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Loučení s prázdninami (28. srpna 2011)

Cena 6,00 Kč
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Cestička do školy, přes louky do polí, cestička do školy ušlapaná…
aneb o vzniku a působení OBECNÉ ŠKOLY v Suchdole
Tak jako v jiných obcích na venkově, vyučovalo se i v Suchdole původně po domech,
založení školy nelze přesně doložit. V roce
1613 oznamuje rychtář nové vrchnosti Janu Jiřímu ze Švamberka, že dali vystavět školu při
kostele v Suchdole a žádají o její písemné potvrzení. Povinnou docházku (od 6 do 12 let,
s výjimkou pro letní období, kdy děti na vesnici pomáhaly při polních pracích, a proto se nemusely školní docházky zúčastňovat) do školy
v českých zemích ustanovila Marie Terezie od
roku 1774. Ještě předtím v pobělohorské době
škola v Suchdole zřejmě upadala a nově pak
byla obnovena asi počátkem 18. století. Koncem tohoto století byla škola umístněna v jedné učebně v sešlé dřevěné chalupě. Do ní se
vešlo nejvíce 90 dětí, jejich počet byl však daleko větší, např. v roce 1823 přes 200 dětí.
Muselo být proto zavedeno střídavé vyučování. Na základě nařízení krajského úřadu bylo
proto v roce 1834 přikročeno k výstavbě nové
školní budovy. S výstavbou bylo započato na
jaře a již 8.října 1834 byla slavnostně vysvěcena. Stavební materiál věnoval Jan Adolf
Schwarzenberg, rovněž tak uhradil náklady
na řemeslníky v celkové výši 6000 zlatých.
Na financování se podílely i přiškolené obce
Šmelcovna, Hrdlořezy a Bor, které zaplatily
dopravu a mzdy pomocných pracovníků, celkem 1500 zl. (Roku 1869 byla v Rakousku, a
tím i v Čechách, školní docházka prodloužena
na 8 let, a vzniká tak národní škola skládající
se z institučně oddělené 5 leté školy obecné
a 3 leté školy měšťanské.) Škola byla původně dvojtřídní, od školního roku 1878/1879
byla otevřena jedna třída a ve školním roce
1883/84, kdy bylo zapsáno již přes 400 žáků
bylo nutné otevřít čtvrtou třídu. Počet žactva
se nadále zvyšoval a tak již od 1.3.1890 byl
nařízením OŠR Třeboň počet tříd stanoven na
pět a v roce 1914/15 byla otevřena šestá třída.
Ve školním roce 1920/21 byla v Suchdole zřízena menšinová měšťanská škola, jejímž ředitelem byl stanoven Ludvík Jindra, učitel
z Lomnice n. Luž. Z obecné školy do ní přešlo
87 dětí, počet dětí se tím snížil a obecná škola

měla od té doby již jen pět tříd. Ještě jednou
koncem 2. světové války byla v letech
1944/45 a 1944/45 zřízena šestá třída. V obecné škole se kromě katolického náboženství vyučovalo i náboženství izraelitské, a sice od
školního roku 1895/96 povolením okresní
školní rady. Kromě ostatních vyučovacích
předmětů se navíc vyučoval od třetí třídy ve
dvou odděleních i německý jazyk. Při obecné
škole byl od roku 1897 zřízen i hospodářský
pokračovací kurs. Jeho správa byla svěřena
řídícímu obecné školy Františku Frantovi a
vyučování učiteli Janu Forstovi. Budova prodělala za dobu své existence několik změn, na
její špatný stav bylo poukazováno již v roce
1902, ale jednání se neustále protahovala a
řešení odkládalo pro nedostatek finančních
prostředků. V roce 1911 byl stav již neúnosný,
proto okresní školní výbor nařídil stavbu nové
školní budovy. Obec zakoupila pozemek, ale
další jednání o stavbě přerušila první světová
válka. Ve škole byl od 15.8.1915 zřízen vojenský lazaret. Třídy byly provizorně umístněny
v jiných budovách (Reiffeisenka, u Kaprů,
v německé škole a postupně na jiných místech). Původnímu účelu byla škola navrácena
1.1.1919. V následujících letech již školní budova naprosto nepostačovala, ale až v roce
1925 byla obnovena jednání a rozhodnuto
o novostavbě školní budovy se sedmi učebnami a rok později byla stavba zahájena. Slavnostní otevření se uskutečnilo 11.9.1927 a od
15.10. téhož roku bylo zahájeno pravidelné
vyučování. Od 1.9.1928 byla v obci zřízena
menšinová mateřská škola pod správou měšťanské školy. Jedno její oddělení bylo umístněno v budově obecné školy. V roce 1940
byli do obecné školy umístěni rumunští Němci, kteří se vraceli do Říše a setrvali zde několik měsíců. Po jejich odchodu nebyla budova
vrácena obecné škole, ale přidělena škole německé. Žáci byli umístěni do měšťanské školy.
Koncem druhé světové války byl v budově
ještě na krátkou dobu umístněn tábor pro
uprchlíky z Horního Slezska. Svému původnímu účelu byla navrácena až 16.6.1945, kdy

bylo opět zahájeno vyučování. Obecná škola
fungovala pak již beze změn až do konce školního roku 1952/53, kdy odešel na trvalý odpočinek její ředitel František Polák. Od 1.9.1953
byly národní a střední škola v Suchdole spojeny
pod jednu správu. Na místě správce školy se
postupně vystřídal řada učitelů a řídících učitelů. Na počátku 18. století to byl Marek, po jeho
smrti učitel Svoboda. Jeho nástupce Bartoloměj
Švehla setrval v místě až do roku 1833 a jeho
syn František Švehla od roku 1833-1882. Po
něm následovali František Franta 1882-1898,
Augustin Assmann 1899- 1920, Josef Špitálský
1920, František Tichý 1920-1926, František
Polák 1926, František Blažek 1926-1931, František Polák 1931-1933, Rudolf Marsa
1933-1937, František Polák 1937-1938, František Chad 1938-1939 a František Polák
1939-1953.
A jak v obecné škole probíhal počátek vyučování popisuje v knize (vyd. 1927) Jihočeské dítě E. Drobil:
„Dovršením 6. roku věku nastává dětem
povinnost choditi do školy. Počátek školního
roku spadá na počátek měsíce září, tedy na
dobu, kdy na venkově žeň s polí jest sklizena,
otavy z luk odvezeny a ve shonu práce venkovany nastává jakási úleva. A v té době volá na
ně a zve k sobě škola… zajímavo jest, že děti
na venkově vede do školy zpravidla matka, jež
často zhurta a násilím vleče malého zbojníka
ku škole, nebo všemožně utěšuje naříkajícího
mazlíčka, jenž se vzpírá pustiti se její ruky
nebo šatku…Každá matka odcházejíc, uděluje
učiteli nějakou radu, vyslovuje přání: „Tak,
pane učitel, jen nic neodpusťe, když třeba, jen
vyplatit, nic proti tomu nebudeme mít“. „Prosím , pane učitel, jen na něj s mírou, je bázlivec, šetřejí ho, po škole ho nenechávají“ atd.
Téměř každá matka, i ta nejchudší, nechává
učiteli nějaký dar, aby jej dítěti při odchodu ze
školy dal. Má si tím učitel dítě nakloniti, aby
rádo chodilo do školy.“
Marie K.
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Program kina na měsíc září
t

2. pátek

19.30 hod.

92 min.

t

9. pátek

19.30 hod.

120 min.

JANA EYROVÁ

Elizabeth Halseyová je učitelka, která je
sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně.
Pije, bere drogy a nemůže se dočkat, až si najde bohatého muže a nebude muset učit.
Hrají: Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace
čtenářů a diváků po celém světě, se díky novému
a odvážnému zpracování vrací na plátna knih.
Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender
a další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
14. středa

19.30 hod.

77 min.

GENERACE SINGLES
Dokumentární film. Jsou svobodní, flexibilní,
ekonomicky nezávislý… a nezadaní. Nemáme
takovou potřebu realizovat se životem v páru. Co
všechno způsobuje, že se takto podivně rozhodujeme? A je tomu opravdu tak? Není spíše problémem dneška, že lidé nemohou někoho najít?
Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč
t

7. středa

19.30 hod.

110 min.

t

16. pátek

19.30 hod.

69 min.

BARBAR CONAN

DEVÍNSKÝ MASAKR

Legendární Barbar Conan je zpátky! Conanova touha po pomstě za smrt rodičů se změní
v krutý boj za záchranu národů Hyborie před
mocnými silami zla.
Hrají: Jason Momoa, Ron Perlman a další.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 90,- Kč

Film podle skutečné události, která se odehrála v loňském roce na sídlišti v Bratislavě. Rukou střelce Lubomíra Harmana zde zahynulo
osm lidí.
Hrají: Pavel Vrabec, Yoshua Kanálosh, Daniel
Lipšic a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 80,- Kč

Projev solidarity
V Deníku dne 22.7.2011 vyšel článek od redaktorky Renaty Pávkové. Byl o zakladateli hokejbalového týmu Olymp J. Hradec a přispivateli sportovními články do Deníku, panu Romanovi Pišném. Paní
redaktorka psala o tom, jak je Roman velmi vážně nemocen a jak statečně bojuje se zákeřnou a nevyléčitelnou nemocí – svalovou dystrofií (nemocnému postupně ochabují svaly).
Tento sugestivní článek byl impulzem pro suchdolské a cepské
nohejbalisty, kteří Romana znají. V měsíci srpnu zorganizovali
v Cepu na nohejbalovém kurtu sportovní akci, při které uspořádali
sbírku na pomoc nemocnému Romanovi. Sportovcům se podařilo
vybrat 12000 Kč. Do sbírky přispěli: pan Jiří Márovec, Cepská
hospoda a nohejbalisté z Cepu a Suchdola.
Akci zorganizoval pan Pavel Wipplinger.
M.H.

INFORMACE
V pondělí 26. září 2011 bude
v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí

zahájen nový kurz
k získání řidičského oprávnění
Přihlášky v městské knihovně /přístavba místní základní školy/

Informace na tel. čísle 384 781 299.

23. pátek

19.30 hod.

104 min.

VIDITELNÝ SVĚT

ZKAŽENÁ ÚČA

t
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Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být
osamělý čtyřicátník, jehož vlastní život je
prázdný, že parazituje na životech jiných.
Temný psychologický thriller.
Hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína
Turjanová a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

28. středa

16.00 hod.

102 min.

ŠMOULOVÉ 3D
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný
i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře
známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj
Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a
oni se ocitnou v našem světě.
Česká verze, brýle. Mládeži přístupno.
Vstupné 130,- Kč
t

30. pátek

19.30 hod.

110 min.

MUŽI V NADĚJI
Scénárista, režisér a producent Jiří Vejdělek
přichází po úspěšné komedii Ženy v pokušení
s novým snímkem věnovaným tentokráte
mužům.
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

DOBRÉ VZPOMÍNÁNÍ
aneb „život zemřelých je uložen
v paměti žijících“. (Cicero)

Dříve či později každému z nás zemře někdo, koho jsme měli rádi.
Když se tak stane, nepřestane být ale součástí našeho života. Není tu
sice tak, jak jsme na něj byli zvyklí, ale jsou tu jeho věci, jsou tu místa s
ním spojená, události, které nám připomínají, že tu s námi byl nebo
byla. Naše fyzická paměť nám je představuje tak, jak jsme je vídali žít a
obcovat podle zákonů našeho vesmíru, s jejich posunky, smíchem, barvou hlasu, s jejich civilními reakcemi na skutečnost všedního života.
Lze si je představit v chůzi, s holí na určité cestě, při broušení kosy na
jetelovém poli v podvečer, za stolem nad talířem polévky, s jehlou nad
kusem plátna, před zrcadlem a jednou rukou ve vlasech, jak byli nedávno mezi námi, stejně skutečně jako my tuto chvíli. Občanské sdružení
přátelé Suchdola by rádo příjemně oživilo „paměť obce“ a vzpomínky
na své spoluobčany. Myslíme, že tak, že je necháme mezi sebou a v nás
co nejvíc a nejhezčeji žít takové, jací byli. Často až právě poté, co člověk zemře, se nám ukáže „celý“ a nám se pak přirozeně zapomenout
nechce. Nu a pak myslíme, že je moc hezké vzpomínat právě společně,
každý přidat svůj pohled, svoji historku. Mnoho věcí jsme si v dnešní
době nesmyslně zveřejnili (pseudoproblémy, zbytečné starosti, nahotu
atd.) a některé zase nesmyslně zavřeli někam do soukromí: svatby a pohřby nikdy nebyly věcí soukromou a intimní. Lidi vždycky nějak cítili,
že jsou to chvíle, kdy na ně život sáhne opravdu hodně silně a oni potřebují, aby to s nimi nesli i ostatní, v tu chvíli svatby a pohřbu, ale i
v časech dalších. Skrýváme své strachy, pláč, křehkosti... a pak se
divíme, že jsme sami a neuneseme to. Na internetové adrese
http://pres.suchdolsko.cz/ v nově otevřené rubrice MYSLÁNKA je
pokračování na str. 4
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DOBRÉ VZPOMÍNÁNÍ...
(pokračování ze str. 3)
prostor podělit se o “dobré vzpomínání” na přátele, blízké a spoluobčany z Františkova, Hrdlořez, Klikova, Suchdola nad Lužnicí, Tuště a tím
si připomenout život “obyčejných” lidí, kteří spoluutvářeli dějiny naší
obce a tím jsou vlastně stále součástí její přítomnosti i budoucnosti.
Mezi prvními příspěvky si dovolujeme uveřejnit dobré vzpomínání
na paní Rekovou, které sepsala její dcera Pavla Kulišová:
Paulina Reková, rozená Dorotková se narodila 21. června roku
1923. Do naší obce přišla v roce 1950 a zde pak žila do posledních dnů
svého života. Pocházela z kraje kopců pomezí Moravy a Slovenska
z malebné vesničky na úpatí Bílých Karpat v údolí potoka Klanečnice Moravské Lieskové. Jako nejstarší ze tří dcer musela od útlého dětství
pomáhat svému otci v jeho tesařském řemesle a zastávat tak veškerou
práci místo syna, který v domě chyběl. Ve čtrnácti letech byla rodiči poslána na službu k sedlákům, aby přispívala výdělkem na živobytí pro
celou rodinu. Na studie, které si vysnila, nemohla ani pomyslet. Otec to
nedovolil. Za druhé světové války, kdy i její rodná obec byla obsazena
německou armádou, pomáhala partyzánům, kteří se ukrývali v kopcích
pod Javorinou. Byla nebojácná a odvážná, a když bylo nutné zraněným
amputovat nohu bez tišících prostředků, neváhala a zastala i tady práci
místo silného muže. Po válce v roce 1946 odešla z rodného kraje pracovat do porculánky v Klášterci nad Ohří. Tady se poznali se svým budoucím manželem Janem Rekem ze Suchdola. Po sňatku se jim zde
narodil syn Josef (1949). Poté odešla s manželem do jeho rodného jihočeského kraje a v Suchdole se narodily dcery Pavla (1950) a Miluška
(1954). V roce 1954 byla zaměstnaná jako svačinářka v místním dřevařském závodě Delta. Od roku 1957 pracovala na pile tamtéž, později
jako první žena v historii tohoto podniku obsluhovala jeřáb a pracovala
zde až do důchodového věku. Téměř 40 let byla členkou dobrovolného
hasičského sboru v Suchdole a v členské evidenci tohoto sboru je vedena jako jediná žena v rozmezí let 1967-1984. Suchdol se stal jejím milovaným domovem a měla zde mnoho přátel. V roce 1964 zemřel náhle
manžel Jan a ona se o své tři děti musela postarat sama. I s touto nepřízní osudu si dokázala statečně poradit. Od mládí byla zvyklá na těžkou
práci a díky těmto zkušenostem zůstala po celý život pracovitou,
skromnou a silnou osobností. Byla to také žena, která milovala humor,
měla radost ze života a uměla druhé potěšit svou stále dobrou náladou.
Právě její osobitý humor, který ji neopustil ani v době těžké nemoci, mi
dával sílu a dnes nám všem chybí. A taková nám zůstane už navždy i
v našich vzpomínkách… Paulina Reková zemřela před pěti lety 12. září
2006.
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POZVÁNKA
V Třeboni, specialista na pohyb, zdraví a vzdělávání

KOUZELNÁ HARMONIE
zahájila projekt pro laickou i odbornou veřejnost
pod výmluvným názvem –
„Dobrému zdraví brání neznalost“.
Cílem je informovat veřejnost v oblasti zdraví – fyzického
a psychického a tím zajišťovat větší zodpovědnost
ke svému zdraví a lepší orientaci
v možnostech prevence a léčby.
Tématem byl zdravý životní styl ženy, a tak se mluvilo
o výživě, psychice a pohybu v každé fázi jejího života.
Hostem byla ředitelka přední české firmy NUTRABONY
Ing. L. Treutnerová a společně
s Martou Hašlarovou provedly trojblokem přednášek
i se zdravotními poradnami.
Při zahájení projektu byla vyhlášena
KOUZELNOU HARMONIÍ a NUTRABONOU soutěž pro ty
nejmenší. Zúčastnit se může dítě ve věku 5-8 let z okresu
JH a ČB, které nakreslí obrázek ( formát A4) na téma
„Já a moje zdravá maminka“. Ty nejlepší budou porotou
vybrány a pro výherce připraveny krásné ceny.
Obrázky můžete do 20.9.2011 zasílat nebo nosit osobně
na adresu Kouzelná harmonie, Chelčického 1,
379 01 Třeboň. Je nutné přidat údaje o jménu dítěte, věku,
adrese a telefonu na maminku!
Všechny malůvky budou postupně vystavovány ve výloze
Kouzelné harmonie (průchod pečovatelského areálu).
Veškeré info o soutěži také na www.kouzelnaharmonie.cz

Projekt pokračuje i v září, zapojte se svou účastí!
Hlavní host projektu je bylinkář Pavel Váňa.
NENECHTE SI UJÍT! 10.9.2011 od 14.00 h
„BYLINKAMI PRO ZDRAVÝ PODZIM“ dvouhodinové
setkání s BYLINÁŘEM PAVLEM VÁŇOU.
Pana Váňu znáte např. z televizních pořadů Sama doma.
Pro zajištění dostatku míst svou účast nahlaste telefonicky
na 731 101 180 nebo osobně ve studiu Kouzelné harmonie
5.9. od 15 h – „Program osteoporóza“
vznik, prevence a léčba osteoporózy
15.9. od 10.30 a od 15 h – „Zářící kůže“
zjištění stavu vaší kůže diagnostickým přístrojem
Skin analyzer, představení Programu Beauty - znáte jako
žena svou pleť dokonale, víte o jejích potřebách, na co
reaguje, umíte vybrat to nejlepší?

Spirálně stabilizační metoda SMsystému Mudr. R. Smíška
nejen pro zdravá záda – vše o metodě a jejím využití
ukázky a informace: každé liché úterý od 10.30 h
sudý pátek od 15 h nebo kdykoli i pro jednotlivce
Kouzelná harmonie má od září pro „Kouzelný koutek“
– tedy poradnu zdarma, otevřeno vždy každé pondělí
a pátek od 13.30–14.30. Volně otevřeno bude i mezi
terapiemi, ale nejlépe je si zavolat a objednat.
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Budování prvních železničních tratí v jihočeském regionu
Příspěvek k 140. výročí vzniku železniční tratě Gmünd – Praha
Po několik desetiletí 19. století existovala
v oblasti našeho jihočeského regionu kolejová
trasa určená pro přepravu osob i materiálu pouze jediná. Byla jí známá koňská dráha vybudovaná v letech 1825 – 1832 z Českých Budějovic
do hornorakouského Lince. Svého zprovoznění
v celé své trase se dočkala 1. 8. 1832 a teprve
v roce 1872 po ní projel poslední vlak tažený
koňmi.
Celá jižní část Čech s vyvinutým zemědělstvím a nezměrným lesním bohatstvím Šumavy na budování svých prvních parostrojních
železničních tratí čekala až do druhé poloviny
šedesátých let 19. století. Tehdy po porážce
Rakouska ve válce s Pruskem v roce 1866 následovalo období horečného železničního
podnikání. Válečné události totiž ukázaly, jak
významnou úlohu má rychlá doprava. Zájem
na obnově narušeného hospodářství a na omezování narůstající nezaměstnanosti vedl
k tomu, že stát začal všemi způsoby podporovat soukromé podnikání, aby se oživil průmysl a obchod. Podnikatelé získávali snadno a
rychle koncese ke stavbě drah a miliónové
státní zálohy, jen aby co nejrychleji zahájili
stavby. Výsledek byl nasnadě. Dosavadní dráhy prodlužovaly své tratě. Nové železniční
společnosti přibývaly a s nimi rychle rostly
další tratě. A tak postupně vyrůstala železniční síť.
Budování prvních železnic na jihu Čech je
spojeno s aktivitami pokrokového knížete
Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu, který
v tomto regionu vlastnil rozsáhlá území. Dne
5. ledna 1864 kníže J. A. Schwarzenberg společně s dalšími feudály a průmyslníky (např. J.
Fürstenberg, Czernin, Buquoy a V. Lanna)
ustanovili výbor pro zbudování železnice
z Vídně přes plzeňskou uhelnou pánev do
Chebu s odbočkou do Prahy a obdrželi povolení k předběžným technickým pracím. Následně 14. června 1864 bylo ze strany rakouského
státu uděleno povolení, že dráha ponese jméno
Kaiser Franz Josef-Bahn (dále jen KFJB),
tedy Dráha císaře Františka Josefa. Dále pak
31. srpna 1867 byla ustanovena akciová společnost K. k. priv. KFJB (Císařsko královská
privilegovaná Dráha císaře Františka Josefa
I.). Koncese trati Vídeň – Cheb, Gmünd –
Praha s odbočkou a spojkou Budějovice – Veselí byla udělena 11. listopadu 1866. Vláda
této společnosti vysokorodých feudálů velmi
přála a zaručila nové dráze roční výnos přes
4 miliony zlatých a bezúročnou zálohu pět a
půl milionu zlatých. A tak mohla nová akciová
společnost KFJB, jež byla financována rakouským úvěrním ústavem, zahájit stavbu již
necelý týden po udělení koncese slavnostním
výkopem u dvora Vondrova pod zámkem
Hlubokou dne 17. listopadu 1866.
První kolejovou dráhou s lokomotivním
provozem na jihu Čech a zároveň prvním úsekem nové KFJB se tak stala trať České Budě-

jovice – Plzeň (136 km), na níž byl zahájen
provoz 1. září 1868. Další v pořadí se budovala trať z dolnorakouského Eggenburgu do Č. Budějovic dlouhá 135 km. Ta v sobě obsahovala
jihočeský úsek Gmünd – Č. Budějovice o délce
50 km. Na tomto místě je třeba uvést, že tehdejší
gmündské nádraží se nacházelo přibližně ve
stejné úrovni jako současná českovelenická stanice a zemskou hranici mezi Českým královstvím a Dolním Rakouskem tato trať tehdy
protínala u žel. stanice Nové Hrady. Celá výše
uvedená rakousko-česká kolejová trasa byla
uvedena do provozu 1. listopadu 1869. Ve výstavbě KFJB následoval rakouský úsek Wien –
Eggenburg (délka 79 km), pro veřejnost otevřený 23. června 1870.

Trať Gmünd – Praha
V pořadí třetí tratí na jihu Čech byla budována odbočná trať Gmünd – Veselí – Praha.
Stavbu provedlo podnikatelství bratří Kleinů a
Vojtěcha Lanny. Firma zajišťovala i výkup pozemků. Koncem dubna 1869 začala vlastní
stavba: na území okresu Sedlec, odkud zakrátko postoupila do okresu votického, a nedaleko
Tábora směrem na Čekanice. V táborském
okrese pracovalo 600 až 700 dělníků, kteří si
podél trasy vystavěli provizorní obydlí.
Také na třeboňském okrese začaly práce na
přelomu dubna a května. U Frahelže a v okolí
Lomnice nad Lužnicí se těžil kámen, začaly
zemní práce u Rožmberského rybníka, Frahelže, začalo se s kácením stromů. Ve starém
korytě Zlaté stoky provádělo 48 dělníků odvodnění bažin. U samotné Třeboně začalo 11.
5. 1869 na dvou místech práci 82 dělníků.
V červnu se na Třeboňsku již stavěly objekty
železničního spodku – např. ochranná dlažba
hráze Rožmberského rybníka.
Dělníci pocházeli z různých částí Rakouska. Bdělo nad nimi neúnavné oko četnictva,
které bylo posíleno. Dva četníci převelení
z Budějovic patrolovali kolem trati a kontrolovali doklady. Dělníci pracovali v úkole (akordu) v malých skupinkách vedených předákem.
Na Táborsku pracovalo koncem června
3700 dělníků, mezi Suchdolem a Majdalenou

na Třeboňsku 605 mužů a 235 žen při zemních
pracích. Počty dělníků na celé stavbě dosahovaly čtrnácti až šestnácti tisíc. Koncem července byla stavba na Třeboňsku zhruba
hotova. Dodělávaly se náspy, zeminu z materiálových jam na ně přivážel více než kilometr
polních drážek. Zemní práce u Valu, Vlkova a
Mezimostí byly již hotovy. Pokládka kolejí začala mezi Třeboní a Suchdolem 12. 10. 1869.
Počátkem listopadu je již např. stanice Třeboň
zcela hotova. Koncem října 1869 pracovalo na
trati Suchdol – Frahelž 20 předáků, 114 rybníkářů, 3276 dělníků, 216 zedníků, 36 kameníků, 95 lamačů kamene a 45 řemeslníků.
K dispozici měli mj. 124 dvoukoláků a 80 vozíků polní drážky. V prosinci 1869 se na některých místech Třeboňska trať již zaštěrkovávala.
Technické vybaveni KFJB bylo na dobré úrovni (s výjimkou mostů), ale poddimenzované.
Trvalo ještě asi deset let, než se trať dovybavila zejména budovami.
Trať Gmünd - Čerčany dlouhá 143 km byla
otevřena 3. září 1871. Práce na dřevěném mostu přes Sázavu v Čerčanech a Vinohradském
tunelu v Praze pozdržely otevření zbylého
40 km dlouhého úseku Čerčany – Praha až do
14. prosince 1871. Krajské město České Budějovice si na přímé kolejové spojení s Prahou
muselo ještě téměř tři roky počkat. Na spojovací trati z Budějovic do Veselí dlouhé 36 km
byl provoz zahájen 8. června 1874. Tímto úsekem byla dokončena síť KFJB a položen základ dnešní trase IV. koridoru. Díky svému
významu byla Dráha císaře Františka Josefa
v roce 1884 jako jedna z prvních zestátněna.
Zvláštní jízda vlaku ke dni železnice
Zvláštní vlak vypravený ke dni železnice
pojede dne 24. září 2011 na trase Tábor – Veselí nad Lužnicí – Třeboň – České Velenice –
České Budějovice – Křemže – České Budějovice – Veselí nad Lužnicí – Tábor. Bližší informace budou sděleny na vývěskách příslušných
železničních stanic nebo na telefonu
972 544 691.
Vladimír Bednář
Poznámka: V článku bylo použito odborné a
historické literatury.

Dětský tábor naší farnosti – a měli jsme se dobře
Prázdniny prožívá každé dítě jinak – podle rodiny, možností, zájmu, přání apod. Jedno ale
mají společné, chtějí při nich zažít něco zábavného, pěkného, dobrodružného a prodchnutého
přátelskou atmosférou. K tomu jsou příhodné dětské tábory. Děti z naší farnosti i z okolních
farností měly možnost se už pošesté zúčastnit takového tábora. Úžasné na tom je, že se každý
rok přidá několik dětí, které nenavštěvují náboženství ani pravidelně mši svatou, ale znají nás
a chtějí být s námi.
Letos jsme byli od 22. 7. do 31.7. kousek za J. Hradcem na Komáří pasece u Mutyněvsi.
Deset dní jsme obývali stany s podsadou v krásném prostředí s rybníkem a s kouzelnými západy slunce. Díky té přírodě jsme se mohli hlouběji ponořit do tématu, jímž bylo biblické
stvoření. Hlavním mottem tedy bylo: „Bůh viděl, že to je dobré…“ (Gn 1,10n). Boží dobrota
se odrážela i v celém našem pobytu – hráli jsme hry, soutěžili jsme, modlili se, účastnili mše
svaté a vůbec dobře se měli. Tady měly děti zážitky, když se vezly ve větším počtu v Multivapokračování na str. 6
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Dětský tábor naší farnosti
(pokračování ze str. 5)
nu, nebo když se některé poprvé zapojovaly
do každodenních modliteb. Také jako jindy
jsme byli na celodenním výletě – jeli jsme po
úzkokolejce do Kaprouna, kde jsme „pozdravili“ Járu Cimrmana, posvačili jsme, něco zahráli, zamávali parní lokomotivě, pak jsme
popojeli do Blažejova, odkud jsme šli pěšky
do tábora. Děti soutěžily ve čtyřech skupinách, které byly pojmenovány podle zvířat
z písně, kterou zpíval Petr Spálený: „Muž dal
jména všem zvířatům“. A tak proti sobě bojovali lvi, koně, hroši a psi. Kromě těchto uvedených zvířat se v písni ještě zpívá o býku a
hadu. Abychom udělali radost jednomu našemu vedoucímu z Brna, složili jsme sloku na
pštrosa. Kromě soutěžních her děti zápasily
v turnajích v přehazované, ve fotbale, nebo
v přehazované s ringem, hrály metro, jezdily na lodích, koupaly se a
další. O zábavu nebylo nouze, vždyť se střídal čas k hygieně, k modlitbě
a k jídlu s organizovaným a volným programem. A každý večer jsme
zakončovali u táborového ohně, kde jsme se ztišili, koukali do
čarovných plamenů ohně, nebo západu slunce a připomněli si, co jsme
ten den zažili a co pro nás Bůh stvořil a co dělá nyní.
Hodně píšu o tom, že se nám tábor vydařil. Abyste i vy uvěřili, že
tomu tak skutečně bylo, uvádím několik svědectví dětí, které mi odpovídaly na pár otázek ohledně tábora. Vlastně na ty otázky všichni odpovídali podobně, tak např. na otázku „Jak ses těšil na tábor a proč“ uvedu
tuto odpověď: „Na tábor jsem se těšila, protože jsem věděla, že tam
mám spoustu kamarádů a že si můžeme zahrát spoustu her.“ Při odpovědi na dotaz o oblíbenosti hry, soutěže, konkrétního dne, nějaké věci
nejvíc byla tato slova: „výlet, výborná kuchyně, ringo, indiánská hra,
jezdění na lodi“ a další. Něco konkrétnějšího o výletu: „Líbilo se mi,

jak jsme jeli na výlet a jak jsme se těšili na Vítkův Hrádek a pak tam byl
jenom kus zdi.“ Děti také psaly o tom, co se jim na táboře povedlo či co
se naučily, to např. bylo ježdění na lodi, vypočítání tělesné teploty
z tepu, naučení se Morseovy abecedy a jiné. Některé si uvědomily, jak
je těžké někoho vést a i jen chvíli žít v jiných podmínkách než jsme
zvyklí – třeba se sprchovat ve studené vodě. Radost měly z poznání nových kamarádů, z množství her, z dobrého jídla, z důvěry, která jim
byla dána, z každodenního posezení u ohně apod. Všichni jsme se shodli na tom, že i přes některé deštivé dny a pár rozmíšek jsme byli spolu
rádi a těšíme se na naše další setkávání – ať už je to při sobotních
odpoledních, nebo při podzimní výpravě do Nové Cerekve, vánoční či
velikonoční dílně a jiných farních akcích.
Celý tábor se mohl uskutečnit díky vstřícnosti a trpělivosti rodičů,
nadšení dětí, nasazení vedoucích a příspěvků z německé církevní organizace Renovabis a farnosti. Všem moc děkuji.
Iva Hojková

Nabídka z farnosti pro děti

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
při hrách a soutěžích na faře
Neděle 11. září ve 14 h
Zase po roce zveme děti v neděli 11. září ve 14 h na faru,
abychom zamávali prázdninám i školnímu roku.
Čekají na nás hry, soutěže, písničky, povídání, táborák
a určitě i něco navíc. Mnozí z vás už to znají,
tak přijďte a vezměte i další s sebou.
Zvou vás a těší se na vás organizátoři
nejen ze suchdolské farnosti

září 2011
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Fotbalová sezona – září
sobota 03.09.
sobota 03.09.

10.00
17.00

Dorost I.A
Muži A I.B

Suchdol / Kaplice
Suchdol A / Třebětice

neděle 11.09.

st.žáci I.A
ml. žáci
Muži B OP

Suchdol / Břilice B

neděle 11.09.

09.30
11.15
17.00

sobota 17.09.
sobota 17.09.
neděle 18.09.

10.00
16.00
09.30

Dorost I.A
Muži A I.B
st. žáci I.A

Suchdol / Hrdějovice
Suchdol A / Borovany
Suchdol / Chotoviny

středa 21.09.

16.30

mini OP

Suchdol / Třeboň B

neděle 25.09.

16.00

Muži B OP

Suchdol B / Břilice

středa 28.09.
středa 28.09.
čtvrtek 29.09.

10.00
16.00
16.00

dorost I.A
Muži A I.B
mini OP

Suchdol / N. Hrady
Suchdol A / Lomnice
Suchdol / Třeboň A

sobota 01.10.
sobota 01.10.

10.00
15.30

dorost I.A
Muži A I.B

Suchdol / Lomnice
Suchdol A / Chlum

Suchdol B / St. Hobzí

Memoriál Ády Rohlíka – výsledky
1/ Sokol Suchdol n. L. – SK Rudolfov
2/ Calofrig Borovany – FK Protivín
3/ Calofrig Borovany – SK Rudolfov
4/ Sokol Suchdol n. L. – FK Protivín
Konečné pořadí:
1. místo Sokol Suchdol n. L.
2. místo FK Protivín
3. místo SK Rudolfov
4. místo Calofrig Borovany

3:2 /poločas 1:1/
0:1 /poločas 0:0/
1:4 /poločas 1:3/
4:3 /poločas 0:3/

Nejlepší střelec: Záruba Jakub – Suchdol
Nejlepší brankář: Hesoun Martin – Protivín
Nejlepší hráč: Vorel Jaromír – Protivín
Velmi vydařený turnaj byl završen vítězstvím
domácího Sokola, když rozhodující branku
vstřelil v poslední minutě finálového zápasu Jakub Záruba.
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MEMORIÁL
Jiřího Zimmela
a Josefa Kříže
TJ Blesk Klikov uspořádal 6.8.2011 IV.
ročník memoriálu J. Zimmela a J.Kříže v kopané hráčů nad 35 let za účasti mužstev: Blesku Klikov, Štěpánovic, SK Mladé a Nové
Vsi u Mělníka. Zápasy nám přinesly tyto výsledky:
Nová Ves u Mělníka – Štěpánovice 5:3
Klikov – SK Mladé 1:0
o třetí místo:
Štěpánovice – SK Mladé 6:1
finále:
Nová Ves u Mělníka – Klikov 2:0
nejlepší střelec:
Vokoun – Nová Ves u Mělníka
nejlepší hráč:
Moravec – Nová Ves u Mělníka
nejlepší brankář: Dlouhý – Klikov
Hráči zúčastěných mužstev ukázali všem
přítomným divákům, že umí hrát fotbal, podali výborné výkony a uctili tak památku našich
dvou vynikajících sportovců a kamarádů. Po
skončení finálového utkání ceny všem zúčastněným mužstvům předali: předseda Blesku
Klikov pan K. Bednář, paní Křížová a paní
Zimmelová.
V průběhu turnaje se losovala bohatá tombola, do které přispěli jednotlivci i firmy. Jsou
to: MěÚ Suchdol nad Lužnicí, LB Minerals
s.r.o. Nová Ves nad Lužnicí, LB Cemix s.r.o.
Nová Ves nad Lužnicí, COOP Jednota J.Hradec, Keramika p. Kovařík – Rapšach, Pizzerie
Tušť – pí Sokolíková, Cukrárna Suchdol nad
Lužnicí – manželé Kotáskovi, Hrnčírna p.
Hofhanzl – Klikov, Restaurace U Pískovny
Tušť – pí Čechalová, Drogerie Suchdol nad
Lužnící – pí Blafková, Pekárna Suchdol nad
Lužnicí – ing.J.Soudek, p. Bednář Klikov.
Všem jmenovaným děkujeme.
Výbor TJ Blesk Klikov

Blesk Klikov vás zve na domácí
zápasy I.B. třídy sk. D:
so 10.9.2011 17.00 hodin
Klikov – Nová Včelnice
so 24.9.2011 16.00 hodin
Klikov – Lomnice nad Lužnicí
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Pohlednici a pěkný pozdrav z turistického výletu
po Telčsku Vám zasílají Lužničáci
PS: Vandr na Javořici (837m), ke Studánce Páně, do Mrákotína, Poutní
kostelík Sv. Jáchyma, prohlídka klášterů v Kostelním Vydří (karmelitáni) a Nové Říši (premonstráti), Kostelní Myslová (malíř Nágl), Práskolesy (800 let stará lípa), městské slavnosti a zámek v Telči, panoramata
Vysočiny. Za nocleh v turistické ubytovně v Dobré Vodě děkujeme
Klubu českých turistů.

Javořice

Telč

Náglova stezka

Práskolesy

Loučení s prázdninami (28. srpna 2011)

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování patří pracovníkům technických služeb města a místním hasičům za pomoc při technické realizaci místní poutě a vydařené akce pro děti Loučení s prázdninami.
R. Rohrbachová

září 2011

září 2011

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

PRODÁM BYT V OV V HAMRU 3+1
2

cca. 80 m + balkon, zahrádka, garáž, půda, sklep
Cena dohodou. Info na: 603 957 172

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE

PRODÁM GARÁŽ NA GRÁFOVCI
Informace na tel. č. 604 216 796
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Autoškola Třeboň
7.9.2011, 16:00

září 2011

NABÍDKA PRÁCE
Hledáme spolupracovníky na pozice:

ANTÉNY, SATELITY
MONTÁŽ – SERVIS
Libor Vondrášek – 602 314 046

péče o klientský kmen
2. vedoucí obchodní skupiny
¡

¡

Požadujeme: čistý TR, ŘP B, PC, SŠ vzdělání.
Životopisy posílejte na bilek00@seznam.cz

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. 9, 31.8.2011.
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 650 kusů.
Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

