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Cena 6,00 Kč

PROJEKT ENERGIE PRO
JIHOČESKÝ VENKOV
UPOZORNĚNÍ
Chcete dostávat bezplatně informace
o aktuálním dění v Suchdole nad Lužnicí
formou SMS? Nová služba InfoKanál
Vám to umožní. Přihlaste se SMS poslanou z Vašeho mobilního telefonu ve
tvaru IK SUCHDOL REG na telefon
605 733 680. Odhlášení ze systému je možné SMS poslanou z Vašeho mobilního telefonu ve tvaru IK SUCHDOL ODREG na
telefon 605 733 680.

Třídíme plasty
DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU PATŘÍ:

–
–
–
–
–
–
–

PET lahve (od minerálních vod apod.)
Plastový zahradní nábytek
Přepravní bedničky (od zeleniny apod.)
Igelity, sáčky, fólie od potravin, stavebních materiálů apod.
Obaly od saponátů a kosmetického zboží
Plastové obaly od potravin (kelímky od
jogurtů, hořčice,lahve od kečupů)
Nápojový karton (od džusů, mléka apod.)

Veškeré obaly musí být čisté, zejména od potravin, prosím, obaly vymývejte (např. kelímky
od jogurtů, hořčice apod. …) !!!
Prosím, nevhazujte !!!
novodurové trubky, linoleum, polystyren,
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.)
P. Hrbek, městský úřad

26. a 27.3.09 od 9.00 hod. proběhne na zámku v Nových Hradech kurz projektu Energie pro
jihočeský venkov. Cílem kurzu je seznámit veřejnost s možnostmi využití alternativních
zdrojů energie, proto je kromě přednášek plánovaná i exkurze.
Kurz je bezplatný.
Témata
§ využívání sluneční energie pro výrobu teplé vody (sluneční kolektory)
§ využití fotovoltaických panelů na výrobu elektrické energie
§ problematika hospodaření s vodní energií
§ úloha vody v krajině
§ zkušenosti s provozem fotovoltaické elektrárny
§ udržitelná energetika nutná k přežití civilizace
§ biotechnologie
§ rakouské zkušenosti v obl. nízkoenergetických a pasivních domů
§ prognózy spotřeby energie
§ možnosti získání podpor pro projekty využívající alternativní zdroje energie
§ bioplyn
Za Ústav fyzikální biologie JU a Castech
novohradské sdružení pro povznesení věd a technologií srdečně zve Mgr. Naďa Štysová
Zájemci přihlaste se na mail nada.stysova@seznam.cz
Program bude na webových stránkách Castech-nh.xf.cz
Občerstvení pro účastníky zajištěno.
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.

POZVÁNKA
Dne 15.3.2009 ve 14.00 hod.
se koná valná hromada
TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí
v klubovně na hřišti.

INFORMACE
V pondělí 23. března 2009
bude v Suchdole nad Lužnicí

zahájen nový kurz
k získání řidičského oprávnění

ilustrační foto

Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299.

MAŠKARNÍ
PRO DĚTI
Děti, ještě jste nestačily uklidit oblečení
z maškar? Tak si ho oblečte 14. března
v sobotu a přijďte do HASIČÁRNY si zasoutěžit, zatancovat nebo zkusit štěstí
v tombole. Budeme se na Vás těšit od
14 hodin na MAŠKARNÍM REJI.
Tak 14. března ve 14 hodin
na MAŠKARNÍM REJI v hasičárně
se na Vás těší
Český svaz žen v Suchdole nad Lužnicí
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Program kina na měsíc březen
t

4. středa

19.30 hod.

100 min.

t

14. sobota

19.30 hod.

87 min.

NEBEZPEČNÝ CÍL

ČESKÁ RAPublika

Jeden muž. Jedna kulka. Jeden zásah. Remake
úspěšného akčního dramatu bratrů Pangových
z roku 1999.
Hrají: Nicolas Cage, James With, Charlie Yeung.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

Dokument o několika výrazných osobnostech
tuzemské hip hopové scény jako je Orion z kapely PSH a Hugo Toxxx ze skupiny Supercroo.
Režisérem dokumentu je Pavel Abrahám.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč

t

t

6. pátek

19.30 hod.

102 min.

18. středa

19.30 hod.

105 min.

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ

DENÍK NYMFOMANKY

Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba.
V historii existuje mnoho příkladů střetů civilizací, po nichž ty méně vyspělé zanikly.
Hrají: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jon
Hamm.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

Erotické drama. Val je velmi atraktivní a
vzdělaná dáma posedlá sexem. Je schopna milovat se s kýmkoliv a kdekoliv. Její deník je
svědkem všech milostných dobrodružství.
Hrají: Geraldine Chaplin, Angela Molina a
další.
České titulky, mládeži do 18 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

t

11. středa

19.30 hod.

93 min.

t

96 HODIN
Bývalému špiónovi Bryanovi unesou dceru
Kim a on zjistí, že padla do rukou obchodníků
s bílým masem. Nečeká na nic a vezme spravedlnost do svých roku.
Hrají: Liam Neeson, Maggie Grace a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

20. pátek

19.30 hod.
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101 min.

25. středa

19.30 hod.

110 min.

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL
a zůstat úplně sám
Komedie. Redaktor bulvárního plátku jednoho dne dostane nabídku psát pro ještě bulvárnější deník, kde se mu naskytne příležitost ještě
více se prohrabovat soukromím slavných.
Hrají: Kirsten Dunst, Simon Pegg, Jeff Bridges.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč
t

27. pátek

19.30 hod.

90 min.

OCAS JEŠTĚRKY
Narození Josefa Bárty provází věštba – zemře
ve věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho
opustí žena se synem a jeho svět se zhroutí.
Hrají: David Švehlík, Karel Zima, Marie Durnová, Stanislav Zindulka, David Novotný.
Mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
t

14. sobota

17.00 hod.

90 min.

KAMARÁDOVA HOLKA

KDOPAK BY SE VLKA BÁL

Romantická komedie. Co dělat, když vás
opustí přítelkyně? Přesně tímto problémem se
zabývá Tank.
Hrají: Kate Hudson, Lizzy Caplan, Dane Cook.
České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

Rodinný film, dětský horor, dospělá romance
a pohádka o Červené Karkulce.
Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová,
Pavel Řezníček a další.
Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

Pozvánky za kulturou
u V sobotu 7. března 2009 od 19.30 hodin se uskuteční v Kině v Suchdole nad Lužnicí divadelní představení komedie A DO PYŽAM! Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Martina Válková / Kateřina Brožová / Kamila Špráchalová, Kateřina Hrachovcová-Herčíková / Nela
Boudová, Eva Čížkovská, Martin Hruška/Zdeněk Vencl.
Vstupné 220,- Kč. Prodej vstupenek v Městské knihovně.
TOTO PŘEDSTAVENÍ SE PŘEKLÁDÁ NA NEDĚLI 19. dubna 2009.
PRODANÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, NEBO JE LZE VRÁTIT
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ.
u V Městské knihovně můžete navštívit výstavu fotografií Miloše a Jany Flaškových
BENÁTKY A KARNEVAL. Pan Miloš Flaška je rodák ze Suchdola nad Lužnicí.
u Na 14. března 2009 připravujeme od 14.00 hodin do 19.00 hodin v Restauraci U Pávků taneční odpoledne s Třeboňskou dvanáctkou.
Vstupné 60,- Kč. Srdečně zve Město Suchdol nad Lužnicí.
u Město Suchdol nad Lužnicí pořádá v sobotu 4. dubna 2009 zájezd do německých termálních
lázní Bad Füssing.
Cena zájezdu je 300,- Kč. Závazné přihlášky v městské knihovně.

ČSŽ zve do svých řad NOVÉ členky
Ať už jsi babičkou, maminkou, slečnou či jinak prostě ŽENOU, zveme Tě do našich řad. Užiješ si práci s dětmi, podíl na výstavách, podíváš se s námi na výlet a také můžeš dát nový nápad do placu. Užiješ si i zábavu, trochu starosti. U nás se nudit nebudeš .
Přihlásit se můžeš u kterékoliv členky nebo na číslech 724 560 275 nebo 384 781 037.
Budeme se na Tebe těšit.
S pozdravem předsedkyně Věra Kryšpínová

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Iva Hercíková
– Dám si to ještě jednou aneb Indolúna
Valja Stýblová
– Lužanská mše
James Patterson
– Mistr zločinu
Pavlína Pořízková – Léto modelky
Richard Yates
– Nouzový východ
Sandra Brown
– Poslední interview
Robert B. Parker
– Vysoké sázky
Slavné vily Jihočeského kraje

LYŽAŘSKÝ
ZÁJEZD
Tělovýchovná jednota
TATRAN Suchdol nad Lužnicí
pořádá v sobotu 14. března 2009
lyžařský zájezd

do Rakouska na Hochkar
Bližší informace
na telefonu 384 781 127,
v základní škole u Mgr.. L. Ondřicha
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Lékařská služba první pomoci
očekává 1000. pacienta
V průběhu března či dubna ošetří Lékařská služba první pomoci v Třeboni již tisícího pacienta. Vedle ošetření dostane i pozvání na zasedání správní a dozorčí rady této obecně prospěšné společnosti a obdrží malý dárek.
Od srpna 2008, kdy ordinace lékařské pohotovosti začala fungovat v nově zrekonstruovaných prostorách v Seifertově ulici, využilo jejích služeb do dnešních dnů téměř 900 pacientů.
Lékaři poskytují ošetření běžných, život neohrožujících onemocnění, a to ve všední dny od 18
do 22 hodin, v sobotu, v neděli a o svátcích od 8 do 19 hodin. Pro radu mohou lidé zavolat na tel.
384 721 800. Se závažnějšími zdravotními problémy, kdy hrozí selhání základních životních
funkcí, nebo k němu došlo, je nutné se obracet na Zdravotnickou záchrannou službu (tel. č. 155),
která má výjezdová místa v Třeboni a Suchdole nad Lužnicí.
Lékařská služba první pomoci, o.p.s., je neziskovou organizací, která by bez podpory a dotací
od orgánů místní správy a bez sponzorských příspěvků, získaných od řady firem, nemohla existovat. Představitelé obecně prospěšné společnosti by proto chtěli poděkovat všem, kteří svou finanční pomocí, svými dary pomohli lékařskou pohotovost v Třeboni úspěšně zavést a
provozovat. Dík patří především orgánům Jihočeského kraje, městu Třeboni a obcím spadajícím
pod její správní obvod, ale i 22 firmám, jejichž seznam, vzhledem k nedostatku místa v tisku,
uvádíme alespoň na webových stránkách na adrese: www.lekarskasluzba-trebon.cz. Věříme, že
stejně štědří budou i nadále a že se jejich řady v zájmu nás všech v letošním roce dále rozšíří.

Zápis do 1. tříd
Ve středu 4. února se uskutečnil na naší
škole zápis do 1. tříd. Zápis do 1. třídy základní školy je důležitým a slavnostním okamžikem v životě každého dítěte, proto jsme pro
děti a jejich rodiče přichystali co nejpříjemnější prostředí. Děti na 1. stupni připravily výstavu svých prací a vyrobily dárky pro své malé
kamarády. Pohoštění se ujala děvčata z 8. ročníku. Zápis byl jako každý rok spojen s prohlídkou celé školy.
K zápisu do naší školy přišlo celkem
36 dětí, zapsáno k základnímu vzdělávání
bylo 24 dětí. Rodičům zbývajících dětí byla
doporučena návštěva pedagogicko – psychologické poradny, kde odborníci pomohou rodičům v rozhodování, zda je jejich dítě zralé
pro nástup do základní školy či nikoli.
Ve školním roce 2009 / 2010 bude pro prvňáčky otevřena pouze jedna první třída. Vyučovat v této třídě bude Mgr. Hana Budíková.
Velmi si vážíme důvěry rodičů, kteří přišli své
děti zapsat do naší školy, a věříme, že první
školní rok přinese Vašim dětem i Vám radost a
spokojenost.
Mgr. Alena Ficalová

Důchodci zvou
Městská organizace Svazu důchodců v Suchdole nad Lužnicí si Vás dovoluje pozvat na
veselou předvelikonoční zábavu, která se
uskuteční v sobotu 4. dubna 2009 od 14.00
hodin v sále Restaurace U Pávků.
K veselé zábavě a k tanci zahraje kapela
Flamendr.
Vstupné 70,- Kč.
Srdečně se na Vaši účast těšíme!
Výbor Svazu důchodců

Vodáci připravují ...
na sobotu 28. března

tradiční Odemykání Lužnice
již XXX. ročník!
Protože jde o kulaté výročí, bude i toto setkání slavnostnější. U mostu na Klikov přivítá
vodáky a příznivce přírody v 10 hod. hudba,
občerstvení a suvenýry (čepice, trička).
Přijďte! Ahoj! Suchdolští vodáci
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Vážení přátelé z řad seniorů
i občanů našeho města
Suchdol nad Lužnicí
Výbor městské organizace Svazu důchodců vám sděluje okolnosti, které daly našim
aktivním členům příjemnou zábavu při každotýdenním posezení v našem klubu.
V pondělí 23. února se konala výroční
schůze naší městské organizace, která vám
dává přehled o činnosti v loňském roce.
V roce 2008 se uskutečnilo 94 posezení
členů v klubu, nejvíce jich je vždy v pondělí a
menší počet jich obsazuje vždy čtvrtek – za
celý rok jich bylo 1880. V pondělí se v klubovně konají akce – jmenovat můžeme 3 zdravotní
akce, 1 akce se zástupkyní rady spotřebitelů,
2 akce s rodákem Suchdola PhDr. Novákem,
konaly se 2 zajímavé cestopisné besedy o Peru
a o Střední Americe doplněné obrázky videa.
Konala se také setkání se starostou města
p. Janem Kronikou, s velitelem místní policie
p. kap. Čalkovským a konalo se i setkání se senátorem a předsedou Svazu odborů panem
Milanem Štěchem.
Výroční schůze se konala 18. února, kde
byla předána zpráva o činnosti roku 2007,
byly provedeny volby výboru, revizní komise
a byl stanoven plán na rok 2008. Účastníky
byli starosta města Jan Kronika a předseda
krajské rady SD pan Minařík.
Ze všech jmenovaných akcí byly přijaty
oslavy masopustu, v květnu oslava Dne matek
a v prosinci mikulášské posezení – vždy doplněny hudbou. V dubnu a v říjnu se konaly zábavy s tancem vždy v sobotu odpoledne
v Restauraci U Pávků. V září se konal i táborák. Všech těchto akcí se účastní i senioři
z Českých Velenic. Pro zájemce se konaly i
2 autobusové zájezdy a 1 výlet na kolech.
Tato naše zpráva je pro všechny a hlavně
pro seniory, kteří nejsou našimi členy a my bychom je rádi přijali do svých řad, reagovali bychom i na jejich přání a připomínky.
Děkujeme všem, kteří ocení naši iniciativu
a bohatost činnosti a rádi uvítáme zájemce
z řad seniorů našeho města.
Svaz důchodců v Suchdole nad Lužnicí
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CHKO Třeboňsko vznikla před 30 lety
Znamená to, že lidé mladší 40 let si nemohou pamatovat nic, lidé o trochu starší si možná všimli, že se něco děje. A ti, kteří se přímo
aktivně zúčastnili, si nejspíše ještě dnes vybaví ospalou nebo naopak bouřlivou atmosféru
jednotlivých jednání, schůzí, exkurzí…
Pokud si člověk přečte ve sborníku přednášek EKOLOGIE a EKONOMIKA Třeboňska
z roku 1978 referát ing. Václava Poláka, který
pracoval na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody, zdá se vše prosté
a jednoduché.

foto: RNDr. Jan Ševčík

CHKO Třeboňsko vznikla tak, že v roce
1970 Státní ústav památkové péče a ochrany
přírody v Praze požádal své Krajské středisko
v Českých Budějovicích, aby Třeboňsko zahrnulo do plánů příprav na vyhlášení. Zhruba se
vytyčily hranice, Místním národním výborům
dotčených obcí byl zaslán dotazník. Z 33 odpovědělo 28, 27 bylo pro vyhlášení. Do přípravných prací bylo zapojeno Hydrobotanické
oddělení ČSAV v Třeboni (tzv.,,botaňák“).
V březnu 1973 byla při Městském národním
výboru v Třeboni ustavena Komise pro ochranu přírody a životního
prostředí, která měla za
cíl pomoci s vyhlášením.
Podle podkladů odborníků se upravovala
hranice. Definitivně byla
stanovena v roce 1975.
Jednalo se s hospodářskými
organizacemi
(Státní lesy, Velkovýkrmny, Štěrkopísky…).
Záměr byl projednán i se
stranickou organizací.

Veřejnost byla
informována všemi
tehdy možnými způsoby
(přednášky,
výstavy,
články
v tisku… internet ještě nefungoval!).
Do 9.2.1977 se získávaly souhlasy od jednotlivých místních národních výborů, pak návrh projednaly Okresní národní výbory
v Jindřichově Hradci, v Táboře a Českých Budějovicích. Pak ještě Jihočeský krajský národní výbor a 29.8.1977 byl návrh postoupen
Ministerstvu kultury České socialistické republiky.
Je třeba dodat, že už 1. března 1977 se Třeboňsko stalo biosférickou rezervací v programu
MAB UNESCO. Mezinárodní uznání výrazně
napomohlo následnému vyhlášení CHKO.
Dne 15. listopadu 1979 byla CHKO Třeboňsko vyhlášena.
Než se narodí dítě, trvá to 9 měsíců. Než se
narodila CHKO, trvalo to 9 let.
RNDr. Markéta Drábková
Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky – Správa CHKO Třeboňsko

Cykloklub Dračice
se představuje...
Letos o prázdninách uplynou čtyři roky,
kdy se několik bývalých závodníků a trenérů
bývalého cyklistického oddílu TJ ČSAD Trhové Sviny rozhodlo, že dáme našemu rekreačnímu pohybu na kole pro udržení fyzičky a
shození několika kil nějaký řád. Sešli jsme se
proto v roce 2005 v hospůdce Privat campu
„U Pavlisů“ ve Františkově u Suchdola nad
Lužnicí, odkud vyjíždíme na naše milované
cyklostezky za krásami Třeboňska, Novohradska, Trhovosvinenska a rakouského příhraničí, abychom založili amatérské sdružení
hobbycyklistů a cyklistek, převážně dříve narozených, pod názvem cykloklub DRAČICE
Františkov.
Cykloklub svůj název dostal podle krásné
říčky Dračice, která Františkovem protéká.
Svůj pramen má v České Kanadě v nadmořské
výšce 668 m, kde vytéká z rybníčku v přírodní
památce v lesích asi 1,5 km východně od Kaprounu. Rybník je pokrytý leknínem bělostným
a kolem dokola je přechodové luční rašeliniště
s výskytem prstnatce Traunsteinerova. Dračice během své cesty protéká několika rybníky
(Klenovský, Horní a Dolní Žipašský, Osika,
Novobystřický, Mnišský, Herrenteich a Schönauerteich u Litschau) a nedaleko Nové Bystřice překračuje hranice do Rakouska, kde je
známá pod názvem Reissbach. Je dlouhá 46
km a větší částí teče v Rakousku. Na naše území se vrací zpět u dančí obory v bývalé vesnici

Nová Ves (Neudorf)
nedaleko
Františkova. Po několika kilometrech,
kde střídá klidnou
vodu s prudkým
proudem, se za vodáckým tábořištěm
v Suchdole nad
Lužnicí vlévá do
Lužnice.
Mimochodem v loňském
roce o prázdninách
čtyři z nás pramen Dračice našli a můžeme potvrdit, že okolí včetně rybníčku je velice romantické a kouzelné. Neznáme nikoho z naší
oblasti, kdo pramen navštívil, a tak se považujeme za jeho první navštěvníky. V letošním
roce tam opět plánujeme výlet na kolech, jehož součástí bude označení pramenu informační tabulkou, neboť jsme zjistili, že o něm
nevědí ani místní chalupáři. Při tom se svezeme také úzkokolejkou z Kaprounu do Jindřichova Hradce. Již dnes tímto zveme všechny
cykloturisty k účasti.
Při tomto našem sezení se k nám hned přidala řada rekreantů, kteří se tou dobou zrovna
v campu rekreovali a postupně přicházeli další
a v současné době má klub již 42 členů z celé
naší ČR. My místní se scházíme pravidelně téměř každý víkend, někteří i několikrát v týdnu,

na svých pravidelných 50 km. Ti vzdálenější
nejméně dvakrát ročně, vždy na zahájení
a ukončení sezony. Téměř pravidelně pak
všichni spolu trávíme minimálně týden dovolené v Privat campu „U Pavlisů“ ve Františkově u Suchdola nad Lužnicí, kde jsme klub
založili.
Členové cykloklubu jsou vybaveni stejnými dresy, ve kterých se zúčastňují společných
i individuálních akcí v místě svého bydliště.
Neplatíme žádné členské příspěvky, jediným
nákladem je zakoupení dresu. Ostatní veškeré
náklady při provozování našeho koníčku si
hradíme každý sám. V našem cykloklubu přivítáme každého, kdo má rád rekreační cyklistiku, smysl pro humor a dobrou partu a je starší
18-ti let.
pokračování na str. 5
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Cykloklub Dračice
pokračování ze str. 4
Cyklisté a cyklistky našeho klubu již projeli téměř celé naše krásné okolí včetně rakouského příhraničí, a tak se pomalu vydávají i za
hranice naší oblasti. V loňském roce jsme navštívili cyklostezku „Kolem Bodamského jezera“, která vede přes území tří států – Německo,
Rakousko a Švýcarsko. Odtud jsme na kolech
projeli přes Alpské podhůří do Füssenu, stezkou podél řeky Inn do Pasova a dále „Dunajskou stezkou“ do Lince a přes Freistadt,
Gmünd až na Františkov.
Druhá skupina strávila týden na „Vinařských stezkách“ Česka a Rakouska. V první
etapě jsme projeli celou Českou Kanadu ze
Slavonic přes Landštejn, pramen Dračice,
navštívili jsme i nádraží v Kaprounu, kde
v červnu roku 1900 vyhodil průvodčí Albert
Duba spolu s vlakvedoucím Jiřím Pavlíkem
z vlaku Járu Cimrmanna, protože cestoval bez
jízdenky jako „slepý pasažér“. Při výsadku
z vlaku došlo k otisknutí Cimrmanova těla do
měkké lesní půdy, a tak se tento otisk, konzervován jehličím, zachoval až do dnešní doby.
Mistrovu věrnou podobu zde tedy můžete vidět – včetně pahrbku geniality. V etapě druhé
jsme navštívili „Znojemskou vinnnou stezku“
s množstvím vinných sklepů, včetně „malovaného“ v Šatově. Že jsme cestou i něco ochutnali, není třeba zdůrazňovat. Třetí den nás
čekala „Mikulovská“, nejkrásnější na naší
straně s překrásnou Pálavou, věstonickou Venuší a sklepními uličkami v každé vesnici. Ve
čtvrté jsme již zavítali do Rakouska, kde „Neuburger Weinradweg“ byla těžká kopcovitá,
78 km dlouhá, ale vinice žádné a sklepy zavře-
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né. Pozitivní bylo na závěr koupání v termálních lázních 42° teplých v Laa a. d. Thaya,
nedaleko našich hranic. Doporučujeme navštívit. Zklamání z této etapy nám vynahradila
„Burgunder Weinradweg“ se startem v Retzu.
Také nebyla lehká, ale téměř celá mezi vinicemi, sklepy, větrnými mlýny. Neměla chybu.
Krásně se nám usínalo, unaveni nejen cestou,
ale i Modrým Portugalem z jedinečného sklepa v Sitzendorfu. Na poslední etapu jsme si
nechali perlu Dunajské stezky „Údolím Wachau“ z Kremsu do Melku a po druhé straně
Dunaje zpět. Sice 81 km, za to po rovině, ale
mezi kouzelnými svahy plné dozrávajících
meruněk, z druhé strany terasy vinic až do
výše několika stovek metrů. Nahoře jsme obdivovali celou řadu hradů, zámků, klášterů a
zřícenin. Opravdu stála za to. Jen namátkou
Dürnstein, Weisenkirchen, Spitz atd., a to vše
několik metrů od břehů Dunaje s množstvím
lodí. Skutečně nádherný závěr naší pouti. Mimochodem cestou jsme na jednu skutečnou,
v malebném městečku Dürnsteinu, narazili.
Místní dobroty i víno jsme samozřejmě ochutnali a přitom si poslechli i dobrou muziku.
Dlouho jsme se však zdržet nemohli, protože
nejbližší most přes Dunaj byl až v Melku a tam
jsme chtěli dojet, přestože jsme cestou mohli
využít i řadu přívozů. Čest zdatných cykloturistů nám to však nedovolila. Již dnes se těšíme na druhý ročník, na který vás srdečně
zveme.
Náš cykloklub DRAČICE Františkov nemá
žádného předsedu, ani výbor a není ani nikde
registrován. Každý člen se rozhoduje sám za
sebe, které akce se zúčastní. Naše akce, které
pořádáme pro veřejnost (6 i více za sezonu),
ale i akce ostatních klubů, jsou uvedeny nejen
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v Jihočeském kalendáři, ale i celostátním a
také jsou pravidelně uveřejňovány na internetu (www.NaKole.cz) a později i na našich webových stránkách, které v současné
době vytváříme. Činnost koordinuje „tiskový mluvčí“ Bohuslav Šmídl z Trhových Svinů, tel. 602 443 420 nebo 386 321 446 nebo
e-mail: smidl-doprava@volny.cz, na kterého
se obracejte s případnými dotazy ohledně
vstupu do našeho klubu nebo o informace na
cykloturistické akce, kterých se zúčastníme
nebo které budeme pořádat sami. V letošním
roce zveme všechny cykloturisty na naše níže
uvedené cykloturistické akce:
§ 11. dubna, sobota velikonoční
„Solné lázně SOLE-FELSEN-BAD
Gmünd“ – 45km
= plavky a Eura na vstup s sebou
§ 8. května, pátek
„Podhůřím Novohradských hor“ – 70 km
§ 9. května, sobota
„Po hraničních stezkách Vitorazska“
– 60 km, pořádáme ve spolupráci se Svazkem obcí Vitorazska
§ 4. července, sobota
„K pramenům Dračice“ – 90 km
§ 5. července, neděle
„Okolo třeboňských rybníků“ – 64 km
§ 7 – 12. července, úterý – neděle
„Putování po vinařských stezkách
Česka a Rakouska“
asi 500 km – 6 etap – 2. ročník
§ 29 – 30. srpna, sobota – neděle
„Dunajská stezka“
– Passau D-St. Nikola A
2. víkendové etapy – 150 km
§ 26. září, sobota
„Výstup na Kraví horu“ – 952 m.n.m.
– 68 km
§ 27. září, neděle
„Nejsevernější bod Rakouska- Peršlák“
– 57 km
Start všech akcí je v 10.00 hodin před recepcí Privat campu „U Pavlisů“ ve Františkově u Suchdola nad Luž. kromě tučně
vytištěných. U nich budou časy a místa odjezdů ještě upřesněny. Každý účastník obdrží
mapku s popisem trati. Bližší informace
u „tiskového mluvčího“ na výše uvedených
kontaktech.
Šmídl Bohuslav
„tiskový mluvčí cykloklubu Dračice“

Exkurze do Jihočeského muzea a planetária
Dne 16.12.2008 jsme se vydali na exkurzi do Českých Budějovic.
Ráno v 6.55 hod. se celá třída sešla před školou a hurá na vlak!
Nejdříve jsme jeli do Českých Velenic, kde jsme přesedli na vlak do
Českých Budějovic. Nakonec jsme dojeli a šli jsme do Jihočeského muzea. Byli tam vycpaní dravci, kočkovité šelmy… Až jsme došli k pravěku, kde jsme vypracovávali nějaké úkoly, které nám paní učitelka
Tomášková zadala.
Když jsme si prohlédli muzeum, vyrazili jsme do planetária, kde
jsme se dívali na pár filmů o Sluneční soustavě. Ve druhé části jsme se

přemístili do hvězdné kopule na pozorování hvězd, ale pán se moc
dlouho zaobíral krajinou Českých Budějovic, takže jsme nestihli to ostatní. Když jsme skončili, šli jsme na náměstí, kde se jako každoročně
konaly vánoční trhy. Poté už jsme směřovali k vlakovému nádraží, abychom stihli vlak domů. Zpátky jsme jeli přes Třeboň, kde jsme uviděli
naše kamarády z gymplu, se kterými jsme chodili do třídy 5 let. Když
jsme dojeli do Suchdola nad Lužnicí, všichni se rozprchli a tak naše exkurze skončila. Výlet se mi moc líbil a za to děkuji p. uč. Šimkové a p.
uč. Tomáškové.
D. Šafářová, 6.r.
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Rozloučení
se školou
Čas letí jako voda a není divu, že první pololetí školního roku 2008/09 se přehouplo tak
rychle! Pro mne toto pololetí bylo zlomové,
neboť 29. ledna 2009 jsem rozdala poslední
vysvědčení a výstupní hodnocení 9. ročníku
před nástupem na MD.
Touto cestou chci poděkovat všem žákům
2. stupně za srdečné rozloučení. Velký dík
patří mé deváté třídě, která mi připravila krásné poslední okamžiky strávené v naší třídě.
Děkuji, devítko!
Zároveň děkuji mým kolegům a dalším
spolupracovníkům školy za rozlučku. Bude se
mi po vás stýskat!
Novým nástupkyním přeji hodně zdaru a
síly, aby na naší škole byly tak spokojené
jako já.
Mgr. Petra Šimková

Žáci 8.a 9. ročníku naší školy se zúčastnili oblastního kola ve florbalu v Třeboni, kde obsadili
2. místo.

Cvičení R+D
sportovní dopoledne
Dne 7. 2. 2009 se v místní tělocvičně ZŠ
konalo sportovní dopoledne dětí předškolního
věku. Na 10. hodinu do tělocvičny dorazilo
v doprovodu svých rodičů 34 nedočkavých
cvičenců. Na programu byl dětmi velmi oblíbený padák, pohybové říkanky, soutěže a cvičení na nářadí. V průběhu dopoledne byly děti
odměňovány drobnými dárky a na závěr na
všechny zúčastněné čekala sladká medaile a
nezbytný diplom.
Všem malým sportovcům a jejich rodičům
děkujeme za příjemně strávené dopoledne a
těšíme se zase příště na viděnou.
Jana Nestávalová a Aňa Brothánková

Využili dobrých sněhových podmínek a žáci 6. až 8. ročníku absolvovali při hodinách tělesné výchovy běžecký výcvik. 8. ročník na běžkách

Postní doba aneb Nejlepší čas začít
V době různých karnevalů a plesové sezony jsme si ani mnozí z nás nevzpomněli, že bychom také měli „nasytit“ duši. A než jsme se
nadáli, karnevalové veselí je pryč, z posledního plesu zbyly jen vzpomínky a my se nacházíme v době, která je charakteristická pro
ztišení a hlubší zamýšlení se. Ano, je to doba
postní. Začíná Popeleční středou (letos 25. 2.)
a končí odpolednem Zeleného čtvrtku.
Smyslem těchto 40 dní (neděle se nepočítají) je připravit svou mysl, duši a srdce na tajemství Velikonoc, jímž je smrt a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jak? To už tro-

chu vyznívá z názvu – postit se. V čem, od
čeho? Tradičně se uvádí od masa a společenských zábav. Ale není to jen o tom, u každého
jde totiž ještě o věci jemu vlastní – prostě odříct si to, co mi brání věnovat více času Bohu,
lidem i sobě. A to proto, abychom si mohli
uspořádat nějaké své životní záležitosti, vztahy, uskutečnit slibovaný výlet (či zápas, film,
hru atd.) nebo vrátit se k tomu, co nás kdysi
velice zasáhlo (třeba setkání s vírou, Písmo
svaté). Ale také se víc modlit, protože je to
spoj mezi námi a Bohem, anebo také místo
masa se můžeme postit od sladkostí apod.

(prostě toho, co si ve větším množství dopřáváme).
A tak je postní doba vlastně výzvou (podle
formule, kterou kněz říká na Popeleční středu
při udílení popelce na čelo „Obraťte se a věřte
evangeliu“), abychom něco ve svém životě
změnili k lepšímu – třeba jen to, že nebudu
ráno vstávat jako bubák, ale s úsměvem na
rtech a pevným předsevzetím v mysli.
O tom, že to není jednoduché, bych vám
mohla povídat. Proto vám přeji požehnaně
prožitou postní dobu a mnoho úspěchů na vaší
cestě.
Iva Hojková
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Zamyšlení k postní době
A máme tu opět půst. Jako dítě jsem toto
období neměl rád, protože jsme v postní době
celá rodina večer zaklekli a modlili se růženec.
V neděli po mši pak byla křížová cesta. Nebylo to povinné, ale dělali to ostatní, dělal jsem
to také. Až později jsem pochopil hodnotu
toho, k čemu nás rodiče vedli. Kromě Popeleční středy a Velkého pátku jsme se v postní
době nijak zvlášť postit nemuseli, žili jsme docela skromně. Když srovnáme dnešní životní
úroveň s tehdejší, jsou to věci jen těžko souměřitelné. Vzpomínám si na svá dětská léta,
kdy jsem šel na nákup do Jednoty s lístkem od
maminky, který čítal tak pět-šest položek. A
když jsem si chtěl koupit Eskymo, musel jsem
někde najít láhev, abych měl na útratu. Ale už
kvůli bratrům jsem si Eskymo nekoupil, protože oni by ho neměli a já ano. Zatímco teď
jsme nejbohatší civilizace v celé její historii.
Tak dobře jsme se nikdy neměli. Spotřebováváme víc, než skutečně potřebujeme a pořád si
půjčujeme. A přitom jsme stále nespokojeni.
Čím to je? … Pod tlakem nabídky a reklam
máme dojem, že právě to nabízené nám přine-

se uspokojení nebo snad přímo štěstí. A ono se
nedostaví v očekávané podobě.
Když se vrátím k postu, je to pro nás jedinečná nabídka, jak dělat věci jinak, než jsme
zvyklí. A když už postní praxi nebudu vnímat
nábožensky, tak mě alespoň přivede k novému
pohledu na život: co je opravdu důležité a co
už ne. Půst byl běžnou součástí diety našich
předků. Navíc měl i duchovní hodnotu, nebyla
to jen péče o tělo a touha zhubnout jako dnes.
„Půst je něco, co naše společnost potřebuje,“
tvrdí jeden náš uznávaný ekonom, vybraný
mezi pěti nejlepšími, když studoval na americké univerzitě v Yale v r. 2006. A dodává: „Pokud chcete, aby vám jídlo chutnalo, musíte mít
hlad. Jenže naše společnost řeší problémy sytých, jak pohostit sytého. Vymýšlejí se drahá
jídla z nudy… Chcete-li obnovit chuť k jídlu,
dejte si půst a pak vám bude chutnat třeba
chleba s máslem. A budete mít z toho stejný
užitek, jako z předražené delikatesy.“ Na otázku, jak dlouho vydržel půst, odpovídá: „Asi
deset dnů. Místo jídla jsem pil vodu s javorovým sirupem, vymačkal do toho limetky a přidal pepř. Bylo v tom všechno, co tělo
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potřebuje. A pak zjistíte, že hlad je psychická
záležitost, že jde jen o to překonat zvyk, že
pusa chce neustále žvýkat něco tuhého. Jinak
je to fajn, máte spoustu času, odpadnou vám
starosti kolem nakupování a přípravy pokrmů,
nepijete, nekouříte… Všechno se zpomalí,
protože tělo nemá energii nazbyt a dostaví se
taková hloubavá nálada. Je to opravdu příjemné. Vřele to doporučuji.“
A ještě jednu věc autor poznamenává: „Co
se týká jídla, můžete si všimnout, že dnes z jídla vytahujeme tuk a cukr, což bylo vždy to nejvýživnější. Libová panenka, v tom nebyla
skoro žádná energie, to se dávalo psům. Když
sníte steak, tak prý na jeho strávení spotřebujete polovinu energie, kterou tělo získá. My
z jídla vytahujeme to nejvýživnější, abychom
mohli jíst a přitom nejíst. Vlastně je to hygieničtější forma toho, co dělali Římané nebo
šlechtici ve středověku, když si do krku strkali
pírko…“
Jsou to tvrdá slova, ale poodhalují nám realitu, kterou žijeme. Proto nenazývejme krizí
zpomalující ekonomickou prosperitu, ale náš
životní styl. Poctivý půst, a to nejen od jídla,
nám může otevřít oči pro hodnoty, které se nezkonzumují.
P. Jaroslav Šmejkal, duchovní správce

Školení hasičů se ZZS v Suchdole nad Lužnicí
Dne 14.2.2009 v Suchdole nad Lužnicí v místní hasičské zbrojnici, kde sídlí
JSDH JPO II Suchdol nad Lužnicí proběhlo školení zásahové jednotky a přitom i
školení předlékařské první pomoci od záchranné služby (ošetření zlomenin, krvácení, resuscitace).
Přes víkendy posádku ZZS zde tvoří mimo řidiče, záchranáře i pan doktor,
který byl ochoten nám o první pomoci vyprávět. Jeho výklad narušily dva výjezdy, ale i přesto se vždy vrátili a nakonec pan doktor přednášku dokončil.
Než ZZS odjela, ukázali nám ještě vybavení sanitního vozu. Jednotka ze Suchdola nad Lužnicí je předurčena pro zásahy u dopravních nehod, a tak školení bylo
určitě pro někoho oživením a pro nové členy zajímavě stráveným dopolednem.
Tímto článkem bych chtěl znovu poděkovat zdravotnické záchranné službě jak
v Třeboni tak v Suchdole nad Lužnicí.
Ondřej Vajo Hasiči Suchdol nad Lužnicí

STOP NEBEZPEČNÝM VÝROBKŮM PRO DĚTI
Milí rodiče,
předně Vám děkuji, že jste se pozastavili
nad tímto článkem, a věřím, že nadcházejícím
řádkům budete věnovat pozornost. Dovoluji si
vás informovat, že před Vánoci vznikl projekt
Budulinek (Ochrana dětí před nebezpečnými
výrobky), se kterým se můžete seznámit na internetu a který by Vám mohl pomoci v případech nejistoty a udělat něco pro budoucnost
svých dětí i vnoučat. Budulinek.eu je webová
stránka určená všem, kteří mají starost o své
děti. Všem, kterým není lhostejné, že český i
evropský trh začínají zaplavovat nekvalitní
asijské výrobky. Všem, kterým záleží na tom,
aby jejich děti nosily dobré boty, které jim nezpůsobí zdravotní újmu v pozdějším věku, a
všem, kteří chtějí, aby si jejich děti hrály s bezpečnými hračkami, oblékaly si zdravotně nezávadné oblečení a jedly zdravotně nezávadné

potraviny. Dále také těm, kteří chtějí své
děti chránit před nebezpečným obsahem
internetu.
K myšlence realizovat tento projekt mě
přivedly časté dotazy, které dostávám
v souvislosti se svou působností v Evropském parlamentu v oblasti prorodinné politiky a při návštěvách mateřských center.
Ráda bych, abyste se s pomocí těchto stránek dokázali lépe orientovat na liberalizovaném trhu a snižovali tak rizika pro svou
rodinu na minimum.
I vy můžete především svou volbou
ovlivnit, jaké výrobky se na našem trhu prodávají. Nepodlehněte chytré lišce jako Budulínek v pohádce, ochočte si ji, aby dobře
sloužila Vašim dětem!
Zuzana Roithová
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Hledáme zvukaře a osvětlovače (či zvukařku a osvětlovačku)
Vážení příznivci suchdolského divadla. Toužíte již dlouho nebo krátce s námi spolupracovat
a tvořit? A nechce se Vám zrovna hrát, ale i přesto chcete zažít prima chvíle a pořádnou srandu se suchdolskými ochotníky? Máte tedy nyní jedinečnou možnost.
Sháníme totiž zodpovědného a spolehlivého člověka, který by dostal do péče veškerou zvukovou a světelnou techniku, o kterou by se staral a s pomocí nás všech jí sestavoval a řídil při
našich akcích (tj. na festivalu, na Adventu i na divadlech). Když
Vás bude více, tím lépe. Hlaste se na telefonu 602 806 508 (Vít
Pávek) nebo pište na pavek.vita@seznam.cz ...
Děkujeme a těšíme se na Vaše odezvy a Vaše zlaté ručičky
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Haně Budíkové a jejím žákům z divadelního kroužku ze Základní školy T.G.Masaryka v Suchdole nad Lužnicí.
Paní Budíková nacvičila s dětmi ve spolupráci se „SUchdolským
Divadlem“, nebeskými anděly a umouněnými čerty scénku pro již
tradiční „Setkání se sv. Mikulášem a čertovskou cháskou“, které se uskutečnilo u příležitosti
velkého projektu Advent v Suchdole nad Lužnicí 2008 pod záštitou Zuzany Roithové, poslankyně Evropského parlamentu.
Práce s dětmi, ale i paní Budíkovou byla báječná a zažili jsme spoustu legrace a věříme ve
spolupráci i při letošních společných akcích.
Za organizátory ze „SUDu“ děkuje Vít Pávek, vedoucí projektu

Horní Suchdol nad Lužnicí mezi dvěma
světovými válkami ve vzpomínkách pamětníků
Zimní zábavy chlapců Horního Suchdola
/Pokračování z minulého čísla/
Nejvítanějším a nejtoužebněji očekávaným ročním obdobím je jaro. Je velebeno,
opěvováno a oslavováno spisovateli, zvláště
básníky, hudebními skladateli, malíři. Avšak i
jaro je pomíjivé a zákonitě musí jednou přijít
jeho protiklad – zima.
To, co není v našich silách změnit, musíme
vzít jako nutnost, danost. Přitom máme jedinou možnost – uvažovat, vymyslet a realizovat v praxi řešení, které nám umožní /v daném
případě/ nejen učinit zimu snesitelnou, ale navíc i pokud možno příznivou a radostnou.
Řešení za nás vymysleli už v minulosti jiní,
a dokonce návod tak rozpracovali, že stačí mít
jen peníze /nebo alespoň obratné ruce/, abychom si zimu prožili „jak páni“.
V současné době jsou zimní hry tak rozpracovány a zajištěny, že řada jich se stala olympijskými disciplínami.
To však ještě neplatilo v době před osmdesáti až devadesáti lety a zvláště ne v Horním
Suchdole. Tehdy tam platila zásada: „Užívej
si zimních radostí a zábav do té míry, do jaké
jsi schopen je vlastními silami /a možnostmi/
zajistit.“
Když v době našich mladých let nastala
zima, byl nejtoužebněji očekáván příchod
mrazů, aby hoši mohli klouzat a provozovat na
ledě různou zajímavou činnost. Nejvítanější
byly mrazy v době zimních prázdnin, které
zpravidla končily 6. ledna, dnem sv. Tří králů.
Jestliže od Štědrého dne do konce zimních
prázdnin mrzlo, pak většina klukovské mládeže prožívala dny plné zábavy a radosti. Bohužel toto „zbožné přání“ zdaleka nebylo
uspokojováno každoročně. Nezřídka byly Vá-

noce „na blátě“, jindy při ideálních podmínkách v době předvánoční nastala o Vánocích
náhlá obleva.
Také pamatuji rok, kdy ještě v polovině
února nebylo po zimě „ani potuchy“. Ti, kteří
byli každoročně nuceni plnit své „lednice“ ledem, byli již krajně znepokojeni, když /konečně!/ začalo mrznout a bylo možno sekat led.
To se týkalo např. řezníků.
V době našich mladých let v Horním Suchdole k zimním zábavám však zdaleka nepatřilo lyžování a bruslení. O lyžích mnozí ze
současníků slyšeli jen z vyprávění nebo se
o nich dočetli v knížkách. Bruslení se sice už
ojediněle vyskytovalo, ale byl to sport na tehdejší poměry v Horním Suchdole neúnosně
nákladný.
Brusle se vyskytovaly jen ojediněle v rodinách, které byly obdarovány nějakým zámožným příbuzným nebo které rodiče sehnali velmi
lacino /když např. byly vyřazeny z provozu/.
Nešlo však jen o brusle. Vždyť značná část
dětí neměla boty, na něž by se daly brusle „přišroubovat“ kličkou. Když se přesto brusle někde objevily, často se o pár podělili sourozenci,
známí nebo kamarádi. Pak se bruslilo jen o jedné brusli, přičemž se ti „šťastlivci“ odráželi nohou, na níž brusle připevněna nebyla. Za té
situace nejoblíbenější zábavou na ledě bylo ježdění na loďkách nebo na sáňkách.
K zimě patří neodmyslitelně nejen mráz,
ale i sníh – a k němu samozřejmě saně /saně na
sníh/. Ty se však v Horním Suchdole objevovaly spíše jen ojediněle, a to jak v praktickém
životě rolníků, tak i v provozu jiných povolání, kde je důležitou částí praxe doprava. Pokud
jde o mládež a způsob jejího zimního sporto-
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Vážení podnikatelé a firmy,
dovolujeme si Vás oslovit s prosbou a
věříme ve Vaše pochopení. V červenci loňského roku se v našem městě uskutečnil
1. ročník festivalu „SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY“ a v této nové tradici
bychom chtěli pokračovat i letos. Bohužel
nám současná finanční krize nepřeje při
získávání sponzorských darů od většiny
loňských sponzorů a obáváme se toho, že
nedostatek financí nám nedovolí letošní
2. ročník festivalu uspořádat v plné plánované míře. Proto jsme se rozhodli obrátit na
Vás.
Pokud jste příznivci kultury a divadelních společenských akcí a přáli byste si,
aby tento festival fungoval a jste ochotni finančně podpořit naše úsilí, budeme opravdu velmi potěšeni.
V případě, že se rozhodnete podpořit
sponzoringem náš festival, volejte na tel.
602 806 508 (Vít Pávek), či své finanční
dary poukazujte na účet organizátorského
„SUchdolského Divadla“:
000000-0711064369/0800 (Česká spořitelna). Za případnou podporu Vám nabízíme
reklamu v médiích, na webových stránkách
i na festivalu samotném. Těšíme se na brzkou spolupráci a případnou odezvu.
Děkujeme těm, kteří se již rozhodli podpořit náš festival a kontaktovali nás. Poděkování patří manželům Školkovým (Camp
Paris), Tomáši Lhotskému (suchdolsko.cz),
doktorce a europoslankyni Zuzaně Roithové (www.roithova.cz), Třeboňské rozvojové společnosti (www.tr-ops.cz) a vedení
Města Suchdol nad Lužnicí.
S pozdravem Vít Pávek,
ředitel festivalu (www.divadlo.unas.cz)
vání a její zábavy, bylo pro ni sáňkování na
sněhu neatraktivní a nevhodné. Tento fakt
umocňovala především ta skutečnost, že obec
je v táhlé rovině a v okolí není žádný kopec.
Navíc období se sněhovou pokrývkou bývalo
v Horním Suchdole poměrně krátké a nevýrazné. Proto byly sáně na sníh zatlačovány do
pozadí i v zimním období normálními vozy a
event. též čtyřkolovými vozíky. I my jsme
doma takový malý vozík na úrovni „mikrožebřiňáku“ měli. Byl dlouhý asi 120 cm a na
konci oje měl příčná držadla, aby jej mohly tahat dvě osoby. Zhotovil jej náš dědeček z Hrdlořez, který byl původně vyučen kolářem. Lze
však předpokládat, že takový „vozíček“ byli
schopni zhotovit i četní „všeumělci“ rolníci
jako /v daném směru/ laici. Jsem přesvědčen,
že můj bratr si mohl na zhotovení takového
vozidla „troufnout“.
Co jsme si my hoši s tímto vozíkem nahráli, nehledě k tomu, že byl vždy použitelný
k odvozu drobných břemen.
Jestliže sáňky na sníh byly v Horním Suchdole lehce postradatelné, sáňky na led byly pro
každého pořádného kluka nepostradatelné.
Byly velmi jednoduché, a proto si je zhotovovali starší hoši sami, mladším pomáhali buď
pokračování na str. 9
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Horní Suchdol nad Lužnicí
mezi dvěma světovými válkami
pokračování ze str. 8
zdatnější sourozenci, kamarádi, případně též
otec, strýc apod...
Hlavními součástmi byly postranní sanice.
Ty tvořila asi 60 cm dlouhá prkna o šířce 10 –
15 cm, vzadu a vpředu pevně spojená na odstup asi 35 cm. Nahoře se upravilo sedátko a
po stranách byly přibity latě přesahující kupředu a tam překlenuté příčkami, na něž sáňkující
pokládal nohy.
Vpředu dole byla prkna zakulacena a obě sanice byly vespod opatřeny silným drátem, vloženým do mělkého žlábku. Drát byl vpředu i vzadu
ohnut do pravého úhlu a zatlučen do prken /sanic/, aby pevně „seděl“, a na několika místech
byl přidržován ve žlábku malými hřebíčky.
K sáňkám náležela dvě „bodla“ na „odpichování“ od ledu. Byly to dvě hůlky asi půl
metru dlouhé, dole opatřené kratšími hřebíky,
které vyčnívaly z hůlek asi 2 – 3 cm. Lepší
bylo zavrtat do hůlek asi šesticentimetrový
tenčí vrut, aby vyčníval z poloviny ven. Tomu
se uštípla „hlavička“ a opilovala se pilníkem
do špice /obdobně jako u hřebíku/.
Kromě těchto dvou krátkých bodel musel
mít správný kluk i bodlo dlouhé, s rukojetí asi
1,5 m – pro ježdění na „lodičkách“ z ledu. /Lodičky byly kusy ledu o průměru asi 50 cm vysekané ze zamrzlé vodní nádrže; na nich
vestoje přejížděli hoši z jednoho konce kluziště na druhý. O tom níže/.
Pro ovládání těchto „lodiček“ a k vytahování ledových desek z vody na okolní led vymyslel nám už známý Karel Homolků „zlepšovák“:
staré vyřazené vidle na hnůj se čtyřmi bodci
upravil tak, že na jedné straně uřízl těsně u
sebe oba bodce a zbylý pahýl stočil /ohnul/ do
protisměru. Na druhé straně uřízl krajní bodec
těsně u vedlejšího a ten zkrátil na délku 5 cm a
zašpičatil jej. Jako rukojeť sloužila buď stará
násada k vidlím, nebo tyčka o délce asi 1,5 m.
Zpětně ohnutý a zašpičatěný pahýl na druhé
straně od bodla sloužil k vytahování ledových
desek na led.
Nejjednodušší pomůckou pro klouzání na
ledě byly dřevěné pantofle. Nejvhodnějším
materiálem pro výrobu těchto pantoflí bylo olšové dřevo. Nárt býval zhotovován obvykle ze
staré kůže nebo jiného pevného materiálu.
Klouzání na nich zhotovitel těchto dřeváků
/zpravidla otec/ nemíval rád, protože dřeva při
klouzání očividně ubývalo.
Důmyslnou hru se sáňkami na „kolejích“
vymyslel zmíněný Karel Homolků. Na rybníčku před domem zemědělské usedlosti jeho rodičů vyryl pomocí ostrého rydla v podobě „S“
celou soustavu podélných oblých rýh, které se
různě stáčely a místy rozdvojovaly.
K hloubení těchto rýh použil tzv. „štosovátka“. To byla kovová destička v podobě S,
přivařená ke kovové tyči asi 30 cm dlouhé,
s objímkou, do níž se vložila „násada“, to je
asi 1,2 m dlouhá hůl. „Štosovátko“ bylo dole
naostřeno, aby opakovaným sekáním „štosujícího“ rozsekalo na drobné kousky brambory či
řepu k přikrmování dobytka.
Celá ta sestava rýh – „kolejí“ mohla připomínat seřaďovací nádraží železnice, ve kterém
však místo 2 kolejí fungovala jen 1. Do takto
vyhloubených „kolejí“ najel sáňkař jednou sa-
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nicí sáněk, upravených pro jízdu na ledě /viz
výše uvedené zhotovování sáněk/. Na saních
sedící sáňkař se odpichoval oběma rukama
bodly s krátkými rukojetěmi.
Tam, kde se „kolejnice“ rozdvojovala nebo
rozpojovala na strany, stál „výhybkář“. Ten
přehazoval skobu do předem vyvrtaných děr
k navedení sáněk na příslušný směr, na tu neb
onu stranu. Sáňkař pokračoval v jízdě k další
výhybce, kde opět jiný výhybkář přeřadil sáně
k němu jedoucího sáňkaře na další směr jízdy.
Celá tato soustava ježdění sem tam byla zajímavá, ale vyžadovala větší počet jezdících a
navíc 2 – 3 výhybkáře. Ty jejich častá nečinnost dlouho nebavila, a proto brzy přestali fungovat. Sáňkaři si pak jezdili přes výhybky, jak
sami chtěli. Hrozila-li srážka, zabrzdili a přenesli sáňky na jinou kolej; pak pokračovali
v jízdě podle libosti.
Přínos této „novoty“ byl v tom, že se hoši
po určitou dobu bavili. Pro příště se však už
hloubením „kolejnic“ nezdržovali. Jezdili si
za pomoci „bodáků“ v obou rukou, jak je co
napadlo.
Jinou, ale dost nebezpečnou zábavou na
ledě, byly houpačky na slabém ledě. Ten se
pod jdoucím odvážlivcem prohýbal, takže
jdoucí kráčel do mírného a případně i většího
kopce. Když šli takto hoši přibližně na 1 m od
sebe, byl na tvořící se „mořské vlny“ hezký
pohled. Přihlížející zpravidla odvážlivcům
/zlomyslně/ fandili, tleskali a pochlebovali
jim, až se nakonec led prolomil a kluk se řádně
vykoupal v mrazivé vodě.
„Neštěstí“ někdy bylo završeno i tím, že
tam postižený ztratil pantofel /„dřevák“/. Pak
„kamarádi“ solidárně sháněli různá bidla, aby
dřevák vylovili.
Zmáčení mohl postižený doma svést na nešťastnou náhodu, ale za ztrátu dřeváku mohl
následovat doma výprask. Jak ti zmáčení vodou /obvykle nad kolena nebo do půl stehen/
po příchodu domů byli přivítáni rodiči, tím se
zpravidla „hrdinové“ klukům nechlubili.
Jednou se vyskytl i takový „hrdina“, jenž
se na chvíli zul a klouzal na ledě bos. Jaký požitek z toho měl, se moc nechlubil. Je však
možné, že „mladíček“ uvažoval i o tom, jak to
zařídit, aby dřevěné pantofle, které zhotovil
jeho otec, nebyly hned nové při stálém klouzání po ledě oklouzány tak, že by se už staly nepouživatelnými. Hubování rodičů, že děti
oklouzají nové dřevěné pantofle, nebylo ojedinělé. Rodičům nešlo ani tak o dřevo a o něco
pevného na nárty, jako spíše o čas, věnovaný
vyrábění nových dřeváků.
Kromě seberealizace sáňkařů na ledě bylo
pro ně velmi přitažlivé ježdění na „loďkách“.
Sáně si každý musel přivést z domova, avšak
lodičky si hoši vyrobili sami na vodní nádrži –
za pomoci jediné sekery, kterou někdo přinesl
z domova.
Jako kluziště zpravidla sloužil některý
z rybníčků, které bývaly při větších zemědělských usedlostech – především jako rezervoáry vody pro případ požáru. Někteří zemědělci
v rybníčcích navíc od jara do podzimu pěstovali kapry. V době výlovů na podzim je „slovili“ a rybníček znovu napustili. Menší ryby můj
bratr „přezimovával“ v jámě o obsahu asi 1
m3, do níž vtékal pramen, takže při „normálních“ mrazech nezamrzala. Rybí potěr /násadu/ bylo možno koupit na sázkách v Třeboni
pod rybníkem Svět.
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V Horním Suchdole dávali mládeži ochotně k dispozici poměrně velký „rybníček“ dříve
zmínění Smolkovi. Prvním úkolem nás kluků
bylo odstranění sněhu z ledu a zametení kluziště. Potom jsme v rohu rybníčku vysekali led
na ploše asi 1 x 2 m a ten jsme rozdělili na osm
stejných dílů. Čtvercům o straně půl metru
jsme osekali rohy, takže lodička se přiblížila
podobě kruhu a tím byla připravena k „jízdě“.
Optimální tloušťka desky – lodičky byla kolem 10 cm. Pak se vymezil co nejdelší prostor
od jednoho břehu k druhému a určila se jízda
ve dvou směrech.
Loďka se uváděla do pohybu dříve popsaným delším bidlem, opatřeným dole špičatým
hrotem /bodlem/. Na rychle rozjetou loďku její
„ovladatel“ naskočil a setrvačností jel až
k druhému břehu. Pak opakoval v protisměru
obdobnou jízdu zpět.
Jízda na lodičkách bývala u klukovské
mládeže velmi oblíbena a hoši zpravidla vydrželi jezdit až do soumraku. Pak každý uložil
svou loďku na příslušném místě a druhý den
zábava pokračovala, než ji zastínilo např. vození na kolotoči.
Kolotoč býval zřizován na druhé straně
rybníčku ve větší vzdálenosti od dráhy lodiček. Do otvoru prosekaného v ledu o asi 10 cm
se vložil špičatý kůl, dlouhý tak, aby po důkladném zatlučení sekerou do dna rybníčku
vyčníval nad led asi 20 – 40 cm.
Pak někdo z chlapců udělal na delším provázku smyčku a hodil ji přes kůl. Asi ve vzdálenosti 1,5 – 1,7 m od kůlu se hřebíčkem
označila kruhová ryska a kolem ní byl prosekán asi 10ti cm pruh ledu. Tím byla kruhová
deska kolotoče uvolněna a bylo možno ji bodáky upevněnými na delším bidlu roztočit. Potom na ni naskákalo 4 – 6 chlapců, aby byli
vždy 2 z nich na protilehlých místech – aby
byl kolotoč rovnoměrně zatížen.
Kolotoč poháněli buď ti, kteří stáli vně kolotoče, nebo ti, kteří se vozili. Aby se kolotoč
nerozlomil, musel být led silnější, alespoň
15 cm. Při méně silném ledu se nesměl kolotoč
přetěžovat. Pamatuji se, jak se jednou rozlomil. Hoši však stačili vyskákat na okolní led.
Ježdění na lodičkách bylo v našich dobách
velmi oblíbené, ale přesto se někdy nevyhnulo
ničitelským choutkám rozpustilé mládeže.
Nejprve se experimentovalo, jakému nárazu
by odolali na loďkách jezdící jinoši, potom
však následovaly vědomě navozované karamboly. Hrdinou býval ten, jemuž se podařilo
rozlomit nebo roztříštit nejvíce lodiček.
Jak je patrno z uvedeného popisu aktivit
mládeže Horního Suchdola v zimním období,
rozhodně nebyly tyto činnosti omezené, jak by
se vzhledem k daným možnostem mohlo předpokládat. Naopak. Ač samorostlé, byly velmi
pestré a zajímavé. Při minimálních nákladech
„na výstroj“ se bavící se mládež vydováděla a
zároveň se sportovně zocelila. Navíc mohla
plně uplatnit svou vynalézavost a manuální
zručnost.
Nakonec vzniká otázka, zda by se s uvedenými způsoby zábav spokojila dnešní mládež.
Stěží. Tehdejší mládež však jiné možnosti
neměla, ale je pravděpodobné, že i s nejskromnějším vybavením prožívala své zimní
radovánky s větší radostí než dnešní generace
mládeže s luxusním vybavením pro výjezdy
na hory do zahraničí.
PhDr. Jaroslav Novák
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Záměr obce
Obec Cep, 379 01 Třeboň
Obec Cep vyhlašuje

výběrové řízení
na pronájem obecního hostince,
dům čp. 60 od 1.4.2009
Požadavky:
Živnostenské oprávnění pro tuto činnost
Přihlášku zašlete nejpozději do 10.3 2009
na adresu:
Obec Cep, Cep č. 66,37901 Třeboň nebo doručte osobně: ST– úřední hodiny: 18–19 hod.
Náležitosti přihlášky:
Jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trval. pobytu, číslo OP,
datum a podpis.

tel. fax: + 420 384 389 627
mob.: 602 698 678, 602 414 723

www.trebonskestavby.cz
e-mail: info@trebonskestavby.cz

V přihlášce uveďte:
1. Zda tuto činnost budete provozovat osobně, či prostřednictvím zaměstnance
2. Otevírací doba
3. Nabízené služby (kuchyně,zboží,apod.)
4. Další záměr podnikání

10. 3. 2009

Pronajmu nový byt 3 + KK a 4 +1
v Českých Velenicích. Preferuji dlouhodobé
nájemce. Volné ihned. Tel. : 602 272 392.

u KOUPÍM LES

t

v okolí Suchdola nad Lužnicí, případně
zpracuji zadarmo kalamitní porost.
tel. 722 949 785
Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu P. Hrbek, e-mail: suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz. Vychází měsíčně č. 3, 27.2.2009.
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.

