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Cena 4,00 Kč

Lyžařský zájezd
Naše škola, tak jako v minulých letech,
uspořádala pro žáky sedmých ročníků lyžařský výchovně výcvikový zájezd do Jánských
Lázní v Krkonoších. Již tradičně jezdíme do
hotelu Siréna a na Černou horu, kde je sníh jistý. I letos nám počasí celkem přálo. Další dny
nám dokonce připadnul i sníh, vysvitlo sluníčko. Lyžovali jsme všichni na Černé hoře, kde
leželo asi 50 cm sněhu. Sjezdovky byly denně
upravovány a uměle zasněžovány.
Kurz proběhl bez úrazu a doufáme, že žáci
prožili krásný týden, na který budou dlouho
vzpomínat. Dobrý pocit nám pouze pokazila
krádež pěti párů nových carvingových lyží.
Pro rodiče a žáky chystáme promítání fotografií a videa z celého kurzu.

I. družstvo

pokračování na str. 5

Upozornění pro rodiče

Upozornění

Zápis do všech mateřských škol

Sbor dobrovolných hasičů
v Suchdole nad Lužnicí provede

se bude konat 16. dubna 2008
od 13.00 do 16.00 hod.

v pátek 25. dubna
a v sobotu 26. dubna 2008

SBĚR
ŽELEZNÉHO ŠROTU
v Suchdole nad Lužnicí
a v místních částech.
Hasiči upozorňují, že nebudou odváženy
bojlery a lednice, karosérie aut
budou odváženy pouze po předchozí
dohodě s hasiči.

NÁVŠTĚVNOST
WEBOVÝCH STRÁNEK
MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

(www.suchdol.cz)
2007

Informace pro zájemce o kuřice
Chovatelé v Suchdole nad Lužnicí upozorňují občany, kteří mají zájem o zakoupení
několikatýdenních kuřic, že budou zajištěny na základě objednávky na neděli
27. dubna 2008. Prodej bude uskutečněn
v uvedený den, což už občané zpravidla ví,
a to v areálu chovatelů pod bývalým hotelem Lužnice v době od 8.00 do 10.00 až
11.00 hodin dopoledne.
Informace a objednávky na telefonu
602 890 722 – nejlépe večer.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Český svaz chovatelů v Suchdole nad Lužnicí

4409 osob
4193
4625
4706
5126
10244
8669
6870
7407
13061
6828
8000

2008
13542 osob
8041

79729 osob 21583 osob
stav k 1.3.2008

oznamuje:

pořádání trhů v chovatelském areálu
v následujících termínech:
vždy v neděli 27.4.2008, 11.5.2008, 25.5.2008
v době od 8 – 12 hodin
za účelem prodeje sazenic, chovatelství a zahrádkářského materiálu

V pondělí 28. dubna 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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Program kina na měsíc duben
t

2. středa

19.30 hod.

110 min.

JÁ LEGENDA
Robert Seville je sice špičkový vědec, ale ani
on nedokázal zabránit šíření nebezpečného
viru, který byl vyvinut lidmi a nedá se léčit.
Hrají: Will Smith, Alice Braga, Dash Mihok.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 65 Kč
t

4. pátek

19.30 hod.

92 min.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Vzrušující souboj s divokým živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních
možností v novém filmu Filipa Renče.
Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav
Krobot, Lucia Siposová a další.
Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč
t

9. středa

19.30 hod.

109 min.

HALLOWEEN
Horor. Pod maskou se skrývá zlo. Obyvatelé
Haddonfieldu to zatím netuší, ale smrt přichází do jejich ospalého městečka.
Hrají: Tyler Mane, Malcolm McDowell.
České titulky. Mládeži do 18 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč
t

12. sobota

19.30 hod.

122 min.

POKÁNÍ
Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim
jen naděje. Milostný příběh uprostřed druhé
světové války.
Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai a další.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč
t

16. středa

19.30 hod.

98 min.

LET'S DANCE 2
Hudební drama. Pokračování úspěšného prvního dílu tentokrát ve stylu hip-hop.
Hrají: Robert Hoffman, Briana Evigan, Will
Kemp.

18. pátek

19.30 hod.

124 min.

LOVCI POKLADŮ:
Kniha tajemství
Dobrodružný film. Frenklin Gates se bude snažit odhalit pravdu o smrti Abrahama Lincolna.
Hrají: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč
t

23. středa

19.30 hod.

84 min

MONSTRUM
Thriller. Tahle noc změní život všem. A některým ho ukončí. Čeká vás stoprocentní adrenalinový zážitek, s jakým jste se ještě v kinosále
nesetkali.
Hrají: Michael Stahl-David, Mile Vogel, Lizzy Caplan.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč
t

26. sobota

19.30 hod.

90 min.

O ŽIVOT
Nová česká komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v hlavní roli. Mladí lidé spolu prožijí vášnivou noc a vlivem lapálie, která se jim
stane, jsou nuceni spěchat do města.
Dále hrají: Bob Klepl, Dorota Nvotová, Robert Nebřenský, Ivana Chýlková.
Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
t

12. sobota

17.00 hod.

26. sobota

17.00 hod.

117 min.

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč
t
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87 min.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Animovaná rodinná komedie o neobyčejných
veverkách, které nejenže umí mluvit, oni i výborně zpívají.
České verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

Pozvánky za kulturou
u V sobotu 19. dubna 2008 od 19.30 hodin vystoupí se svým koncertním programem
v Kině v Suchdole nad Lužnicí dechová kapela PODHORANKA.
Vstupné 100,- Kč. Prodej vstupenek v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí.
u Spolek třeboňského loutkového divadla pro vás na duben připravuje :
– Čtvrtek 3.4.2008 v 19.30 hod. – O krásné Bertě a vodníkovi
– určeno starším dětem a dospělým
– Neděle 6.4.2008 v 15.30 hod. – Krejčí švec a duchové – premiéra
– Neděle 27.4.2008 v 15.30 hod. – Hračky na cestách – premiéra
Změna programu vyhrazena, další info na www.loutkovedivadlo.tr-ops-nno.cz
u Informační centrum města pořádá v sobotu 5. dubna 2008 zájezd do německých termálních
lázní Bad Füssing. Cena zájezdu je 300,- Kč. Závazné přihlášky v městské knihovně.

Asterix a Obelix jsou zpět. Tentokrát se utkají
se svými protivníky na Olympijských hrách.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Cecelia Ahernová – PS : Miluji Tě
Sam Holden
– Deník zoufalého otce
Daniel Silva – Zpovědník
Iva Hlaváčková
– Svedené a rozpustilé
J.K.Rowlingová
– Harry Potter a Relikvie smrti
Petra Braunová
– Borůvkové léto s Terezou

POZVÁNKY
Svaz důchodců v Suchdole nad Lužnicí
vás zve na

zábavné odpoledně
s harmonikou,
které se koná

v sobotu 5. dubna 2008
od 14.00 hodin v sále Restaurace U Pávků.
Vstupné 60 Kč.
Všechny své příznivce srdečně zvou
pořadatelé.
Cestujete rádi? Poznáváte rádi cizí země?
Zveme vás na

cestopisné vyprávění
o Expedici Peru
doplněné diapozitivy, které se koná

v pondělí 14. dubna 2008
od 14.30 hodin v klubovně
Svazu důchodců v Suchdole nad Lužnicí.
Se svými zážitky se podělí pánové
J. Vávra a K. Tomáš.
Všechny zájemce srdečně zve
výbor Svazu důchodců.

Loutkové představení
V pátek 18. dubna 2008 od 16.00 hodin jsou
zvány nejmenší děti do Kina v Suchdole nad
Lužnicí na loutkové představení pohádky
PRINCEZNA ČÁRYPÍŠE v podání loutkového souboru Sklíčko z Chlumu u Třeboně.
Vstupné 25 Kč.
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Lidé nad padesát let
v Suchdole nad Lužnicí jsou
v počítačích o krok dál…
V Suchdole nad Lužnicí se od začátku roku konal počítačový
rekvalifikační kurz pro občany v produktivním věku nad 50 let.
Účastnilo se jej 12 účastníků nejen ze Suchdola, ale i z Trhových
Svinů, či Třeboně. Mezi účastníky byli jak začátečníci, tak mírně
pokročilí a probírala se témata jako základy práce na počítači, psaní
a úprava textu, tabulkový a textový program, práce s Internetem
a emailovou korespondencí. Kurz se uskutečnil v rámci projektu
„O krok dál“, věnovanému vzdělávání nových lektorů výpočetní
techniky a vytvoření mobilního ECDL střediska.

Jak dopadly výsledky testů

Výuka na počítači

Lekce probíhaly každý týden po dobu osmi týdnů. Výukou provázel
lektor Martin a jako pravá ruka mu sloužil asistent výuky, který zároveň
pomáhal při stavění mobilní počítačové učebny. Kurzy se uskutečnily
ve spolupráci s Městským úřadem Suchdol nad Lužnicí, který podpořil
tuto aktivitu zapůjčením prostor pro výuku a propagací kurzu.
Jak se lidem v kurzu líbilo? Co účastníky
v kurzu potěšilo? Na to reagovala jedna účastnice takto: „Potěšila mě vstřícnost, ochota a trpělivost lektora. Ochota ukázat a pomoci při
jednotlivých dotazech účastníků kurzu k probírané látce i podrobnější výklad.“ Lidé si také
chválili pohodovou atmosféru na kurzu a srozumitelný výklad lektora. Lektor Martin si
zase na druhou stranu chválil odpovědný přístup k učivu a hlavně veliký zájem se strany
všech účastníků a dodal: „Přeji všem absolventům kurzu do budoucna hodně příjemných a co nejméně nepříjemných chvilek
u počítače.“
Účast v kurzu byla bezplatná a každý
účastník dostal učební materiály, které může
využít v budoucnu při opakování. Závěrem
kurzu devět úspěšných absolventů získalo
Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Dne 14. března 2008 v Českých Budějovicích
Kontakt: Lenka Hořejší,
lenka.horejsi@attavena.cz, tel. 777 166 019

Střední škola České Velenice rozšiřuje nabídku dálkového studia
Střední škola České Velenice má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dospělých v rámci celoživotního učení. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé upřednostňují kvalifikované pracovníky, snaží se naše
škola neustále rozšiřovat nabídku dálkového studia při zaměstnání.
Nabízíme buď tříleté dálkové nástavbové studium pro zájemce, kteří
jsou vyučeni a chtějí získat středoškolské vzdělání s maturitou, nebo
pětileté dálkové studium pro ty, kteří nejsou vyučeni, a přesto by chtěli
složit maturitu. Obě formy studia jsou bezplatné.
Které obory otevíráme ve školním roce 2008/2009?
1.
Dálkové nástavbové studium pro vyučené:
37-41-L/503
Dopravní provoz

26-41-L/501

Elektrotechnika

23-43-L/506

Provozní technika

2.

Dálkové studium pro absolventy základní školy:

37-41-M/006

Provoz a ekonomika dopravy

Bližší informace získáte telefonicky na čísle 384 794 237, elektronicky na adrese info@sscv.cz nebo na webových stránkách naší školy
www.sscv.cz
Nebojte se opět usednout do školních lavic. Vyšší kvalifikací zlepšíte své šance na trhu práce.
RNDr. Milena Elsterová, statutární zástupkyně školy
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Poděkování
„Znala jsem Vás od mých osmi let. Tehdy
jsem začala hrát ochotnické divadlo v Suchdole nad Lužnicí. Tou dobou jste obstarával
řízení představení, byl jste jednatelem, dramaturgem i autorem některých děl. To všechno
ale nebyly funkce, které byste si chtěl zvýrazňovat na vizitkách, všechna ta činnost byla
smyslem Vašeho bytí, stejně jako láska, spravedlnost a mír, za které jste po celý svůj život
bojoval.“
Našeho pána jste poznali již z dálky díky
jeho střední a štíhlé postavě, která vynikala
páteří silně ohnutou dopředu. Vypadalo to,
jako by se prohýbala pod tíhou starostí, kterých nebyl tento muž ani v pozdním věku
ušetřen. V chůzi si pomáhal opíráním o francouzskou hůl. Jeho hlava byla oválná, pokrytá
prořídlými šedými vlasy. Jeho zelené oči se
propadaly hluboko dovnitř, jako by je někdo
zašlapal, podobně jako se někteří lidé snažili
zašlapat jeho snahy a ideály, kterým se leckdo
vysmíval nebo je nebral úplně vážně. Nos
z profilu připomínal nos římského válečníka,

snad i toto ho činilo tak odolným a neustále
bojujícím. Ústa měl úzká a velká. Celá jeho
tvář byla porostlá strništěm prošedivělých,
hrubých vousů, mezi nimiž si hledaly cestu
rýhy života – vrásky. Krk byl dlouhý a hlavu
držel vzhůru. Nejzajímavější na tomto muži
byly však jeho ruce. Podívali-li jste se na ně,
nebo dostalo-li se vám snad příležitosti dotknout se jich, znali jste vlastně celý jeho život.
Na dotyk hrubé s dlouhými zkřivenými prsty,
které již ztrácely na citlivosti. Jen stěží tedy
zapnuly knoflíčky u košile či zavázaly tkaničky u bot. Přesto byly teplé a dokázaly pevně
stisknout ruku přítelovu.
Náš pán byl povahy mírné, pokorné, skromné a prosté. Hlavní je však fakt, že i v dnešní
době zůstal vlastencem, od čehož se odvíjel i
jeho smysl pro spravedlnost, vytrvalost, čestnost a ochotu. Nezapomínal ani na veřejné oslavy státních svátků a cizí mu nebylo ani
pořádání oslav a vzpomínek na politické vězně minulého století, ke kterým také patřil. Vyprávěl velice dychtivě a poutavě o životě,
práci v dolech, o zkušenostech i o svých divadelních začátcích v rodném Bezkově na Moravě. Přitom využíval gestikulace i výrazné
mimiky. V jednání s lidmi se jevil spíše pla-
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chý, ale vždy říkal pravdu přímo do očí. Žil,
řekla bych,ve svém vlastním světě. Na ostatních si vážil pravdomluvnosti, spolehlivosti,
přátelství, zapálenosti, schopnosti naslouchat,
dokázal si vážit poctivé práce každého. Kladl
důraz na právo a povinnost. Celá jeho osobnost a jeho pohled na svět se odrážela i v jeho
dramatických hrách. Zde dominuje láska,
spravedlnost, tradiční rodinné hodnoty a humor zesměšňující zbabělce zabřednutých
v maloměsťáctví.
Byl to idealista a dost možná i otrok svých
vlastních snů. Někteří lidé ho litovali, jiní jím
opovrhovali, další se mu vysmívali, ale většina si vážila jeho ochoty, pracovitosti a dobrého srdce… proto tady pan Valášek nebyl
zbytečně.
Pro mě zůstává vzorem přímého člověka
s masarykovskou filozofií, který se nevyhýbá
problémům, vzorem čestného jednání, vzorem
člověka milujícího svou práci, sebe a rodinu,
své ideály a smysl života. S Vámi tak náhle
odešel i kus mého dětství a já si opět uvědomuji, co je pro mě opravdu důležité a co mě
bude provázet až do konce i mého života…
vzpomínky na Vás.
Děkuji. Vaše Lenka Mráčková

Pokračování recitační soutěže
Ve čtvrtek 6. března 2008 se v Jindřichově Hradci uskutečnilo okresní
kolo v recitaci.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Matěj Kalát a Karolína Kovačiková
ze III. třídy, Linda Brabcová ze IV. třídy a Michaela Koubová z V. třídy.
Okresního kola se zúčastnilo 11 základních škol. Konkurence byla velká, a přesto se Matěji Kalátovi podařilo postoupit do krajského kola. Se
svou básničkou „Jevíčko“ pobavil porotu i všechny přítomné. I ostatní recitátoři naší školy vzorně reprezentovali. Všem děkujeme a Matěji Kalátovi přejeme úspěch v krajském kole, které se bude konat v dubnu ve
Strakonicích.
Květuše Hanzalová, Foto Hana Budíková

Jak se také dají trávit hodiny českého jazyka?
Někdy je prostě nutné si trochu při vyučování užít kamarádů...
Přečtěte si, jak si naši žáci občas zpestří vyučování...
Svět internetu
Je čtvrtek, venku prší, ale zdá se, že to nikomu z nás nevadí. Každý je zaměstnán svým
počítačem a učebnou se rozléhá jen klikání
myší a nekonečné ťukání do klávesnice...
Každý možná trochu pozapomněl, že tu
sedí kvůli českému jazyku a nechal se unést
světem internetu, daleko od reality. I já se musím přiznat, že poměr slučovací ve větě hlavní
se pro mě momentálně nestává středem zájmu.
Přihlásím se na „spolužáky“ a pochechtávám
se u nových fotek. Na seznamu zjistím, že má
svátek Dana,tak ji třeba najdu na „chatu“ a
zkusím se zeptat, jak jí třeba dopadly ty.......
škoda, nestihla jsem to, paní učitelka mě načapala a já za trest píšu tuhle slohovku.
Musím uznat, že v dnešním světě se mnoho
lidí bez internetu neobejde. Jak by ne, je to
střed informací, zábavy, novinek a zpráv ze

světa. A pro mě především skvělý prostředek
ke komunikaci s kamarády. Internet je teda
věda!
Ale teď už mě omluvte, musím si přečíst
e–mail od Kristýny :-)
Eliška Gregorová, 8. ročník
Proč je pro nás důležitý internet?
ICQ nebo třeba Skype jsou pro nás důležité
ke komunikaci s okolím nebo i kamarádkou ze
školy, které třeba zrovna teď musím říct něco
důležitého. Většinou si ale přes ICQ píšu s kamarády, kteří bydlí dál jako je třeba Péťa z Prahy. Jen těžko bych se s ní mohla vídat každý
den. A proto si myslím, že ICQ je super věc.
A k čemu potřebujeme internet? Pro mne
osobně to je důležitá věc. Vždyť na internetu si
můžete stáhnout MP3-ky, videa nebo filmy,
koupit oblečení nebo pračku, přečíst si novinky ze světa jako třeba to, že si Jessica Simpson nechala udělat plastiku nosu. A přitom
nemusíte z domu vystrčit ani patu. A to je super, ne?!
Táňa Borošová, 8. ročník

Psaní zpráv přes internet je velmi nakažlivá nemoc. Hlavně ve škole při vyučování.
O přestávkách není moc času bavit se o tom,
co potřebujeme probrat nebo se domluvit na
odpoledne. A tak se samozřejmě tajně využívá
vyučovacích hodin. Buď se píše přes internet
(když jsme zrovna na PC) a nebo si píšeme dopisy. Většina žáků si ale myslí, že když si sednou do posledních lavic, že jsou nenápadní.
Ale to se pletou, je to právě naopak. Taky –
kdo by podezíral žáky v první lavici? Ale po
přečtení tohoto článku, dá-li se tomu tak říkat,
to bude asi jinak.....
Žáci, kteří umí psát na klávesnici všemi deseti prsty, mají velkou výhodu nad ostatními.
Je to rychlejší a stihnou toho mnohem víc probrat. Také není slyšet tak hlasité ťukání do klávesnice.
Je zajímavé, že dopisy si posílají většinou
holky. Kluci zase hrají potají hry nebo probírají nejnovější a nejlepší zbraně.
Ale procvičování češtiny by taky rozhodně
nikomu neuškodilo......
Kristýna Bednářová, 8.ročník
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Lyžařský zájezd
pokračování ze str. 1
Děkuji instruktorům Mgr. F. Maxovi a
Mgr. L. Oldřichovi, zdravotnici paní I. Kollmannové za bezproblémový a bezpečný průběh kurzu a rovněž rodičům, kteří umožnili
svým dětem tento lyžařský výcvik absolvovat.
Vedoucí kurzu Mgr. O. Ondřichová

Na sjezdovce Anděl

Je pár minut před 7 hodinou a my netrpělivě čekáme a nakládáme naše „malá“zavazadla
a lyže. Na tvářích dětí je usměvavý a nedočkavý obličej a na tvářích rodičů nervozita a starost. Je to tady! Autobus se rozjíždí a my
vidíme mávající ruce rodičů a už si představujeme, jak si tento týden užijeme. Okolo 12.00
dorážíme k hotelu Siréna, máme obavy, abychom si vůbec zalyžovali, protože kolem nás
není žádný sníh!
Po vyzvednutí klíčů se snažíme všichni
dostat do našich pokojů, ve kterých se hned
zabydlujeme. Po nenáročném průzkumu pokojů se vydáváme na sjezdovku, kde je aspoň
trochu sněhu. Sledujeme mezi námi zdatné lyžaře, jak nám předvádějí co a jak.
Po sjetí mírného kopečku jsme byli rozřazení do družstev. Do chaty jsme přišli celí promáčení po několika pádech. Následuje večeře,
u které si vyprávíme zážitky z prvního dne. Po
večeři máme ve společenské místnosti přednášku a program na druhý den.
Je neděle ráno. Jaké bylo naše překvapení!
Koukáme z okna a všude venku bílo! Jsme nedočkaví, kdy půjdeme lyžovat. Ani se nenadějeme a už si prošlapáváme sjezdovku a
zkoušíme nové cviky.
Třetí den jsme se vydali na Černou horu,
kam nás vyvezla lanovka Černohorský expres,
ze které jsme měli nejdřív strach, ale pak jsme
to zvládli.
Čtvrtý den byl odpočinkový, dopoledne
jsme se vydali do Jánských Lázní, kde jsme se
koukli po obchodech, ale pak jsme stejně
všichni skončili v cukrárně. Odpoledne jsme
navštívili bazén v Trutnově, kde jsme se také
vyřádili na dětském hřišti. Až do pátku jsme
se v lyžování zlepšovali a také jsme měli nějakou tu diskotéku.
Myslím, že se mezi námi našli tací, které
lyžování nadchlo a hodlají v něm pokračovat.
V sobotu jsme se rozloučili s hotelem a okolím
a pádili jsme k domovu. Určitě všichni budeme vzpomínat na tento týden plný zábavy, zážitků a dovedností, které se nám v životě
budou určitě hodit.
Tereza Machová, 7.ročník

Již celé jarní prázdniny se určitě každý ze
7. ročníku těšil a připravoval na 1.3.2008.
Tímto dnem začínal pro tuto třídu nejkrásnější výlet v celé ZŠ. Jelo se totiž na lyžařský výcvik do Jánských Lázní. Toto lyžařské
středisko leží v Krkonoších a je výjimečné svou
krásnou a neponičenou
přírodou, ale hlavně lázeňskými domy.
Už v 7.00 byli všichni
na parkovišti u školy a
čekali na autobus. Nestáli
tam však sami. Jako doprovod jim také pomáhali
nosit bagáž „uplakaní“
rodiče, že celý jeden týden neuvidí své ratolesti.
Naopak děti byly, myslím si, docela rády, že si
odpočinou od školy a od
povinností. Teď už zbývá
jen naložit bagáž a lyže a
můžeme vyrazit! Cesta
utekla velmi rychle a než
jsme se nadáli, tak jsme byli na místě. Naším
domovem se stal hotel Siréna. Ještě ten den

Snowboardisté K. Janků a L.Šumský
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jsme šli lyžovat a pak nás čekala dobrá večeře.
První dva dny jsme museli šlapat, ale potom to
bylo super. Vedoucí hotelu nám každý den odvezl lyže ke kabinkové lanovce. My jsme šli
pěšky a na zádech jsme si nesli lyžáky.

Před výcvikem na Černé hoře

V úterý jsme šli do města a odpoledne jsme
jeli do Trutnova do bazénu. Všichni jsme se
vyřádili a jeli jsme zase zpět na hotel. Další
dny také utekly jako voda, protože svítilo
slunce a nikdo se nenudil.
Každý večer pan ředitel pouštěl to, co natočil na kameru a hráli jsme různé hry. Nakonec
jsme jeli závody, což bylo vyvrcholením a zakončením celého kurzu. Ti nejlepší lyžaři byli
odměněni.
Všem bylo do pláče, když jsme odjížděli,
ale těšili jsme se tím, že za rok můžeme jet
zase.
František Maxa, 7.ročník

Na Černé hoře, konečná kabinkové lanovky
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HORNÍ SUCHDOL NAD LUŽNICÍ MEZI
DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI
VE VZPOMÍNKÁCH PAMĚTNÍKŮ
(Pokračování z minulého čísla)
Ale i v jiných případech vznikal dojem, že
na prvním místě byla zemědělská usedlost a
zvláště její živý inventář, a teprve na druhém
místě sám vlastník této usedlosti. Tak např.
rolník postavil novou stodolu, nový chlév, do
chléva zavedl "napaječky" pro dobytek apod.
, ale sám zůstával v prostředí nejen zdravotně
nevhodném, neestetickém, ale i velmi zaostalém – jak co převzal po předcích, dokonce i
vzdálených.
Jedním z odstrašujících případů býval suchý WC – budka, jak ji známe např. z televizního filmu Chalupáři, která stávala na dvoře u
hnojiště.
Koupelny se v tehdejší době na venkově téměř neobjevovaly.
Ne každý zemědělec potřeboval dobytče
přikoupit. Musel také přebytečný kus k tahu
nebo na žír odprodat. Ať to byl volek, jalovička nebo stará "vydojená" kráva.
Po domech sice čas od času chodili "handlíři", ale ti se obvykle snažili nakoupit co nejlevněji, a dokonce někteří i svými řečmi
zemědělce uráželi. Proto rolníci raději vodili
skot na dobytčí trhy. V tomto směru měl dobré
jméno dobytčí trh v Třeboni. S jakým výsledkem mohl takový trh skončit, uvádí tento příběh:
"Vydáme se s naším volkem na trh to Třeboně", znělo rozhodnutí prodávajícího, v tomto případě mého otce.
A tak ráno ještě před úsvitem vyrazil otec
se mnou a mým bratrem asi na patnáctikilometrovou cestu z Horního Suchdola na sever
lesem mezi Benátkami a Cepem na tvz. Třeboňskou cestu – přes myslivnu Barbora a kolem sv. Huberta k Opatovickému rybníku a
k rybníku Svět – na konečný cíl: dobytčí trh
v Třeboni.
A však běda! Trh se nevydařil, prodávajících bylo snad více než kupujících, a tak volek
"zůstal na ocet". Před polednem nastal návrat
domů touž cestou. Co je takových 7 – 8 hodin
cesty pro houževnaté chlapy zocelené těžkou
zemědělskou prací! Ale /bohužel/ ten volek
zatím tak zocelený nebyl, a tak stále více dával
najevo svůj nesouhlas k pokračování na této
/pro něho/ téměř nekonečné cestě.
S velkým "povzbuzováním" se dobelhal
ještě kus za sv. Barboru, ale tam už definitivně
dal najevo: "potud a dost" ! Prostě si lehl na
zem a nevstal, ani kdybychom ho byli na kolenou prosili. Několik kilometrů za polovinou
cesty. Co teď? I vydal jsem se s bratrem "spěšnou nohou" /cito pede/ domů, abychom se vrátili asi za tři hodiny zpět s žebřiňákem taženým

voly. Jejich mladší kolega nyní již dovolil, aby
byl naložen, a za další asi dvě hodiny už si hověl u plného koryta opět ve "své" maštali.
Nadto měl zaručeno, že k opakování podobné
cesty jej v budoucnu už nikdo nutit nebude.
Řeklo by se "člověk vydrží víc než zvíře". Je
však nutno mít na paměti, že člověk, má-li vydržet, musí mít patřičný trénink. To platí i
o zvířatech.
Neměli to v třicátých létech zemědělci lehké. Po světové krizi v roce 1933 se i zemědělství dlouho vzpamatovávalo a nabídka často
předstihovala poptávku, zvláště v oblastech
vzdálených od větších měst.
Maso se dlouhodobě drželo /obdobně i
máslo/ na úrovni 12-14 Kč za 1 kg a často byli
zemědělci nuceni prodávat pod cenou. Obdobně tomu bylo i s vejci – 1 kus za 30, a dokonce
i za 20 haléřů. Vejce skupovával pan F. P.
z Boru, který chodil dům od domu s košíkem
na brambory a každé podezřelé vajíčko prohlížel v dlaních proti světlu, aby zjistil, zda již
není "naseděné". Zřejmě se nikdy nezmýlil.
Nabídka se však někdy směřovala též k
venkovskému lidu. Např. v době sklizně okurek jezdívala po obci bryčka tažená hubeným
koněm a s nákladem okurek. Kupující svolával vozka pokřikující táhlým hlasem slovy:
"Vo´kurky, vo´kurky na salát" ! A kluci jej doplňovali: "Pojďte je, lidičky, kupovat". Moc
jich ale ovšem neprodal. Peněz mezi chudinou, jež silně dominovala, bylo neskutečně
málo a navíc, kdo měl byť jen malou zahrádku,
snažil se vypěstovat nejen nějakou tu okurku,
ale hlavně cibuli, česnek, mrkev a salát alespoň pro vlastní potřebu rodiny.
Kromě pěstování zemědělských plodin a
chovu hovězího dobytka je na místě zmínit se
alespoň stručně o chovu prasat a drobného domácího zvířectva.
Prasata se chovala tehdy v Horním Suchdole převážně na prodej, jen větší zemědělci si
mohli dovolit také "zabijačku". Chalupníci a
jiní méně situovaní lidé si " přepych " zabijačky dovolit nemohli. Čuníky sice obvykle
pěstovali, aby mohli zužitkovat odpadky
z domácnosti, ale byli nuceni je zpeněžit. Museli se spokojit /obdobně jako chudí "nezemědělci"/ pěstováním králíků. A však i ty někteří
z těchto chudších prodávali, aby získali alespoň nějaký ten "halíř" na nutná denní vydání
včetně různých poplatků.
Králíky pěstovali dokonce i "nezemědělci". Trávu pro ně sháněli na místech, která nikdo nesekal, např. na stokách /talutách/ podél

silnic. Ty sice mohl sekat pro sebe cestář, ale
někteří o toto "krmivo" neměli zájem. Jinak se
nalezla některá travička na polních cestách
nebo úzkých mezích, o něž větší zemědělci
nestáli. Také v lesích mohla chudina nějakou
tu trávu sehnat. Lze však předpokládat, že
chov králíků byl realizován též jako "koníček"
milovníků drobného zvířectva.
Chalupníci pěstovali zpravidla též slepice.
Vejce si však pro sebe nemohli popřát příliš
často, ačkoliv se prodávala velmi levně.
Méně často, spíše jen ojediněle, se pěstovaly ovce nebo kozy. Také krůty bylo lze možné
spatřit jen velmi zřídka. Pokud jde o holuby, ty
chovali jen někteří nadšenci. Holoubata byla
pochoutkou labužníků.
Tak jako dobytek a brav ani ostatní zvířata
/taktéž i drůbež/ nebyla čistokrevná, proto též
užitek nebyl zdaleka optimální.
PhDr. Jaroslav Novák

Kulturní zážitek
V únoru 2008 jsme v rámci předplatného
zhlédli v Jihočeském divadle v Č.Budějovicích balet G.Pucciniho Madame Butterfly.
Byl to nezapomenutelný a krásný zážitek.
Náš obdiv patří celému souboru tanečníků a
představitelům hlavních rolí, kteří vyjádřili
vše tancem a mimikou, lásku,bolest a zoufalství, kde nebylo třeba slov. Stejné pocity nás
ovládly v Jihočeském divadle i na představení
Zvoník u Matky Boží.
Děkujeme a doporučujeme ostatním zájemcům.
J.Beauchampetová

Cvičení rodičů s dětmi
V sobotu 9. února v tělocvičně ZŠ proběhlo
dopolední cvičení rodičů s dětmi. Celkem se
zúčastnilo 26 dětí. V tělocvičně na malé sportovce čekaly různé hry, pohybová říkadla a
„opičí dráha“ sestavená z tělocvičného nářadí.
Během cvičení se zapotily nejen děti, ale i jejich rodiče. Po splnění všech úkolů dostali
malí cvičenci sladkou medaili a diplom na památku.
Chtěly bychom tímto poděkovat všem
zúčastněným rodičům a jejich dětem za hezké
dopoledne.
Cvičení rodičů s dětmi probíhá pravidelně
ve čtvrtek od 15.45 hod. v tělocvičně ZŠ.
Jana Nestávalová a Anna Brothánková
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AHOJ!… na první jarní plavbě…
Dětský vodácko-turistický oddíl Lužničáci vznikl před třemi lety při
Vodáckém klubu v Suchdole nad Lužnicí. Jádro oddílu tvoří asi 15 dětí
ve věku od 8 do 14 let. Snažíme se o pravidelné páteční schůzky, občas
s besedou mezi nás přijdou cestovatelé sdělit své zážitky. Naposledy
jsme si na loděnici promítali obrázky z cesty „Tuniskem v sedle byciklu“ v podání Aleny Nedorostové a Petra Beníška. Sobotní výprava nás
zavedla pod vrch Lísek do lázní Svaté Kateřiny a města Počátky, kde
jsme byli pozváni panem Jiřím Kalinou na prohlídku amatérské meteostanice. Děti měly zajímavé dotazy a dozvěděly se nové informace
o „tvorbě počasí“ na webových stránkách: http://meteo-jirkalina.com/
O jarních prázdninách proběhl dvoudenní program v Praze, pro malého vodáka za celkovou částku 400,- Kč. V pondělí 25.2.2008 jsme se
vypravili na jedinečnou výstavu ve Valdštejnské jízdárně věnovanou
Albrechtu z Valdštejna a jeho době. Měli jsme připraveny pracovní listy a kvízy a společně objevovali tuto zajímavou postavu evropských
dějin. Moc se nám líbila následující prohlídka reprezentativních prostor
budovy senátu. Naším skvělým průvodcem byl Jaromír Štětina - nezávislý novinář, senátor a dlouholetý vodák, autor legendární knížky
S Matyldou po Indu. Je také zakladatelem českého raftingu a autorem ně-

FOTBALOVÁ SEZONA – duben
sobota 05.04.
neděle 06.04.
neděle 06.04.
neděle 06.04.

10:00
10.00
11.30
16.30

Dorost I.A
St. Žáci I.A
Ml. Žáci I.A
Muži B OP

Suchdol / Meteor Tábor
Suchdol / J.Hradec B
Suchdol / J.Hradec B
Suchdol B / Český Rudolec

středa 09.04. 17.00

Mini St. OP

Suchdol / Lomnice B

neděle 13.04. 16.30

Muži A I.A

Suchdol A / Řepeč

středa 16.04. 17.30

Mini Ml. OP Suchdol / Majdalena

sobota 19.04.
neděle 20.04.
neděle 20.04.
neděle 20.04.

10.00
10.00
11.30
17.00

Dorost I.A
St. Žáci I.A
Ml. Žáci I.A
Muži A I.A

Suchdol / Kunžak
Suchdol / So. Sez. Ústí
Suchdol / So. Sez. Ústí
Suchdol A / Malšice

středa 23.04. 17.30

Mini St. OP

Suchdol / J.Hradec B

neděle 27.04. 17.00

Muži B OP

Suchdol B / Stráž

středa 30.04. 17.30
středa 30.04. 17.30

Mini St. OP Suchdol / Třeboň
Mini Ml. OP Suchdol / Břilice B

sobota 03.05. 10.00
neděle 04.05. 17.00

Dorost I.A
Muži A I.A

Suchdol / Slavonice
Suchdol A / Bechyně

Uzávěrka každého
čísla je 15. den
v měsíci

KDO
INZERUJE,
TEN
PROSPERUJE!

POZOR
S platností od 1. dubna 2008 se mění cena inzerce
2
v Suchdolském zpravodaji. 1 cm = 7 Kč
Zároveň se mění i cena Zpravodaje ze 3 Kč na 4 Kč.

7

kolika cestopisů. Děti
měly možnost vyzkoušet si, jak asi vypadá zasedání senátu.
Pan Štětina s nadsázkou předložil návrh
zákona o prodloužení
letních prázdnin a
děti mačkaly tlačítky,
hlasovaly a vzrušeně
debatovaly. www.jaromirstetina.cz Večer
jsme navštívili skvěle obsazenou divadelní hru Naši furianti v Národním divadle. Přespali jsme v areálu Husova domu. Následující den jsme
vzpomenuli “únorové výročí” u Památníku obětem komunismu na
Újezdě. Cestou přes Petřín jsme se přesunuli k objektu Národní galerii,
kde jsme se zájmem absolvovali komentovanou prohlídku expozice
starého evropského umění ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí. Při odchodu z paláce jsme byli svědky výměny hradní stráže,
probíhající za zvuku fanfár posádkové hudby. Po procházce sluncem
ozářenou Prahou jsme byli přivítáni v Růžové ulici v Růžové čajovně,
www.pangea-tea.cz, kde byl pro nás připraven osvěžující šálek čaje.
A pak hurá na vlak domů...vyprávět rodičům bohaté zážitky. Děkujeme
za čas věnovaný malým vodákům a za vstřícnost: Jaromíru Štětinovi,
Pavle Hájkové, manželům Křivánkovým – majitelům čajovny, Mirce
Fůrové.
Ve středu 27.2. jsme s Vodákem vyjeli do bazénu lázní Aurora
v Třeboni. Management lázní věnoval dětem dvouhodinové koupání
zdarma. Děkujeme za skvělý prázdninový dárek.
Od soboty 29. března 2008 je již řeka odemčena, a tak vzhůru na palubu ke svému pádlu a kormidlu. Přejeme všem šťastnou plavbu a krásné přivítání jara. Ahoj.
Marie K.
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Více než 16 000 položek
na dosah

ve Vaší lékárně!
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Sleva 5 %!
Při nákupu nad 1 500 Kč
doručení zdarma!
www.lekarnasuchdol.cz
Mgr. Jitka Durková
Lékárna U Panny Marie Pomocné

Suchdol nad Lužnicí

Marcela Hauserová
Hamr 155
378 06 Suchdol nad Lužnicí
tel. 384 797 733
603 526 356
Pondělí – Pátek 9 – 17 hod.

PEKÁRNA SUCHDOL
přijme
do stálého pracovního poměru

u řidiče na rozvoz pečiva t
Nástup možný ihned
Podmínka: řidičský průkaz pro vozidlo do 3,5 t.
Zájemci se mohou hlásit osobně v kanceláři Pekárny
nebo na mobil 731 512 620

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
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