sobotková, žena a král Melichar - Veronika Fuková, hostinský a král Baltazar - David
Dvořák, vypravěči - Jan Mráček, Jakub Ďoubal a Šárka Budíková) ... Po scénce se všichni
přesunuli do vánočně ozdobeného a osvětleného kostela, který v tentýž den vyzdobili
stromky, svíčkami, světýlky a jesličkami místní farníci, nechybělo ani pravé betlémské světlo, či chcete-li věčné světlo, ale hlavním
důvodem, proč navštívit zdejší kostel, byl vánoční komorní koncert studentů a absolventů
českobudějovické hudební konzervatoře, jenž
nádhernou hrou na varhany, housle a svým
nádherným zpěvem rozehřáli jistě v každém
z nás krev v žilách, nechyběly tradiční lidové
koledy, ale ani nechyběly i méně známé vánoční písně a skladby. Koho andělská hudba
nerozehřála, mohl si alespoň zakoupit tradiční
vánoční punč, jenž s láskou připravila suchdolská herečka Mária Jelínková.
Naše organizace a působnost na této akci je
již zakořeněna hluboko a jistě nechceme tuto

tradici zrušit, zvláště, když na akci přijde
bezmála 400 lidí a každému se v tento předvánoční čas vykouzlí úsměv na rtech z dobře odvedené práce. Toto a ještě mnoho více je pro
nás tou pravou útěchou a odměnou.
Tato akce by se však nemohla uskutečnit
bez pomoci a pochopení těchto lidí: faráře Jaroslava Šmejkala a jeho celé suchdolské farnosti, manželů Šimáčkových za jejich oddanost
a ochotu, Městu Suchdol nad Lužnicí za propůjčení jeviště, trubačů z Třeboňské dvanáctky za jejich slavnostní fanfáry, studentů a
absolventů českobudějovické konzervatoře,
novohradských skautů Prášilových za betlémské světlo, paní Jelínkové za vynikající punč a
v neposlední řadě patří poděkování všem hercům a ochotníkům, kteří se na akci podíleli,
nevyjímaje osvětlovače, zvukaře a hl. organizátora. Poděkování patří i Vám, našim divákům, že naše akce podporujete a dáváte nám
sílu do další práce. DĚKUJEME!!!
Vít Pávek

IV. Divadelní ples – zdárný začátek plesové sezóny
Ten, kdo má rád dobrou hudbu, příjemnou společnost a hlavně zábavu a chce podporovat suchdolské divadlo, tak si našel cestu na divadelní ples Divadelního ochotnického souboru “SUD”, v pořadí už čtvrtý,
který se nesl v duchu pohádkovém, a to v sobotu 12.ledna 2008. Pravda,
sál sice nepraskal ve švech, ale i přesto ta hrstka “věrných” dokázala
vytvořit atmosféru více než pohádkovou, více než kouzelnou, zkrátka
naprosto úžasnou.
Celý večer hrála k tanci i k poslechu známá a nyní znovu obnovená
kapela VITRIOL (kapelník David Sekáč), která hrála valčíky, polky,
country hudbu, ale i moderní “ploužákovou” a pořádný “rokec”. Nechyběly ani slibované a očekávané stylové pohádkové masky a převleky, jako například Pat a Mat, selka, kočka, krteček, tlustý mnich, zloděj,
princezna Koloběžka i rybář, ze kterého se vyklubala vedoucí souboru
paní Olga Imrichová, jenž všechny přítomné přivítala, poděkovala
maskám, nastínila program a svým humorem nastartovala celý večer.
Potěšila nás skupina mladých nadšenců ze ZŠ Rapšach, kteří se ujali
předtančení ve stylu breakdance a předvedli i ohromující ukázku beatboxu. O půlnoci nechybělo ani půlnoční překvapení a jak se patří na divadelním plese, šlo o veselou pohádku O Mrazáčkovi.
Zbyly jen prázdné sklenice pod stolem,
a já chladím si v lavoru bolavé nohy,
ale když to tak vezmu kolem a kolem,
nemáme my na ty plesy taky vlohy?
Celý rok jak koně dřeme,
zkoušíme, hrajeme, Suchdolsko bavíme,
jak ta hra dopadne jen strachy mřeme,
a když se povede...ehm...moc rádi slavíme.
A tahle plesová, pohádková oslava,
s kapelou Vitriol a celým souborem,
POVEDLA SE křičeli jsme všichni sborem.
Do půl třetí do rána zpívalo se, tančilo,
domů se nám nechtělo.
Ale plakat nebudeme!!!
Za rok všechno zopákneme.
pokračování na str. 8
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IV. Divadelní ples ...
pokračování ze str. 7
Nezbývá než nakonec připojit pár díků. Za bohatou tombolu děkujeme věrným sponzorům: Papír - hračky - sport paní Dušková, Píša Compurters, Cukrárna U kostela a Restaurace U Kaprů, Květinářství paní
Notová, firma Moeller elektrotechnika, Pekárna Suchdol n.L. pan Soudek, Cyklosport pan Tlačil, Úklidová služba pan Máčala, firma Elbat
pan Wipplinger, Drogerie paní Blafková, Restaurace U Pávků, Domácí
potřeby paní Bakušová, PIZZA BAR MAIAMI (U Vondráků), Statek
Rapšach Kepkovi, Dřevorubecké práce pan Pipek, Budíkovi, Kamišovi, Sobotkovi, Imrichovi, Fukovi, Jitka a Vít Pávkovi, Tlačilovi, paní
Jelínková, Šroubovi, Severovi, Toufarovi, Ďoubalovi. Zvláštní poděkování patří obsluze Restaurace U Pávků, za jejich ochotu a bezplatný
pronájem sálu, muzikantům za jejich profesionalitu, chytlavé podání
všech těch “šlágrů” a milým dámám u pokladny. … Děkujeme.
Za organizátory Vít Pávek a Šárka Budíková; (www.divadlo.unas.cz)

STOUPÁNÍ NA HORU
Daleko v poušti stála indiánská vesnice a na obzoru za ní se tyčila
vysoká hora. Všichni mladí mužové z této vesnice toužili na ni vystoupit, neboť to znamenalo vykonat velký čin. Jednoho dne před ně předstoupil starý náčelník a takto k nim promluvil: „Pokuste se vystoupit na
naši horu. Vyjděte hned po východu slunce a jděte tak daleko, jak jen to
dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale přineste mi větvičku z toho
místa, kam jste až došli.“ Všichni se vydali na cestu, plni naděje. Každý
z nich věřil, že jistě dorazí až na samotný vrchol. První se vrátil za poledního žáru, vztáhl k náčelníkovi ruku a v ní držel kaktusový list. Náčelník se usmál a pravil: „Ty jsi se vůbec nedostal k hoře, nepřešel jsi
poušť.“ Za nedlouho se vrátil druhý a podával náčelníkovi snítku šalvě-

je. A stařec mu řekl: „Došel jsi k úpatí hory, ale nahoru jsi už nestoupal.
Další přinesl snítku lindy a jemu stařec řekl: „Dobře, došel jsi až k pramenům.“ Později přišel další s trnitou větvičkou odlomenou z keře.
Když ji náčelník uviděl, usmál se a řekl: „Ty jsi stoupal vzhůru, dostal
jsi se až k prvnímu kamenitému splazu.“ Odpoledne dorazil další s cedrovou snítkou a jemu stařec řekl: „Podal jsi dobrý výkon, vystoupal jsi
do poloviny hory.“ O něco později dorazil další hoch a podával náčelníkovi větvičku z borovice. Náčelník se usmál: „Výborně. Vystoupal jsi
ke třetímu pásmu. Měl jsi za sebou tři čtvrtiny výstupu.“ Slunce už zapadalo , když se vrátil poslední ze všech. Přicházel k náčelníkovi
s prázdnýma rukama, ale oči mu zářily. „Můj otče, dostal jsem se až
tam, kde nebyly žádné stromy. Neviděl jsem žádné větvičky, ale spatřil
jsem zářící obzor – spatřil jsem moře!“ Také starcova tvář se rozzářila a
řekl mu slavnostním hlasem: „Poznal jsem to! Vystoupil jsi na samý vrchol své cesty. Ty nepotřebuješ žádnou větvičku. Je to napsáno ve
tvých očích, zvoní to v tvém hlasu. Pocítil jsi nadšení, můj příteli, uviděl jsi nádheru světa.“
Ernest Thompson Seton
AHOJ VODÁCI, přivítali jsme se s Vámi krátkou povídkou známého spisovatele, výborného přírodovědce a malíře.
I my v dětském vodáckém oddílu Lužničáci podnikáme výlety, abychom se naučili vidět za obzor. Místo sobotního lenošení doma v postýlce pod peřinou, sledování TV programů a lelkování vstáváme brzy
ráno se sluníčkem a podnikáme s VODÁKEM výpravy… od podzimu
loňského roku např.: za hrušní do Hrachoviště (Strom se umístnil na
skvělém 3.místě v anketě „Strom roku 2007“), na výlov rybníka Dvořiště s výšlapem na Dunajovickou horu, výlet na Dívčí Kámen a keltské
hradiště v Třísově, prohlídku města a kláštera Zlatá Koruna, putování
Doudlebskem spojené s návštěvou památníku J.Žižky v Trocnově, vánoční procházku kolem Lužnice…atd.
Na loděnici opět zavítal cestovatel V.Kojan s besedou o Petrohradu
a Kyrilských ostrovech. Z Třeboně mezi nás přijel student Petr Krejčí a
seznámil nás s organizací pro zvídavé a šikovné děti nazvanou
DEBRUJÁŘI. Mladí debrujáři znají spoustu krásných a snadno proveditelných fyzikálních pokusů, které nám Petr ochotně předváděl na loděnici a my je s nadšením zkoušeli napodobit.
Putování a schůzky mladých vodáků budou pokračovat i ve valentýnském měsíci únoru roku 2008, kdy dětský oddíl oslaví svoji tříletou
činnost. Mějte se hezky, nechť jsou Vaše cesty korunovány vstupem do
kouzelných míst.
M. Kalátová
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Divadelní ohlédnutí za rokem 2007
Loňský rok byl pro nás, ochotníky, ve znamení nácviku a nakonec i předvedení hry se
zpěvy „Pamfilo a spol.“. Hru jsme nacvičovali
už od konce předešlého roku a první premiéru
jsme uskutečnili v červnu. Druhá premiéra
byla hned v červenci. Dvě premiéry jsme hráli
proto, že pro ženské role a roli mnicha máme
alternace (můžeme si to dovolit, je nás „holek“
v souboru zkrátka víc) , a tak pro jednu polovinu hereček byla 1. premiéra a pro druhou polovinu 2. premiéra. Pamfilo se pak hrál ještě
v Třeboni, v Nových Hradech, v Ledenicích,
v Borovanech, v Chlumu a dokonce potřetí
v Suchdole (a přišli i diváci a udělali nám tím
velkou radost).
Opravdu velký přínos vidím ve spolupráci
s komorním orchestrem pana Cvrčka. Hudba
totiž k divadlu neoddělitelně patří. Takže
všem členům kapely: Františku Cvrčkovi,
Lence Cvrčkové ml., Aničce Cvrčkové, Majce
Kepkové a Janě Kepkové patří velký dík za
hudební režii i provedení hudby ve hře Pamfilo. Členové kapely nejen odvedli skvělou práci při hraní na hudební nástroje, ale projevili i
nekonečnou trpělivost při nácviku („Libore,

na kapelu 45%!!!“ ) pomohli při odvozu rekvizit i herců a nakonec i při stavění kulis.
A když už jsem u děkování za pomoc, nesmím zapomenout na pana Zdeňka Gregora,
který nám několikrát pomohl s odvozem kulis
(bez nároku na zaplacení benzinu) a paní Mirku Barvínkovou za pomoc s účetnictvím (také
pomohla zdarma). Dále také děkuji paní Martině Heřmanové za ušití kostýmu a látek na kulisy (taktéž bez nároku na finanční odměnu).
Jsme rádi, že divadlo má stále své příznivce a
někteří jsou ochotni i pomoci. Kromě Pamfila
jsme v loňském roce dohrávali hru „Nezlobte
babičku“, se kterou jsme byli v únoru na přehlídce amatérských divadelních souborů „Bechyňské perlení“. Získali jsme zde pár
zkušeností, kontaktů a přivezli si i hezké zážitky (Honzíku, ten citrónovej :-)).
Nezaháleli jsme ani v létě a osm z nás se
zúčastnilo divadelního festivalu „Jiráskův
Hronov“, kde jsme strávili 10 krásných dní.
Dopoledne jsme se „divadelně“ vzdělávali
v seminářích vedených výborným a zkušeným
lektorem Václavem Špiritem a odpoledne
jsme navštívili mnoho (někdy až moc) diva-

9
delních představení těch nejlepších amatérských souborů z celé republiky. Snad se tato
investice (časová i finanční) projeví ve zlepšení kvality naší divadelní činnosti.
Koncem roku proběhly dvě divadlem pořádané akce: Setkání se sv. Mikulášem a Živý
betlém. Obě organizoval (pouze s malou pomocí ostatních členů souboru) Víťa Pávek. Na
Mikuláše se přišlo podívat hodně lidí a věřím,
že nelitovali. (Prosíme ty, kteří fotili, zda by
nám mohli poslat nějaké fotografie na e-mail:
informace@divadlo.unas.cz). Ohňostroj byl
vydařený, ohnivá show „čertů“ z Polné u Jihlavy byla poutavá a Mikuláš byl jako vždy
štědrý. Setkání s Mikulášem a Živý betlém se
pomalu stávají hezkou tradicí konce roku
v našem městě. Děkuji Víťovi Pávkovi za nás
za všechny za jeho iniciativu, vytrvalost a
ochotu udělat pro divadlo cokoli kdykoli.
V současné době chystáme IV. divadelní
ples. Doufáme, že se vydaří stejně jako ostatní
plánované divadelní akce zásluhou nás ochotníků, ale i vás, příznivců divadla.
Přejeme krásný rok 2008 plný divů (divadlo je od slova div, ne dívat se), a to nejen divadelních. :-)
Za DS „SUD“ o.s.
vedoucí souboru Olga Imrichová

Stolní tenis
Pro žáky II.stupně připravili vyučující tělesné výchovy Mgr. Olga a
Ladislav Ondřichovi Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Celkem se přihlásilo 24 žáků 6. -9. ročníků a 4 žákyně. Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie - mladší a starší žáci, kteří hráli vyřazovacím způsobem,
finálová trojice pak sehrála vzájemná utkání. Děvčata se zúčastníla
pouze čtyři, sehrála všechny vzájemné zápasy.
Jak to vše dopadlo?
mladší žáci: 1. místo Vlasák Michael
2. místo Kuchyňka Lukáš
3. místo Šenkýř Filip
starší žáci:

1. místo Špale Václav
2. místo Vladimír Vlasák
3. místo Valenta Miroslav

děvčata: po vyrovnaných výsledcích měla tři děvčata stejný počet
bodů, rozhodovalo skóre a vzájemný zápas.
1. místo Brychtová Michaela
2. místo Bartošová Eliška
3. místo Janků Karolína
4. místo Vaverová Petra
foto:Mgr. L.Ondřich

účastníci turnaje

st. žáci zleva: 2. místo Vlasák Vl., 1.místo Špale V., 3. místo Valenta M.

mladší žáci zleva: 2.místo Kuchyňka L., 1.místo Vlasák M., 3. místo Šenkýř F.
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Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci
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ANTÉNY, SATELITY, DIGITÁLNÍ PŘÍJEM
SPOLEČNÉ ANTÉNY
· Dodání a montáž satelitních komplexů CS – link
/České a slovenské programy bez měsíčních poplatků/

· Dodání a instalace set – top boxů
/Plánované vypnutí analogového signálu 49. kanál
z vysílače Kleť – Č.B. je v květnu 2008/

· Libor Vondrášek - 602 314 046

Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu P. Hrbek. Vychází měsíčně č. 2, 31.1.2008. Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet
výtisků 700 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

