duben 2012

Cena 6,00 Kč

Přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití velikonočních svátků.
S přáním se připojuje vedení města, zaměstnanci městského úřadu a redakční rada Suchdolského zpravodaje.
INFORMACE Z RADNICE
Rada a zastupitelstvo města schválili:
 zástupce zřizovatele školy ve školské
radě pí Mgr. Kalátovou Marii. ml. a p.Bc
Koubu Michala.
Další členové školské rady, kteří byli zvoleni ve volbách 24.2.2012 jsou:
Mgr. Wipplingerová Václava, Mgr. Mráčková Iva, Dušek Lubomír (předseda rady)
a Čalkovská Olga.
Školská rada má tyto kompetence:
a. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,

b. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a
navrhuje jejich změny,
d. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
e. projednává návrh rozpočtu právnické
osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření,
f. projednává inspekční zprávy České
školní inspekce,
g. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím
státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

h. předkládá vedení školy návrhy, doporučení, podněty k fungování a rozvoji školy.
 zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Veřejné
osvětlení Gráfovec“ firmě FIERA a.s.
 příspěvek farnímu úřadu Suchdol n. L. ve
výši 10 000,- Kč na akce pro veřejnost
 záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě Suchdol n. L. (více na úřední desce města)
 návrh sportovní komise na rozdělení dotací sportovním klubům na podporu sportu a to takto:
– Sokol Suchdol n. L
40 000,- Kč
– Spartak Hrdlořezy
7 500,- Kč
– Blesk Klikov
40 000,- Kč
pokračování na str. 2
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INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 1
20 000,- Kč
– Tatran Suchdol n. L.
– SK Suchdol n. L. / hokejbal 97 500,- Kč
– Sokol o.s. Suchdol n. L. / kopaná
152 500,- Kč
– Vodácký klub Suchdol n. L. 12 500,- Kč
10 000,- Kč
– Vitoraz Tušť
Celkem bylo na podporu sportu rozděleno
380 000,- Kč
 prodej bytové jednotky č. 294/7 Na Huti
za nejvyšší nabídnutou cenu 197 900,- Kč.
 zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Pořízení lesnické techniky pro
Město Suchdol n. L.“ Nabídka bude zaslána firmám:
1. GARNEA a.s., Neplachova 129,
373 65 Neplachov, IČ 26080672,
DIČ CZ26080672

2. MEGA-Třeboň s.r.o., Pražská 884,
379 01 Třeboň, IČ 47239646,
DIČ CZ47239646
3. SOME Jindřichův Hradec s.r.o.,
Jarošovská 1267, 377 01 J.Hradec II,
IČ 62508831,DIČ CZ62508831
4. PTR Strojní závod Třeboň s.r.o.,
Jiráskova 619,379 01 Třeboň,
IČ 63911469
5. AGROZET, a.s., Jiráskovo před. 868,
377 01 Jindřichův Hradec, IČ 28113128
 zadání výběrového řízení na rekonstrukci
sociálního zařízení v klubovně sportovního areálu na Gráfovci
 návrh kalkulace dvousložkové ceny vodného a stočného pro rok 2012:
pohyblivá složka vodné
3
3
bez DPH 21,74 Kč/m s DPH 24,78 Kč/m ,

INFORMACE
V pondělí 23. dubna 2012 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

duben 2012
pohyblivá složka stočné
3
3
bez DPH 17,97 Kč/m s DPH 20,49 Kč/m .
Pevná složka vodného a stočného podle
hodnoty trvalého průtoku vodoměru (bez
DPH)
vodoměry:
3
1. skupina do 2,5 Qp(m /H)
z vodného 256,- ze stočného 109,celkem 365,- Kč/rok
3
2. skupina do 6 Qp(m /H)
z vodného 1216,- ze stočného 504,celkem 1720,- Kč/rok
3
3. skupina do 10 Qp(m /H)
z vodného 2283,- ze stočného 960,celkem 3243,- Kč/rok
3
4. skupina do 15 Qp(m /H)
z vodného 3796,- ze stočného 1621,celkem 5417,- Kč/rok
 ukončení privatizace městských bytů
k 31.3.2012
 darovací smlouvu mezi TJ Blesk Klikov
jako dárcem a Městem Suchdol n. L.
jako obdarovaným, předmětem daru je
přístavba fotbalových šaten na hřišti
Klikov.
 prodej pozemku p.č. 832/11 o výměře
2
62 m v k.ú.Klikov manželům M. a L. B.
2
za cenu dle směrnice 100,- Kč/m .

UŽÍVÁNÍ STAVEB
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného
užívání, pokud vyžadovala ohlášení stavebnímu úřadu (stavební povolení, ohlášení stavby) podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) stavebního
zákona anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy, lze užívat na základě oznámení o zahájení užívání stavby stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu v případě, že tyto stavby
vyžadují zkušební provoz nebo že se jedná o změnu stavby, která je
kulturní památkou.
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které ke svému
provedení nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení, lze užívat i bez
oznámení stavebnímu úřadu, resp. bez kolaudačního souhlasu.
Užívání staveb na základě pouhého oznámení se týká staveb, které
jejich stavebníci (zpravidla jejich budoucí vlastníci a uživatelé) staví
pro svou potřebu a mohli její provedení ovlivňovat od návrhu až po realizaci. Nejčastěji se bude jednat o rodinné domy, stavby pro individuální rekreaci, dílny, garáže, doplňkové stavby příslušenství apod.
Předpokládá se, že stavba bude provedena podle souhlasu stavebního
úřadu a v souladu s ověřenou projektovou dokumentací. Stavebník
může zaslat oznámení o užívání stavby již v průběhu dokončovacích
prací, aby je mu umožněno započít s užíváním stavby bezprostředně po
dokončení.
Pokud je stavba provedena v rozporu s jejím ohlášením nebo je užívána bez předchozího oznámení stavebnímu úřadu, vydá stavební úřad
rozhodnutí o zákazu užívání stavby. Stavbu lze pak užívat až po odstranění příčin vydaného zákazu, a to na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, který si ověřuje skutečný stav.
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
Stavební úřad
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Poskytování sociálních služeb
pečovatelské služby v Suchdole nad Lužnicí
Pečovatelská služba je od roku 2009 poskytována na území města Suchdol nad Lužnicí bez místních částí. Je poskytována jako
terénní a je poskytována osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám se 3 a více dětmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Cílovou skupinou jsou však především senioři.
Posláním pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí je poskytovat takovou pomoc
a podporu klientům, která umožňuje zachovat
v maximální míře jejich dosavadní způsob života, pomáhá v nepříznivých životních situacích, také zvládat pobyt v domácím prostředí a
zajišťuje nutné práce v domácnosti a další životní potřeby.
Pečovatelská služba usiluje o to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve své domácnosti,
aby mohli žít stejně či v co nejvyšší míře jako
jejich vrstevníci bez sociálních potřeb, umožnit jim tedy „běžný způsob života“.
Pečovatelská služba je poskytována jako
terénní v domácnostech klientů – pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti
a v neposlední řadě i zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím.

Pečovatelská služba obsahuje
tyto základní činnosti:
¡ Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (dovoz nebo donáška jídla ze školní
jídelny v Suchdole nad Lužnicí, pomoc při
přípravě či příprava jídla a pití)
¡ Pomoc při zajištění chodu domácnosti
(běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc
při zajištění velkého úklidu domácnosti,
donáška vody, běžné nákupy a pochůzky,
velký nákup, praní a žehlení osobního a
ložního prádla, popř. jeho drobné opravy)
¡ Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovázení dětí do školy,
k lékaři, dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby
¡ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek)
¡ Pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní
péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
S každým budoucím uživatelem pečovatelské služby je individuálně vyjednán rozsah,
čas a úhrada za poskytovanou službu a uživatel je seznámen s vnitřními předpisy souvisejícími s pečovatelskou službou. V případě, že
dojde k dohodě, je mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena písemná Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Do divadla v Českých Budějovicích
Již šestatřicet sezon prožili především
Suchdoláci s Jihočeským divadlem v Českých
Budějovicích. Takříkajíc od podzimu do jara
každý měsíc vyjíždí v sobotu večer ze Suchdola autobus s milovníky divadla, aby zhlédli některou z nových her tohoto zařízení. V nabídce
jsou činohry, balet, opery i muzikál. Pravda,
mrzí nás, že mezi ty milovníky se řadí většinou starší generace, ale i pro mladší se za velmi výhodnou cenu nabízí předplatné na
celkem 11 představení sezóny. V minulém
roce divadlo nabídlo např. divácky oblíbený
písničkový žánr ve hře Hledám děvče pro boogie woogie, světově úspěšnou hru skotské autorky S. Glover Slaměná židle, českou klasiku
Petrolejové lampy, v tomto roce to bude ještě
známý muzikál Hello Dolly,Shakespearův
Sen noci svatojánské, balet Romeo a Julie a
další představení našich i světových autorů.
Někdy nás málem zaskočila trocha „přemodernizace“ a „příliš současný“ jazyk, ale je
nutno říci, že v převážné většině si každý odnáší domů velmi krásný zážitek. Čilá debata o
prožitcích nastává obvykle už v autobuse při
cestě domů.

Pro příští rok bychom velmi rádi uvítali i ty
mladší diváky, pro které kultura není jen televize. (To neznamená, že ty starší necháme
doma – vítáme všechny.)
Předběžná cena abonentky na celou sezónu
je pro seniory a studenty 1.370,- Kč a pro ostatní 1.820,-Kč.
Zveme tedy nejen všechny ze Suchdola,
ale tak jako jindy i ze Dvorů, Hrdlořez,
Boru,Klikova, Františkova, Rapšachu i jiných
obcí. Jezdí se vždy v 17.30 hod od autobusouvého nádraží – autobus se platí zvlášť – a to
většinou jednou za měsíc. Cestou nabíráme i
zájemce z Chlumu, Majdaleny a Třeboně.
Takže, vážení, máte-li zájem, ozvěte se telefonicky na číslo 384 389 201 nebo 607 167 627
paní Tesárkové, nebo osobně v Informačním
středisku paní Rohrbachové. Do 10. května se
jedná pouze o předběžné přihlášky, definitivní
přihlášky se podávají začátkem září.
Těší se na Vás všichni umělci Jihočeského
divadla i další milá společnost v autobuse.
Doma na kanapi to vůbec není ono!!!
S. Tesárková

S každým uživatelem je také sepisován individuální plán, kde je popsán průběh pečovatelské služby, také uživatelova přání a potřeby.
Ten je průběžně spolu s uživatelem vyhodnocován.
Pečovatelská služba Suchdol nad Lužnicí
ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající
z dalších obecně platných závazných norem a
pravidelného občanského soužití.
Uživatel se sám rozhoduje o řešení vlastní
nepříznivé situace a pracovníci jeho rozhodnutí respektují. Uživatel také spolu rozhoduje
o formě a průběhu pečovatelské služby, jsou
brány v úvahu jeho náměty a připomínky. Má
možnost požadovat změnu v dojednaných cílech obsažených v individuálních plánech.
Uživatel má také samozřejmě možnost
kdykoliv nahlédnout do veškeré dokumentace, která je o něm vedena. Pracovníci podepisují prohlášení o mlčenlivosti a jsou průběžně
proškolováni v přístupu ke klientovi, kdy je
respektován životní prostoru uživatele, pracovníci musí taktéž dodržovat běžné společenské konvence, např. nesmí vstoupit do bytu
bez souhlasu klienta či navštěvovat ho musí
v předem přibližně domluvené době.
Pro další informace prosím kontaktujte
níže uvedené údaje. Pokud Váš zdravotní stav
či sociální situace neumožňuje setkání na úřadě, pečovatelka si s Vámi ráda stanoví schůzku ve vašem domácím prostředí, vysvětlí vám
veškeré náležitosti pečovatelské služby, popř.
s Vámi sepíše Smlouvu o poskytování sociální
služby a Individuální plán péče.
Kontaktujte nás na e-mailu
pečovatelské.sluzby@meu.suchdol.cz,
na tel. 384 781 143 – p. Gorná,
popř. na sociálním odboru
města Suchdol nad Lužnicí, tel. 384 782 166,
e-mail socialni.odbor@meu.suchdol.cz,
popř. u tajemníka města,
tel. 384 781 238, 607 818 089,
e-mail tajemnik@meu.suchdol.cz
Bc. Alena Bártíková

Základní organizace chovatelů
v Suchdole nad Lužnicí informuje
Chtěli bychom touto formou informovat
občany, že tak jako předcházející roky, tak
i v tomto roce budeme provádět

JARNÍ TRHY

Místo konání zůstává stejné, termíny jsou
ve dnech 22. dubna, 6. května a 13. května 2012. Je zde možné nakoupit sazenice a
i zvířata drobných chovů. Začátek je vždy
od 8.00 hodin, a to do vyprodání nebo do
10.00 – 11.00 hodin podle zájmu občanů.
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Program kina na měsíc duben
t

5. čtvrtek

17.00 hod.

90 min.

t

13. pátek

19.30 hod.

105 min.

MODRÝ TYGR

ČTYŘI SLUNCE

Film pro děti, jejich rodiče a zvířata. Dva kamarádi Johanka a Matyáš se snaží zachránit
kouzelnou botanickou zahradu, ukrytou
uprostřed rušného města.
Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Jan
Hartl, Bára Hrzánová, Anna Polívková a další.
Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní ?
Příběh rodiny a jejich přátel z menšího města
vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu,
ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány
přešlapy svých rodičů.
Hrají: Jaroslav Plesl, Karel Roden, Aňa Geislerová, Igor Chmela, Jiří Mádl, Zuzana Kronerová.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

t

6. pátek

19.30 hod.

120 min.

PROBUDÍM SE VČERA
Nová česká komedie ze studentského prostředí. Sympatický čtyřicátník Petr Kovář dostane
úžasnou šanci vrátit se na chvíli do svých studentských let, do června 1989, aby konečně
vyznal lásku svojí spolužačce.
Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Zlata Adamovská a další.
Mládeži přístupno. Vstupné 85,- Kč
t

11. středa

19.30 hod.

117 min.

t

18. středa

19.30 hod.

120 min.

MILÁČEK

V mrazivých horách Aljašky se odehrává
dechberoucí drama o přežití člověka v nelítostné a drsné přírodě. Osm mužů se pokusí
přežít po havárii letadla.
Hrají: Liam Neeson, Frank Grillo, Dallas Roberts.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Paříž druhé poloviny 19. století, Francií zmítají politické a hospodářské machinace. Do tohoto prostředí se z vojenské služby vrací
pohledný mladík.
Hrají: Robert Pattinson, Christina Ricci, Uma
Thurman.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Informační centrum
Města Suchdol nad Lužnicí zve na

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
v sobotu 7. dubna 2012
od 19.00 hodin
do Restaurace U PÁVKŮ
Hraje FRANCIS. Vstupné 60 Kč
Předprodej vstupenek
v Městské knihovně.

Informační centrum
Města Suchdol nad Lužnicí
připravuje na sobotu

12. května 2012
zájezd do Německa
do rodinného zábavního parku

BAYERN – PARK
Cena zájezdu je 350,- Kč
Závazné přihlášky v Městské
knihovně v Suchdole nad Lužnicí
www.bayern-park.de

20. pátek

17.00 hod.

94 min.

LORAX
Lorax je živelná smršť bláznivých akčních
gagů a muzikálových čísel, které budou vaše
děti milovat. A jestli si pak začnou o trochu víc
vážit přírody a stromů, tak to budou jistě body
navíc.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

MEZI VLKY

POZVÁNKY
za kulturou

t

27. pátek

19.30 hod.

104 min.

OKRESNÍ PŘEBOR:
Poslední zápas Pepika Hnátka
Děj filmu se odehrává v časovém období, které těsně předchází začátku stejnojmenného seriálu. Přenesme se tedy do fotbalového oddílu
Slavoj Houslice.
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Pavel Kikinčuk.
Mládeži přístupno. Vstupné 90,- Kč

Informační centrum
Města Suchdol nad Lužnicí,
ČSŽ a Hasiči připravují na pondělí

30. dubna 2012
TRADIČNÍ STAVĚNÍ MÁJE
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Hudba: Třeboňská dvanáctka

RODIČE
S DĚTMI
DO DIVADLA
Informační centrum
Města Suchdol nad Lužnicí
připravuje na sobotu

21. dubna 2012
od 16.00 hodin v kině
představení pohádky

UDATNÝ MATYÁŠ

S pohádkou se představí
Divadélko KOS z Českých Budějovic
Vstupné 30,- Kč

MDŽ
Již počtvrté jsme se sešly, abychom oslavily
svátek všech žen na celém světě. Pro bývalé
členky ČSŽ jsme uspořádaly oslavu MDŽ
v hasičárně, kde jsme jim připravily pohoštění. Nejdříve přišly děti z mateřské školky pod
vedením naší členky p.Vlasty Böhmové zazpívat a zatancovat. Mnohé nás to dojalo i k slzám, jak ti malí se snaží a s jakým nasazením
dokážou i veřejně vystoupit.
Po dětech nám přišla zahrát MALÁ KAPELA
FLAMENDŘI pánové Karel Budík a Toník
Apfelthaler. Ti dokázali zvednout ze židliček i
některá otrlejší „děvčata“.
Oslava se moc podařila, všem se líbilo. Přejeme si, aby se nás zase tolik sešlo na příští rok.
Za ČSŽ v Suchdole n. Luž. předsedkyně
Věrka Kryšpínová

duben 2012

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

5

Přinášíme slíbené rozhovory z minulého čísla
s oceněnými sportovci Jindřichohradecka
Anna Bednářová, 13 let, plavání
Můžeš nám říci, jaké jsou Tvé největší dosavadní sportovní úspěchy?
Plavání má letní a zimní mistrovství ČR. Je
to nejvyšší soutěž v rámci republiky. Vždy se
na něj musím kvalifikovat a dostane se pouze
24 nejrychlejších v daném ročníku a dané disciplíně. Max počet disciplín je 6. Již od roku
2010 vozím medaile z těchto mistrovství ČR :
¡ Letní MČR – Kopřivnice 2010 – mladší
žáctvo 2 x stříbrná na 100 a 200 m motýlek
¡ Zimní MČR – Chomutov 2010 – mladší
žactvo – 3 x stříbrná na 100 a 200 m motýlek a 400 m volný způsob
¡ Letní MČR – Plzeň 2011 – mladší žáctvo
1 x zlatá na 100 m motýlek, 1 x stříbrná na
200 m motýlek a 1 x bronz na 400 m volný
způsob
¡ Zimní MČR – Trutnov 2011 – mladší žactvo – 1 x stříbrná na 200 m motýlek
¡ Další obrovský úspěch bylo 2. místo na letní Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci
2011 na 200 m motýlek. Je to obdoba
Olympijských her, pouze v rámci ČR, kdy

Juraj Hasík, 23 let, taekwon-do
1. Tvoje dosavadní sportovní úspěchy?
Od roku 2002 jsem členem juniorské reprezentace ČR. Mezi mé největší úspěchy patří
zisk titulu mistra světa ve sportovním boji
v roce 2006. Už před tímto rokem jsem jako
jednotlivec nebo jako jeden ze členů týmu sbíral ty nejcennější kovy. Od roku 2007 jsem
členem seniorské reprezentace ČR. Mezi nej-

reprezentují závodníci své kraje. Závodila
jsem s o rok staršími závodnicemi…
Za svůj největší úspěch považuji nominaci
do juniorského reprezentačního družstva ČR a
zároveň start za reprezentační družstvo ČR na
multiutkání evropských zemí v maďarském
Miškolci v prosinci 2011.
Dále jsem se pak zúčastnila několika mezinárodních plaveckých mítinků v Paříží, belgickém Seraich (blízko Lutychu), rakouském
Wiener Neustadtu. I odtud jsem si přivezla
několik medailí všech druhů… (speciálně
2 zlaté z Paříže na 100 a 200 m motýlek v obrovské konkurenci i mimoevropských závodníků)
Kolik hodin denně plavání věnuješ?
V současné době se plavání a přípravě věnuji cca 4 hodiny denně. Ranní 1,5 hodinový
trénink začíná už v 6.00 hod, poté se musím
přesunout do školy, kde nemám žádné úlevy.
Odpolední trénink začíná od 16.00 a končí
v 18.30, kde je spojen trénink v bazénu i s tzv.
suchou přípravou.
V sobotu absolvuji pouze dopolední 2 hodinový trénink.

A prozradíš nám něco z Tvých plánů do budoucna?
Moje plány jsou dostat se na Olympijské
hry 2016 do brazilského Ria spolu se svým
bratrem. /Matěj, její bratr, hraje fotbal za Dynamo ČB a již byl také v širší nominaci do reprezentace ČR do 16 let… /.
Děkuji za rozhovor.
R.R.

větší seniorské úspěchy patří především tituly
nejúspěšnějšího týmu světa, který jsme získali
už počtvrté za sebou. Naposledy tomu bylo
v září 2011 v Severní Koreji.
(Od té doby, co jsem v reprezentaci,
je úspěchů mnoho, jak v jednotlivcích, tak
v týmu. Už si to pomalu ani sám nepamatuji,
tak si myslím, že tohle bude stačit)
2. Kolik hodin denně sportu věnuješ?
Nyní studuji Jihočeskou univerzitu
v Českých Budějovicích, jsem dobrovolný hasič a hraji fotbal, proto toho
času na tréninky taekwonda tolik nezbývá. Každopádně se snažím veškerý
volný čas věnovat různým sportovním
aktivitám. Mezi ně patří například kickbox, posilovna, běh, plavání, in-line,
atd. Denně tak sportu věnuji cca 2 hodiny.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

3. Jestli můžeš něco prozradit ze svých
plánů do budoucna?
Mezi mé nejdůležitější plány patří
úspěšné dokončení Jihočeské univerzity. Nyní jsem v období příprav na mistrovství Evropy, které se koná v květnu
v Bulharské Sofii. Do konce roku ještě
absolvuji pár závodů jako je mistrovství České Republiky, Czech Open,
Brno Open. Když zdraví dovolí a budou se mi zranění vyhýbat, tak bych ještě rád reprezentoval Českou Republiku
na několika závodech typu mistrovství
Evropy a světa.
Děkuji za rozhovor.
R.R.

K zápisu si přineste originál rodného listu
dítěte a občanský průkaz rodiče
k ověření uvedených údajů.

pro školní rok 2012 - 2013
se bude konat

18.4.2012

od 13.00 - 16.00 hodin
Žádosti k přijetí k předškolnímu
vzdělávání najdete na našich
webových stránkách
www.ms.suchdol.cz nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole 11.4.2012
od 13.00 – 16.00 hod.
Vyplněné žádosti k přijetí
k předškolnímu vzdělávání
odevzdáte při zápisu
18.4. 2012 od 13.00 -16.00 hod.

Mateřská škola
v Suchdole nad Lužnicí
srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 11.4.2012
od 8.00 – 10.00 hodin
a od 14.00 do 15.30 hodin.
Budeme se na Vás těšit.
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Školní turnaj ve florbalu pro 8. a 9. ročníky
Učitel tělesné výchovy, Mgr. Ladislav Ondřich, připravil na středu 7. března 2012 turnaj
ve florbalu pro žáky a žákyně osmých a devátých tříd. Zúčastnila se čtyři družstva, hráno
systémem každý s každým. Turnaje se zúčastnilo celkem 20 žáků, z toho 5 dívek. Po vyrovnaných a tuhých bojích se o konečné první
místo utkali osmáci a deváťáci. Vítězství na
svou stranu strhlo až po třetí sérii nájezdů
družstvo devátého ročníku ve složení:
l. místo:
Kanděra Václav, Metelec Jan, Struska Michal,
Šlápota Petr a Kušnerová Kristýna.
II. místo:
Bednář Václav, Boroš Martin, Halíř Martin,
Hás Jakub, a Číhalová Vendula
III. místo:
Bubal Martin, Kanděra Karel, Kotásek Petr,
Prchal Filip a Kodlová Veronika
IV. místo:
Potěšil Tomáš, Vavera Jiří, Wipplinger Pavel,
Mráčková Barbara a Pavlíková Lenka

Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen
Jakub Hás z osmého ročníku, nastřílel celkem
11 branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Václav Kanděra.
Všichni účastníci turnaje byli odměněni
sladkými cenami za své výkony.
Vedoucí turnaje Mgr. L. Ondřich

vítězné družstvo zleva: Šlápota P., Metelec J.,
Kanděra V., dole Kušnerová K. a Struska M.

Lyžařský kurz
naší školy
Nejprve několik základních informací:
Termín kurzu: 4. – 11. 2. 2012
Místo: Janské Lázně v Krkonoších, hotel Siréna
Instruktoři: Mgr. František Maxa a Mgr. Ladislav Ondřich
Zdravotnice: paní Iva Kollmannová
Účastníci školy: 15 žáků sedmého ročníku
4 žáci osmého ročníku
4 žáci devátého ročníku
Dva dospěláci: M. a V. Zbudilovi
Vedoucí kurzu: Mgr. Ladislav Ondřich
I v letošním roce jsme se žáky naší školy
zamířili do Krkonoš, do Janských Lázní na
tamní sjezdovky, které jsou ideální pro začínající lyžaře. Vyjížděli jsme v sobotu za třeskutých mrazů -26 ºC. Kousek za Suchdolem nám
zamrzla nafta a autobus se ploužil až do Jindřichova Hradce čtyřicítkou. To nás moc nenadchlo, ale pak se autobus konečně rozjel a my
jsme šťastně, sice trochu promrzlí, dorazili kolem poledne do Jánek.
Jen co jsme se ubytovali a posilnili, vyrazili jsme nesměle za prvními lyžařskými kroky. Pár dětí sice již umělo lyžovat, ale většina
stála na lyžích poprvé a taky to tak vypadalo.
Asistenti (osmáci a deváťáci) pomáhali při nazouvání lyží, zvedali odpadlíky tak vehementně, až z toho byli celí zmožení.
Ve zdraví jsme přežili první výcvikové odpoledne. Vyslechli jsme přednášku horské
služby se zajímavým vyprávěním a promítáním krkonošských panoramat. V neděli jsme
zakoupili permanentky a vyrazili jsme si na
první jízdu na pomě. Opět bylo trochu veselo,

U kabinkové lanovky v Janských Lázních
nějaké pády pro zpestření dopoledne. A pak už
se žáci jen a jen zlepšovali. Někdo se trápil
více, těm jsme se věnovali individuálně, ale na
závěr kurzu už všichni jezdili na lyžích a ne
lyže s nimi. A to je to hlavní. Pro žáky jsme
denně připravovali večerní program – přednášky, promítání fotografií a videa z uplynulého dne, diskotéku, různé soutěže a hry.
O zábavu bylo postaráno. Prohlédli jsme si
Janské Lázně, kolonádu, navštívili jsme cukrárnu a odměnili jsme se pohárem za své úsilí
na sjezdovkách. Došli jsme až ke kabinkové
lanovce, prohlédli jsme si mapu celého okolí
Janských Lázní a sjezdovek, hlavně jsme si od
lyžování trochu odpočinuli.

Pro velikou zimu a vítr jsme letos nejeli do
Trutnova do bazénu, měli jsme obavy, že by to
děti odstonaly. Během týdne jsme vyzkoušeli i
jiné sjezdovky než ty, na kterých jsme začínali
naše první lyžařské pokusy. Otestovali jsme
sjezdovku Idylu, ale nejvíce se žákům líbila
sjezdovka Košťálka, kde jsme pro ně připravili
i závěrečné závody ve slalomu.
Žáci se učili nejenom lyžovat, ale museli
rovněž trochu uklízet na svých pokojích. Jak
úklid vypadal (nebo spíš nevypadal), máme
zachyceno na videu. Týden uběhl jako voda, a
tak jsme museli vše zase sbalit a vyrazit na jih,
domů, do Suchdola.
pokračování na str. 7
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Lyžařský kurz naší školy
pokračování ze str. 6
Rekapitulace:
Všichni se naučili lyžovat
Většina se naučila i uklízet
Nejrychlejší vyhráli slalom a nejpohotovější
pak soutěž ,,Kufr“
Někteří se i zamilovali
Jeden snowboard = jedna zlomená ruka
Dvě naražená kolena
Několik případů břichabolu a zvracení
Počasí – všechny druhy (slunečno, mrazivo,
větrno, sněžení)
Konečný verdikt: skvělý týden
Troufám si napsat, že se všem líbilo.
Děkuji panu učiteli F. Maxovi za vedení
družstva a rovněž paní Kollmannové za péči
o naše marody. Poděkování patří i rodičům za
to, že umožnili svým dětem účast na lyžařském kurzu.
Vedoucí kurzu Mgr. Ladislav Ondřich

Nej zážitky z lyžáku 2012
Můj nezapomenutelný zážitek byl, když
jsme v sobotu přijeli a po vybalení šli lyžovat.
Moje první stání na lyžích bylo dost nejisté,
pořád mi to ujíždělo a neuměl jsem brzdit ani
zatáčet.
Po třech dnech lyžáku mi to bohužel pořád
nešlo. Pak mi ale pan učitel poradil, abych se
při zatáčení naklonil ven ze sjezdovky a taky
že mám špičku druhé nohy tlačit nahoru.
A najednou mi to docela začalo jít. Pak už
jsem mohl jít s ostatními dětmi kromě dvou
začátečnic lyžovat na Košťálku.
David Kreim
Náš lyžařský výcvikový kurz byl spjat
s třeskutými arktickými mrazy. Hned na začátku, když jsme vyrazili na cestu, nám zamrzla nafta v autobusu, vypadalo to, že náš LVK
rychle skončí. Naštěstí jsme dojeli do cíle

Na sjezdovce Košťálka

Na kolonádě v Janských Lázních
v pořádku. Můj nezapomenutelný zážitek byla
diskotéka. Byla ohromná sranda a nebyl by nikdo, kdo by si nezatancoval. Důležité ale bylo,
že nám nezamrzla dobrá nálada a chuť naučit se
lyžovat. Lyžák byl naprosto nezapomenutelný.
Karolína Kovačiková
Můj nezapomenutelný zážitek z lyžáku se
stal asi čtvrtý den, když jsme šli lyžovat na
sjezdovku Košťálku. Měli jsme jet do půlky
kopce a tam zastavit, pan ředitel to natáčel.
Když jsem už byla na řadě, tak jsem se pěkně rozjela z kopce, jela jsem docela rychle, ale
to zastavení! Dojela jsem a měla zastavit, nějak se mi to nepovedlo a přejela jsem lyže Pavlovi a Martinovi. Oba dva i se mnou spadli. Já
pak musela šlapat za odměnu do kopce.
Večer, když jsme si pouštěli, co pan ředitel
natočil, tak ten můj pád se pouštěl nejméně
třikrát.

Všichni se smáli, ale beru to s humorem,
protože nejsem ani první, ani poslední, kdo na
lyžích spadl. J
Lucie Pelikánová
Na lyžák jsem jel jako úplný začátečník,
ale po několika hodinách výcviku se ze mě stal
docela slušný lyžař.
Ke konci pobytu jsme jezdili slalom a já
jsem za naši skupinu skončil na 2. místě. Byl
to dobrý zážitek. Chtěl bych tam jet ještě jednou a přemýšlím, že si koupím své vlastní
lyže. Moc se mi tam líbilo a jel bych tam znova.
Martin Šroub
Pořád jsem padala a byla jsem hrozný dřevo. Druhý den už jsem začala trochu chápat
jízdu na lyžích. Najednou mi to začalo trochu
jít. Poté už jsem jezdila sama a docela mi to lyžování šlo.
V úterý večer jsme měli disco. Diskotéka
byla úžasná, ale moc krátká, jen do 20:45 hod.,
ale tancovali skoro všichni.
Páteční diskotéka byla živější a z ní nám
vyplynul nový pár. Byla až do půl dvanácté,
ale mohla být delší, kdyby ti lenoši se zvedli a
šli tancovat.
Kurz se mi velice líbil a odvezla jsem si mnoho nových zážitků. Jela bych zase příští rok.
Tereza Zárubová
Můj nezapomenutelný zážitek byl, že jsem
jel poprvé do Krkonoš, takže většina věcí byla
pro mě nová . Když jsme šli poprvé lyžovat,
oživil jsem si to a pak už mi to šlo . Pro mě byl
jeden Z NEJVĚTŠÍCH zážitků lyžovaní na
prudkém kopci a kristiánka, nikdy předtím
jsem ji nedělal. Prvních pár jízd jsem si vyzkoušel a bez pádů se to neobešlo, ale pak už
to šlo samo.
Poté Košťálka byla něco jiného, vyzkoušel
jsem si jezdit v nahrnutých boulích .
Pavel Macho
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Třeboňská pánev a její vrcholy
Geomorfologové kdysi rozdělili území
České vysočiny na 71 horopisných celků.
Tyto celky byly později dále rozčleněny na
nižší geomorfologické jednotky, a to na podcelky a okrsky. Názvy horopisných celků jsou
u naší veřejnosti také nejznámější a patří mezi
ně běžná jména užívaná v našich školách a ve
sdělovacích prostředcích – jako Šumava, Krušné hory či Hrubý Jeseník. U názvů nejnižších
jednotek, podcelků a okrsků nacházíme jména
většinou ne vžitá a málo známá.
V povodí středního toku řeky Lužnice se nachází územní celek, který obdržel pojmenování Třeboňská pánev. Se svou střední výškou
457m zabírá plochu 1360 km², což představuje 13,5 % rozlohy Jihočeského kraje. Tento celek se rozprostírá od města Soběslav při jeho
severním okraji až ke státní hranici u Českých
Velenic. Na východě najdeme jeho pomyslnou hranici u obce Lásenice a svým nejzápadnějším výběžkem překračuje dokonce řeku
Vltavu u Hluboké n.Vltavou. Zabírá tedy region obsahující celou západní část okresu
J. Hradec, východní partie českobudějovického a jižní výběžek okresu Tábor. Téměř v jeho
ideálním středu leží se svou rybniční soustavou město Třeboň, které je co do počtu obyvatel největším sídelním celkem ve výše
popsaném území. Členění Třeboňské pánve
na nižší geomorfologické jednotky udává
následující tabulka.
Podcelky

Okrsky

Lomnická pánev

Borkovická pánev
Českovelenická
pánev

Kardašořečická
pahorkatina

Veselská
pahorkatina
Plavská
pahorkatina
Chlumská
pahorkatina

Lišovský práh

Lomnická pánev
(807 km², střední výška 451 m)
Lomnická pánev vytváří útvar značně protáhlý, jehož severní výběžek zasahuje k obci
Sudoměřice u Bechyně a jižní zakončení koresponduje s katastrem města České Velenice.
Linie obcí Hamr (u Chlumu u Třeboně), Hrachoviště a Domanín vytváří jakýsi předěl mezi
severně položenou Borkovickou pánví a jižní
Českovelenickou pánví, jež jsou součástí pánve Lomnické.
Pokud se jedná o Borkovickou pánev, tak u ní
odborná literatura uvádí jako významný bod
Písčitou horu s nadmořskou výškou 460 metrů. Tento „vrchol“ ležící v rovinatém teritoriu
nalezneme při lesní asfaltové cestě vedoucí
z obce Smržov do Chotýčan. Nejvýše položené místo tady vymezuje červenobílá ochranná
tyč trigonometrického bodu stojící v nižším
jehličnatém porostu napravo od zmiňované

cesty ve směru na Chotýčany. K výše uvedenému bodu nevede žádná turisticky značená trasa
a díky téměř dokonalé rovině v zalesněném
území jsou zde vyhlídkové možnosti nulové.
Českovelenická pánev se rozkládá velmi
přibližně v regionu, který kdysi dostal pojmenování Vitorazsko nebo také České Vitorazsko. Jejím nejvýše položeným zemským
bodem je Andělský vrch situovaný 2 km západně od centra města České Velenice. Se
svou nadmořskou výškou 524 m se stal zároveň i nejvyšší „horou“ celé Lomnické pánve.
Nachází se při asfaltové silničce vycházející
od českovelenického hřbitova a směřující do
vesničky Vyšné. Po této cestě je také vedena
trasa s červenou turistickou značkou. Obdobně jako v případě Písčité hory je vrcholový
prostor souvisle zalesněn a bez možnosti výhledů. Na místo s kótou 524 m upozorňuje opět
tyč trigonometrického bodu, jež se skrývá asi
50 m vlevo od cesty ve vzdálenosti půl kilometru od hřbitova. I v případě následně popsaných
vrcholů najdeme na nejvyšších zemských bodech kamenný hranol s opracovanou hlavou a
s vysekaným křížkem vyčnívající ze země a
blízko něho tyč opatřenou střídajícími se červenými a bílými pruhy.

Kardašořečická pahorkatina
(341 km², střední výška 450 m)
Horopisný podcelek tohoto názvu se rozprostírá v severovýchodní části Třeboňské
pánve, a to od Soběslavi na severu až k Chlumu u Třeboně na jihu. Jeho východní okraj se
přimyká k obci Lásenice a západní lemování
zasahuje k místní části Mláka střediskové
obce Novosedly nad Nežárkou. Kardašořečická pahorkatina se člení na tři okrsky, o jejichž
vrcholech uvedu podrobnosti v následujících
řádcích.
a) Veselská pahorkatina zabírá úzký pás táhnoucí se od Soběslavi po Stráž nad Nežárkou
sledující údolí řeky Nežárky. Jejím nejvyšším
bodem je vrch Klobásná (470 m), který najdeme východně od města Veselí nad Lužnicí.
Tento vrchol je nejlépe dostupný po turisticky
značené stezce. Od veselské železniční stanice
se vychází po trase lemované zelenou turistickou značkou, jež nás lesní cestou po dvou kilometrech přivede k rozcestníku před obcí
Zlukov. Tady odbočíme vlevo a po žluté značce jdeme půl kilometru až pod budovu vodárny. Pak už stačí vystoupat lesem asi 50 metrů
na požadovaný bod situovaný několik metrů
jižně od vodárenského objektu. Zalesněný kopec poskytuje výhled pouze z jeho přístupové
cesty, a to do východního sektoru, hlavně na
obce Zlukov a Drahov.
b) Plavská pahorkatina zahrnuje mikroregion
okolí města Kardašova Řečice a dále převážně
lesnatou oblast táhnoucí se jižněji až ke Stráži
nad Nežárkou. Nejvyšším kopcem tohoto malého území je Chlum (514 m), který se nachází
západně od obce Pleše lokalizované poblíže

železniční stanice Doňov (trať Veselí n. L. –
J. Hradec). Dostaneme se k němu po místní
silnici vedoucí z centra Pleší k rybníku Velká
Ohrazenice. Opustíme-li zástavbu obce, pak
na první lokální křižovatce zabočíme vpravo.
Poté je to už k vrcholu pouhých 200 m polní
cestou bez turistického značení. Vlastní vrcholek je porostlý ojediněle se vyskytujícími
listnatými stromy a keři. Tento travnatý ostrůvek je obklopený polem a vede přes něj jediná
přístupová polní cesta, jež končí u zadní brány
bývalého zemědělského družstva. Z nejvyššího bodu (u červenobílé triangulační tyče) se
naskýtá půlkruhovitý výhled směřující do jižního a západního sektoru a to do značných
vzdáleností. Sejdeme-li o několik metrů níže,
mezi dřevinatými porosty se nám otevře výhled do všech zbylých směrů, takže zde můžeme hovořit o úplném kruhovém výhledu.
c) Chlumská pahorkatina svou rozlohou představuje nejmenší ze všech okrsků Třeboňské
pánve a je včleněna do prostoru mezi městem
Stráž nad Nežárkou, obcemi Lásenice a Stříbřec a městysem Chlum u Třeboně. Kóta s nejvyšší nadmořskou výškou (500 m) se nachází
na Čoudkově vrchu, situovaném severozápadně od místní části Libořezy, střediskové obce
Stříbřec. Z vesnice Libořezy vede na Čoudkův
vrch cesta polního charakteru, a to opět bez
turistického značení. Na tomto kopci se tyčí
dobře viditelný telekomunikační stožár. Jeho
nejbližší okolí je travnaté a v sektoru jižně od
stožáru se rozkládá louka s listnatými stromy a
keři. Ostatní pozemky obklopující vrch zabírá
pole. Z nejvyšší kóty se naskýtá téměř úplný
kruhový výhled do blízkého i vzdáleného
okolí; je zastíněn pouze několika nejbližšími
stromy.

Lišovský práh
(212 km², střední výška 489 m)
Lišovský práh se rozkládá ve středovýchodní části okresu České Budějovice a jeho
okraje jsou vymezeny městysy Ševětínem na
severu, Ledenicemi na jihu, městem Hluboká
nad Vltavou na západě a místní částí města
Třeboně – Břilicemi na východě. Vrch pojmenovaný Baba, s nadmořskou výškou 583 m,
drží primát nejen mezi kopci v Lišovském prahu, ale i v celé rozlehlé Třeboňské pánvi. Nachází se severovýchodně od města Rudolfov,
v blízkosti obce Hůry. Dostaneme se k němu
po lesní cestě vycházející od hlavní silnice
spojující Lišov a Rudolfov poblíž odbočky do
obce Hůry. Nalezení nejvýše položeného zemského bodu není bez použití měřicího přístroje vůbec jednoduché. Jedná se o celoplošně
zalesněný terén s absencí turistického značení
a geodetického bodu (na rozdíl od všech výše
popsaných vrcholů, kde jsou instalovány kamenné hranoly České státní trigonometrické
sítě). Jediným orientačním bodem je tady vysoký ocelový anténní stožár postavený na severním svahu hory. Samotná „špička“ Baby je
pokračování na str. 9
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Třeboňská pánev a její vrcholy
pokračování ze str. 8
situována v úzkém pásu bříz, který jakoby odděluje od sebe nižší smrkový porost na hřebenové části kopce a vyšší jehličnatý porost na
jižním svahu. Asi 30 m jihovýchodním směrem od kóty 583 m stojí krmelec, ke kterému
lze vystoupat po málo znatelné stezce. Uvedená mikrolokalita je v důsledku kompletního
zalesnění bez možnosti výhledů do okolní krajiny. Tuto možnost nabízí pouze blízká asfaltová silnice značně klesající do Rudolfova, a
to ve směru na krajskou metropoli.
Při východním okraji Lišovského prahu vystupuje z rovinného reliéfu krajiny u místního
obyvatelstva dobře známá Dunajovická hora
(504 m). Své pojmenování obdržela podle
obce ležící na jejím severním úpatí. Tento výrazný protáhlý hřbet sice nepatří mezi nejvyšší
vrcholy jednotlivých geomorfologických cel-
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ků, avšak jeho poloha uprostřed rozlehlých rovin s četnými rybníky z něj činí dominantu
zdejšího regionu. Někdy bývá chybně označována za nejvyšší horu celé pánve, jejíž lokační
přívlastek přijal název blízko položeného historického a lázeňského města. Na tento zalesněný
hřbet se můžeme vydat z obce Dunajovice po
silnici, kterou okrašlují žluté a zelené pásové
značky. Asi po jednom kilometru stoupání nás
linie značek přivede k rozcestníku s označením
Dunajovická hora. Nenechme se však mýlit
tímto popisem, neboť ke kótě s 504 výškovými
metry je to ještě necelý půlkilometr. Od tohoto
rozcestníku pokračujeme neznačenou lesní
cestou, přičemž zelené trasování máme po své
levici a žlutá turistická trasa pokračuje po naší
pravé straně. Po 400 m od rozdělení turistických tras vstoupíme nalevo od cesty do lesa a
po dalších 50 m chůze staneme u oploceného
pozemku. Jedná se o bývalý kamenný lom, na
jehož severozápadním okraji nalezneme zná-
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mou geodetickou tyč s červenobílými pruhy.
Tato tyč se nachází už za plotem a vymezuje
cíl našeho putování. Zatímco vrcholek Dunajovické hory je zalesněný, a tudíž bez výhledů,
do krajiny směrů severních až východních pohlédnout můžeme. Stačí se projít po místní komunikaci při okraji lesa ozdobené kapličkami
křížové cesty, jež nás přivede k poutnímu místu – kapli svatého Kříže. Škoda, že už zde nestojí dřevěná rozhledna, která byla údajně
stržena v druhé polovině čtyřicátých let minulého století. Výhled z ní do naší okouzlující lesorybničnaté krajiny by byl jistě impozantní.
Fotodokumentace s popsanými vrcholy je
k dispozici na serveru www.ulozto.cz. Do vyhledávací lišty stačí zapsat Třeboňská pánev.exe a cesta ke stažení do vašeho počítače
je otevřená.
Vladimír Bednář
Zdroj: Demek Jaromír a kolektiv:
Hory a nížiny, Academia 1987

UDÁLOSTI V ÚNORU A BŘEZNU VE FARNOSTI
V únoru i březnu jsme prožili plno pěkných
akcí, jak několikadenních, tak i jednodenních,
i když těch bylo daleko víc.
Prožili jsme spolu pěkné chvíle, a proto se
s vámi o ně chceme podělit.
Únor jsme s dětmi začali dvoudenním přespáním na faře a týden na to jsme o jarních
prázdninách byli na Ktiši na Šumavě. Obojí je
rozvedené v přiložených článcích.
Na konci masopustu byl v Restauraci
U Pávků XIII. Farní ples, který byl fakt vydařený, jak se na jiném místě můžete dočíst. Zde
pouze uvedu ohlas jednoho z velenických kněží P. Krystofa Henrika, OMI.: „Prožil jsem
něco úžasného. Byl to opravdu kouzelný zážitek. Bylo to krásné, dívat se na vás, jak tančíte
a poslouchat, jak zpíváte. Byl to báječný ples.
Já jsem si ho fakt vychutnal. Ale musím přiznat, že polka a valčík, nejsou mojí silnou
stránkou. Proto doufám, že nikdo, kdo se
mnou tančil tyto tance, nepřišel o své taneční
boty, nebo k nějakému úrazu. Opravdu se těším na příští rok.“
Na konci února v sobotu 25. 2. se sešlo skoro čtyřicet farníků z Velenic, Suchdola, Chlumu i okolí, aby společně a netradičně začali
postní dobu. Po přivítání a modlitbě jsme povečeřeli výborný guláš od paní Jelínkové a
prohlédli si fotky mapující události minulého
roku. Také jsme zhlédli dvě krátká videa, druhé bylo z již zmíněného plesu, kdy tam zavítal
„Švihák lázeňský“. Načrtli jsme plán různých
setkání a aktivit do konce letních prázdnin,
o nichž budeme pravidelně informovat a byli
jsme vyzváni ke spolupráci, k chrlení nápadů
apod. Všichni se už určitě těší na další podobné setkání.
Další sobotu 3. 3. bylo na faře opět setkání,
ale odpoledne a pro děti, dohromady nás s několika maminkami a jednou babičkou bylo
dvacet tři. Odpoledne bylo postně zaměřené a
vedl ho pan farář P. Jaroslav pomocí Bible,
písniček a různého materiálu (šátky, miska se
zemí, popel, dekorační materiál a maličké

hračky). Bible, zem, popel a svíčka nám
vyprávěly o Ježíši Kristu, tyto věci nás také
vedly hlouběji k zamyšlení a ke změně k dobru
a směrem k druhým lidem. Po této katechezi
jsme se občerstvili a vyráběli. Větší děti proplétaly drátěný kříž drátkem a pak na něj připevnily malé skleněné srdíčko, menší lepily
na papírový kříž kamínky.
A v úterý 6. března jsme se vydali s dětmi
na pouť do Prahy za svatou Anežkou Českou.
Naše putování bylo vydařené ke spokojenosti
všech (při počtu 45 dětí to bylo trochu náročné). Kromě plánované návštěvy výstavy ke
svaté Anežce a komentované prohlídky Anežského kláštera jsme jako bonus od křižovníků
dostali prohlídku Muzea Karlova mostu a projížďku po Vltavě a Čertovce. Odpoledne jsme
ještě navštívili Hradčany a prohlédli si Chrám
sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mnohé děti,
zvlášť ze ZŠ Chlum u Tř. se ptaly, kdy zase
s námi někam mohou jet.
Pěkných chvil bylo určitě víc, za všechno
však patří dík dobrému Bohu.

Třetí únorové setkání s dětmi na faře
Děti si užívaly prvního únorového víkendu
na faře, kdy se již třetí rok za sebou v pátek
večer sešli rodiče s dětmi a vedoucími, aby se
něco dozvěděli o chystaném táboře. Letní farní tábor bude letos od pátku 20. 7. do neděle
29. 7. na Komáří pasece u Mutyněvsi. Oficiálně setkání začíná v šest, poté rodiče odejdou a
děti nám zůstanou napospas; nebo my dětem?
Letos nás přespávalo asi jen 15, někteří totiž s
námi mohli být jen páteční večer. V pátek
jsme se na dobrou noc podívali na pohádku
„Tajemství staré bambitky“. Ta měla úspěch,
vždyť její poselství nedávno použil i O. Martin
Holík při kázání při mši sv. vysílané Proglasem: princ Jakub neváhal pro svou lásku, hrnčířku Aničku, „klíďo píďo rodokmen svůj
zahodit“, i když nakonec usedl na trůn s Aničkou. Stejně tak Bůh neváhal udělat pro svůj lid
cokoli, stal se člověkem a na kříži zapřel své

Božství, abychom my spolu s ním mohli
navěky kralovat. V sobotu jsme hráli nějaké
osvědčené hry. Dopoledne jedni manželé
z naší farnosti slavili výročí stříbrné svatby,
mimo jiné i děkovnou mší v kostele, to byla
moc krásná slavnost. Odpoledne jsme šli na
půlhodinovou procházku k řece, kde většina
z nás prohrála sázku se Zdeňkem z Brna, protože led na řece byl u základny zamrzlý (Zdeněk se čtyřmi přívrženci tvrdil, že bude
zamrzlý, kdežto my ostatní jsme říkali, že ne).
Poté jsme se podívali ještě na nějakou animovanou pohádku a rozešli se, či rozjeli domů.

Týden o jarních prázdninách na Ktiši
Otec Jaroslav už od konce ledna hlásil
v suchdolském kostele, že bude na Ktiši o jarních prázdninách pro děti tábor. První neděli
říkal, ať se je nebojí rodiče pustit, že bude o ně
dobře postaráno, druhou neděli říkal, že si aspoň rodiče odpočinou, když se „zbaví dětí“, a
třetí neděli už prostě ohlašoval, že se odpoledne odjíždí a později jsme od něj dostali požehnání.
Po celé čtyři dny byl program podobný.
Ráno jsme začínali modlitbou a dopoledne
byla katecheze zaměřená na kříž - neseme jeden druhého, v kříži se podobáme Ježíši, obracíme se k životu a jsme stále na cestě k Bohu a
k druhým lidem. Jednotlivá témata byla spojená s lidmi, kteří nám po právu mohou být vzopokračování na str. 10
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UDÁLOSTI V ÚNORU
A BŘEZNU VE FARNOSTI
pokračování ze str. 9
rem – bl. Chiara Luce Badano, sv. Dominik
Savio, a bl. Matka Tereza. Několikrát jsme
něco vyráběli – třeba ikony s obrázkem Madony. Malovali jsme také kamínky, které jsme
označili jmény a potom každý den od úterý do
čtvrtka si vytáhli kamínek jednoho kamaráda,
kterému jsme ten den byli andělem strážným.
Na začátku odpoledního programu jsme aspoň
na chvíli šli ven – hráli jsem např. „pakobal“
(předělaný, tím ztížený fotbal, zvlášť když
jsme běhali ve sněhu a ti největší fotbalisti odpadali jako první), sáňkovali jsme, šli jsme si
prohlédnout kostel sv. Bartoloměje a díky nahrnutému sněhu na dvoře uplácali sněhuláka.
Kromě toho byly odpoledne některé soutěže a
různé hry: např. olympiáda, kdy ve skupinách
děti soutěžily ve čtyřech disciplínách (jedna
z disciplín byla vědomostní – vyjmenovaná
slova po M, všeobecný kvíz, v každé kategorii
soutěžil jeden vyvolený za skupinu. Ve čtvrtek jsme pekli chleby ve třech skupinkách,
snědli jsme je v pátek k snídani. Po večeři býval od sedmi ještě večerní program – např.
scénky na biblické příběhy, které byly vydařené, vtipné a vystihující děj a smysl úryvku.
Čtvrtý večer byla pohádková čajovna, kam
mohly jen pohádkové postavy ve dvojicích,
které známe z večerníčků i televizních pohádek: motýl Emanuel a Maková panenka, krtek
a myška, Mach a Šebestová, Rumcajs s Mankou; jedna trojice vodník, čert a čarodějnice
z pohádky Eliška ze mlejna. Různé čaje nabízelo sedm trpaslíků (ale bez Sněhurky, jeden
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z čajů se nazýval Sněhurka, tak kdo ví, jak to
s ní vlastně opravdu bylo.
V pátek v půl dvanácté jsme autobusy odjeli domů.
Tak a teď slova dětí, která mnohé doplní:
Mnozí na pobyt odjížděli proto, aby o prázdninách byli někde jinde a poznali nové kamarády, a jejich očekávání bylo různé: „…hry,
modlitby, mše, a že si nenajdu žádné kamarády“. Naštěstí se vůbec nikomu nestalo, že by si
kamaráda nenašel a už při cestě zpátky přemýšleli, kde a kdy se zase navzájem setkají. A
co se jim líbilo: „Nejvíc se mi líbila pohádková čajovna, kde jsem byla převlečená za Šebestovou a také se mi líbila hra Aktivity.“
Jinak všichni za jednoho a jeden za všechny:
„Líbily se mi každodenní modlitby, hry, katecheze, vyrábění, pohádková čajovna } všechno!“ To se moc krásně čte, jen si říkám, že pro
příště přidáme otázku „Co se mi nelíbilo?“.
A co pro děti bylo nové? Odpovědi opět byly
jasné: „Pro mě bylo nové zpívání před jídlem.“ „Poznal jsem tu jinou krajinu plnou sněhu; nové přátele, Boha, jinou formu, projevy
modlitby, nové tance a nové hry …“, „Poznala
jsem, jak je důležité se modlit.“ Dětem se také
líbily vedoucí a byly rády, že je poznaly¢. Pro
porozumění toho je nutné dodat, že na modlitbu ráno a večer jsme se scházeli v kapli, kde
jsme děkovali a prosili za pomoci svíčky, vystřižených křížků, srdíček, smajlíků, zpívání
apod. a čtyřikrát jsme měli s O. Romanem mši
sv. Četli jsme na pokračování knihu o dětském
odpuštění, usmíření a kamarádství – „Poklady
pod sněhem“ (Patricia M. St. John).
Za ten pěkně prožitý týden všem zúčastněným moc děkuji.
Střípky z farnosti sepsala Iva Hojková
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Přehled
velikonočních obřadů
Zde podáváme přehled bohoslužeb a jiných setkání o Velikonocích v našem kostele sv. Mikuláše (jen mše sv. na Bílou
sobotu bude v Č. Velenicích).

Ó Zelený čtvrtek 5. dubna

– připomínka Poslední večeře Pána Ježíše a jeho pobývání v Getsemanské zahradě
¡ Velikonoční dílna ve 14.00 – pečení
bochánků, jidášků a zdobení velikonočních paškálků. Bylo by fajn, kdy
byste na faře vydrželi, nebo se pak vrátili na mši svatou, kde bude pečivo požehnáno.
¡ Mše svatá v 18.30 – na konci bude požehnáno velkopáteční pečivo, které si
děti upečou na faře

Ó Velký pátek 6. dubna

– připomínáme si Ježíšovu smrt na kříži
¡ Křížová cesta kolem Lužnice v 10.00 –
začátek u hřbitova, konec před mostem
do Tuště
¡ Bohoslužba slova s velkopátečními obřady v 18.30 – čtení z Písma svatého –
pašije (utrpení Ježíše Krista), uctívání
kříže

Ó Bílá sobota 7. dubna

– přes den vzpomínáme na to, že Ježíš ležel v hrobě. Ale večer už slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání – Velikonoční vigilie
(bdění)
¡ Odpoledne – bdění u Božího hrobu
v našem kostele
¡ Mše svatá v 19.00 tentokrát v Č. Velenicích v kostele sv. Anežky České
- tato slavnostní mše svatá se skládá
z několika částí – obřad ohně, žehnání
velikonoční svíce (paškálu, který hoří
při pohřbech u rakve), bohoslužba slova, obřad křtu a obnovení křestních slibů), eucharistie – svaté přijímání

Ó Neděle 8. dubna

– Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista
¡ Mše svatá v 10.30

Ó Neděle 15. dubna – Neděle Božího mi-

JAKÉ BUDOU VELIKONOCE …
Těšíte se na Velikonoce? Tady asi odpoví každý jinak. Já svou odpověď znám hned a vím, že
bych odpověděla pokaždé stejně. Těším se … Musím se však zamyslet nad tím, jak jsem prožila
postní dobu a zda si zasloužím to radostné prožívání oslav Ježíšova vítězství nad smrtí a hříchem. Ano, zasloužím. Ne snad kvůli svým skutkům, ale pro Kristovy zásluhy. Velikonoce a jejich poselství je totiž pro všechny. Všichni přeci máme zkušenost s tím, že po dešti a bouřce opět
vysvitne sluníčko a vše vysuší, po školním roce jsou prázdniny, při zaměstnání dovolená atd.
Vždyť i při smutných dnech plných bolesti, trápení, zoufalství jsou radostné a nadějné chvilky.
A o tom jsou právě Velikonoce – o radostné zvěsti Ježíšova zmrtvýchvstání také v každodenních
problémech. Není přeci jen tak, že miliony lidí po celém světě v Ježíše Krista věří. Tak nám přeji, aby o těchto Velikonocích i v našem okolí přibylo několik lidí, kteří tomu uvěří a nechají se
změnit velikonočními událostmi.
Iva Hojková

losrdenství
¡ Mše svatá v 10.30
¡ Odpoledne v 15.00 pobožnost k Božímu milosrdenství u křížku vedle školy,
poté oslava jubilejních narozenin pana
faráře P. Jaroslava Šmejkala na faře.
Farnost Suchdol nad Luž.

duben 2012

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

Výroční schůze Klubu aktivního stáří, o.s.
Uplynulý rok jsme hodnotili na výroční
členské schůzi 20. února 2012 v Restauraci
U Pávků. Schůze se zúčastnilo 56 členů a s radostí byli přivítáni naši hosté, pánové starosta
a místostarosta Suchdola nad Lužnicí. Po
úvodním poděkování našim sponzorům – firmě EATON, městskému úřadu a ing. Soudkovi za jejich podporu, následovaly zprávy
o činnosti a hospodaření.
V minulém roce se na pravidelných pondělních schůzkách v klubovně uskutečnilo
šest besed. Některé na historická a zeměpisná
témata s filmovými ukázkami, jindy nás pan
starosta Pavel Mráček a místostarosta pan Jan
Kronika informovali o problémech ve městě.
Náčelník policie pan Čalkovský nás seznámil
s činností policie v okolí.
Kromě oslav narozenin členů, vyprávění
vtipů a čtení vybraných kapitol ze zajímavých
knih o našem kraji bylo příznivě přijato i dovezení rybích specialit ze Staňkova.
Pro přátele lidovek jsme pořádali dvě hudební odpoledne, kde vystoupil P. Heidinger a
populární „Kozlíci“. Samozřejmostí je hudba
na výroční schůzi a při konzumaci grilovaných
kuřat.
Pro zdatnější členy jsme opět uskutečnili
výlety na kolech, teď už v jednotných žlutých

dresech s reklamou našeho města a klubu. Celkem to bylo 12 akcí, z toho dvakrát do Rakouska. Účast 19-26 lidí, délka od 8 do 48 km,
podle počasí a kondice.
Klub uspořádal díky finanční podpoře od
našich sponzorů dva pěkné autobusové zájezdy. První do Jaroměřic nad Rokytnou a Bítova, druhý na hrad Český Šternberk, Kouřim a
observatoř Ondřejov.
V minulém roce naše řady posílili šachisté,
kteří v klubovně hrají každé pondělí večer a
pořádají tady i turnaje.
Za klad považujeme také udržování přátelských vztahů se seniory z Českých Velenic a
spolupráci s Baráčníky a Svazem invalidů.
Za Klub aktivního stáří předseda Jiří Čížek

Pohádkový karneval ve školce
Pohádky mají všechny děti rády. Vždyť je to jejich malý svět. V duchu pohádek se nesl celý
karneval. Naše školka se proměnila v rejdiště čarokrásných bytostí. Maminky dětem připravily
moc pěkné masky. Vlastní karnevalový rej začal hudbou, tancem, soutěžemi. Velkou legraci
jsme zažili při tanci s nafukovacími balónky. Pěkně jsme se rozparádili při diskotanci. Bravurně
zvládaly překážkovou cestu do pohádkového zámku. Odměnou jim bylo sladké překvapení
v podobě masopustních koláčků. Ani se nám nechtělo končit, loučili jsme slavnostním přípitkem dětským šampusem a hlasitým zvoláním :
„Ahoj , pane Karnevale, za rok zase račte dále…“
Učitelky z barevné školičky
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XIII. Farní ples
Suchdolské farnosti
Skončila doba radosti, veselí a plesů a přišel čas postní, kdy se každý z nás křesťanů zahloubává do svého nitra a účtuje sám se sebou.
Já bych se však ještě chtěla vrátit zpět na
závěr masopustu, kdy jsme uspořádali tradiční, již XIII. farní ples v Restauraci U Pávků
v Suchdole nad Lužnicí a provést jeho zhodnocení. Na plese byli účastníci z Chlumu u Tř.,
Suchdola n. L., Č. Velenic, Třeboně i odjinud.
Zdá se mi a potvrzují to i ohlasy hodnocení
ostatních účastníků, že tyto plesy jsou rok od
roku hezčí a veselejší a že si získaly dobrou
pověst, což se promítá i v jejich návštěvnosti.
A i když předcházející plesy byly pěkné, veselé a vydařené, ten letošní byl asi nejkrásnější a
všichni, kdo na plese byli, se dobře bavili. Taneční sál byl, tak jako v loňském roce, zaplněn
do posledního místa a ještě bylo nutné přidat
židle a stoly, aby všichni návštěvníci plesu
mohli sedět.
K dobré zábavě samozřejmě přispěla i hudba
Regent Třeboň kapelníka pana Stellnera, která
nám hrála k tanci i poslechu, letos už podvanácté. Po úvodní znělce zazněly tóny prvních tanečních skladeb, na parket přišly první taneční páry
a pak další, až byl parket zcela zaplněn – a tak to
vypadalo po celou noc. Ti návštěvníci plesu, které už od samého tancování bolely nohy, seděli
u stolů s přáteli a pomáhali muzikantům vytvořit
dobrou náladu alespoň zpěvem.
Na závěr plesu, tak jako každým rokem,
přicházejí muzikanti na parket, přítomní kolem nich udělají kolečko a už se hrají a zpívají
písničky, z nichž nejkrásnější jsou ty lidové
české a moravské ……….. a to je závěr.
My, pořadatelé, jsme potěšeni, že rok od
roku stoupá o farní ples zájem nejen od starších
lidí, ale i od mladých a že díky internetovým informacím přicházejí na ples i návštěvníci ze
vzdálenějších okolních míst.
Farní ples je pro nás a pro všechny, kdo přijdou, společenskou událostí s přátelskou a veselou atmosférou, plný zpěvu a dobré pohody
- věříme a také se o to budeme snažit, aby ve
stejném duchu byly i farní plesy budoucí.
Také je na místě srdečně poděkovat všem,
kteří svými věcnými i finančními dary do tomboly přispěli k úspěšnému průběhu plesu – zaplať Pán Bůh.
Přijděte se příště přesvědčit i vy o pěkné a
veselé atmosféře farního plesu - místa v sále
budou pro vás také k dispozici.
Za pořadatele Marta Kojanová
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TJ BLESK KLIKOV

Masopust Klikov a Františkov 18.2. 2012
Jak už se stalo tradicí, každý rok pořádá TJ
BLESK KLIKOV ve spolupráci s Klubem
přátel Blesku Klikov masopustní průvod Klikovem a Františkovem.
V sobotu 18. února se sešlo 25 masek
v hospodě U Kapličky na Klikově a kolem deváté hodiny se vydal průvod Františkovem a
Klikovem. Průvod nevynechal žádnou domácnost, kde zatancoval a zazpíval. Za to nás všude pohostili dobrým jídlem a pitím a přispěli
do naší pokladny i finančně. Po skončení průvodu jsme se s masopustem rozloučili v hospodě na Klikově. K tanci a poslechu hráli
pánové J. Špulák, J. Řehoř a J. Flek, kteří
s námi také šli celý průvod a podíleli se na dobré zábavě. Chtěl bych všem účastníkům masopustního průvodu a všem občanům Klikova a
Františkova, kteří nás vřele přivítali, poděkovat, že se podílejí na zachování této tradice
v našich obcích.
Za výbor TJ BLESK KLIKOV V. Bednář ml.

Halové turnaje

FOTBAL na Klikově – duben 2012

Pět fotbalových turnajů v hale ZŠ uspořádal Sokol Suchdol nad
Luž. Vystřídla se všechna mládežnická mužstva: dorostenci, starší a
mladší žáci, starší a mladší přípravka.Vystřídalo se 28 mužstev soupeřů z celého JČ kraje. Nezklamal turnaj dorostenců, potěšili všichni
žáci, zejména ti nejmenší. Ozdobou byl turnaj starší přípravky. Děkujeme všem účastníkům , trenérům a vedoucím mužstev a rozhodčím za
vzornou reprezentaci fotbalu. K dobré pohodě přispěli sponzoři Pekárna – pan ing. Soudek, Lékárna – manž. Durkovi, Cukrárna – manž. Kotáskovi, PN servis – p. K. Máčala, p. L. Sokolík z Klikova a zástupci
MěÚ. Fotografie – děkujeme p. V. Kryšpínové a M. Rohrbachovi.
Pořadatelům a všem návštěvníkům vždy s úsměvem vyhověli manž.
Zavadilovi z kiosku ZŠ. Ještě jednou dík všem a opět v hale: nashledanou!
VV Sokolu Suchdol nad L.

Fotbalová sezona – duben
neděle 08.04.

16.30

Muži B OP

Suchdol B / Jarošov

sobota 14.04.
neděle 15.04.

16.30
09.30

Muži B OP
Žáci I.A tř.

Suchdol B / Číměř
Suchdol / Chýnov

sobota 21.04.
sobota 21.04.

10.00
17.00

Dorost I.A
Muži A I.B

Suchdol / Borovany
Suchdol A / D. Bukovsko

neděle 29.04.

17.00

Muži B OP

Suchdol B / Novosedly

sobota 14.4. 16.30 hod.
sobota 28.4. 17.00 hod.

Klikov – Ledenice
Klikov – Srubec

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Klidný domov oznamuje
Byli jsme požádáni občany, zda bychom mohli v příštích měsících provézt opět průzkum mezi místními prodejnami. Jedná se o to, jak se chová
personál jednotlivých prodejen, jak jsou prodejny zásobeny co do pestrosti
nabízeného zboží a hlavně jaké jsou rozdíly v cenách.
Případné zájemce o získávání těchto informací rádi uvítáme, přesto
je již 5 našich členů /sympatizantů/ ochotno tento průzkum provádět.
Na závěr tohoto budeme vyhodnocovat pořadí, a to přímo jmenovitě.
Negativně bude hodnocen již dnes prováděný nešvar, že občan má na
zboží jinou cenu v regálech a jiná je mu účtována na pokladně. Toto je
třeba sledovat již dnes a dodatečně si porovnat účtenku s cenou v regálu. Už se tu objevily rozdíly ve prospěch prodejny, a to z jednoho nákupu v řádech desetikorun. Pro občany platí, že doba je zlá, bude hůř a
proč se tedy tomuto zlu nepostavit alespoň v našem městě. Zveřejnění
v měsíčníku zpravodaj nemusí být takto omezené, lze tyto informace
dát i na vědomí např. Jindřichohradeckým listům, kde máme v tomto
podporu.
Za OS Klidný domov – Zdeněk Mrázek
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FOTBALOVÉ TURNAJE V HALE
28.1.2012 – ŠOUMEN CUP

Cenu předal Mgr. Pavel Mráček

3.3.2012 – STAR CUP

Cenu předal pan Karel Máčala
Zhora: asistent trenéra K.Košumberský st., trenér O. Růžička, vedoucí J. Opelka
Stojí : P. Dušek, J. Šenkýř, M. Dušková, V. Toul,
L.Váleček, M. Němec, J. Hajný, V. Kamenišťáková
V podřepu : F.Cupák, A.Marn, J. Kamenišťák, J.
Soudek, J.Opelka, M. Kocanda, ležící brankář
K.Košumberský ml.
Nejužitečnější hráč Jakub Kamenišťák

10.3.2012 – KOTÁSKOVIC CUP

Cenu předává pan Kotásek
Vzadu zleva: trenér Roman Příhoda,vedoucí
týmu Jarmila Brabcová, sponzoři turnaje Petr
jun., Petr st. a Martina Kotáskovi, asistent trenéra Pavel Střítecký. Zleva stojící : Jakub Veith,
Marek Brychta, Jan Brabec, Martin Havelka,Veronika Kamenišťáková a Pavel Šlachta.
Zleva klečící: Jakub Laurinc, Roman Šebesta,
Jakub Střítecký, Tomáš Sládek, Jakub Šťastný,a
Pavel Šantroch. Vpředu leží Ondřej Hadač a Lukáš Marek, chybí Tomáš a Jirka Soudkové.
Ondra Hadač byl vyhlášen nejlepším brankářem
turnaje.
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PAMĚTI HELENY SASSMANNOVÉ (1922–2008)
2. ČÁST
(připravil Daniel Veith)

Kůň Fuksa
Ještě bych se chtěla vrátit a napsat o tom,
jak jsme získali našeho koně, Fuksu. Bylo po
válce. Ustupující armáda zanechala v okolí
hodně koní, kteří všade volně pobíhali. Tito
koně se shromáždili a vyhlásila se na ně veřejná dražba. Byla jsem nadšena myšlenkou, že
by bylo možné získat levnějšího koně, který
by mohl vykonávat hodně zemědělských prací. Dohodli jsme se s manželem, že na tu dražbu půjdeme. Dnes se již nemohu upamatovat
na to, proč manžel nakonec nemohl se zúčastnit. Šla jsem tedy sama. Z domova jsem byla
na koně zvyklá a nebála jsem se jich, ačkoliv
jsem často viděla, že i chlap měl co dělat, aby
je zkrotil.
Na náměstí u kina, kde se dražba konala,
bylo asi padesát koňů. Komise se zvěrolékařem určovala přibližné stáří koní, jejich zdravotní stav a cenu. Když byl předveden kůň ve
stáří dvou let, klidný, v dobrém zdravotním
stavu za cenu tři tisíce korun, jako první zájemce jsem se přihlásila a koně jsem dostala.
Ještě dnes se divím tomu, kde jsem vzala tu
odvahu a koně domů přivedla.
A vybrala jsem dobře, spokojen byl i manžel. Fuksa byla dobrý kůň. Jen někdy měla vrtochy, když viděla vysoko naložený vůz snopy
žita nebo pšenice, umínila si, že ho neodveze.
Žádné domluvy nepomáhaly – trucovala.
Když ji to přešlo, zabrala a šla docela lehce i
s druhým vozem, který jsme jí na cestě domů
připřáhli, vždyť to bylo domů z kopce.
Jindy, když jsem orala, litovala jsem ji, že
již musí být unavená. Brzy jsem poznala opak.
Doma při odstrojování z postrojů, které jsem
přes její hlavu těžko sundávala, využila chvilky mé nepozornosti a hned mi utekla na trávník („vejhon“), kde se vyřádila. Lehla si na
záda a pořádně si kůži vydrbala. Pak ještě několikrát trávník klusem oběhla a spokojená se
dala chytit. Naše malá čtyřletá dcerka ji přivedla domů, přičemž Fuksa dávala moc pozor,
aby jí nezašlápla.
Jen její konec mě ještě dnes bolí. Po nástupu komunismu začali být koně zbyteční, všade
je nahrazovaly traktory. Koně byli utráceni a
konzervy z nich posílány do zahraničí. Tak i
na ní se podepsala tato smutná doba.
Skončila druhá světová válka a my, zemědělci, jsme začali plánovat rozvoj svých hospodářství. „Teď si budeme dělat každý podle
svého rozumu. Nejhorší začátky máme za sebou.“ Zdárně se začínala jevit budoucnost.
Představovali jsme si další život bez nucených
zásahů státu do našich plánů, ovšem skutečnost se začala vyvíjet jinak. Na obzoru se začínal objevovat nový mrak, který převrátil
osudy mnoha lidí – komunismus. Svět se rozdělil na Východ a Západ. Komunismus se sna-

žil vše zestátnit, naopak západní kapitalismus
podporoval svobodný sektor. Dva protichůdné
světy a my jsme se ocitli na tom východním,
bohužel.
Stát vzal zemědělcům pomocné síly a převedl je do průmyslu. V novinách se objevily
zprávy o milionu přemístěných lidí ze zemědělství do továren. Tím chtěli znemožnit
soukromý sektor. Následovaly nesplnitelné
kontinenty. Lidé, kteří zůstali sami v zemědělství, dřeli z noci do noci, jen aby nemuseli do
družstva, do JZD. Měli tolik rádi ta svá pole,
která poskytovala obživu jim i jejich předkům.
Začalo přesvědčování. Chodily skupiny
komunistů, kteří vychvalovali nový způsob
hospodaření. Když to nepomáhalo, začali zavírat „odpůrce socialismu“. Následovaly vymýšlené procesy, posílání sedláků do pracovních
táborů i do uranových dolů, kde jen málokdo
vydržel nelidské podmínky, které tam panovaly, a oběti šly do tisíců.
Začalo rozorávání mezí a scelování pozemků. Stal se i případ, kdy majitelka pole si lehla přes mez ve snaze zabránit traktoristovi
rozorání meze (sousedka). Nic nepomohlo.
Budovaly se velké stáje a začal se dobytek
svádět. U nás v Suchdole si komunisté vytipovali sedm sedláků, kteří začínali hospodařit,
nemohli postačit těm kontinentům a pohledávkám. Ti měli být prvními členy JZD. My tenkráte jsme si již pořídili dvě sekačky, secí stroj
i elektrický motor. Abychom mohli splnit dodávky mlíka, koupili jsme čtvrtou krávu, na
kterou jsme si půjčili 4 500 Kč a kterou jsme
zanedlouho i s ostatním dobytkem museli odvésti do kravína. Ovšem dluh za ní manželovi
každý měsíc strhávali z výplaty, vždy padesát
korun, až do úplného zaplacení. Nervy málokterého z nás vydržely a tato léta poznamenala
zdraví mnoha z nás. Manžel, který viděl bezvýchodnou situaci, si udělal řidičské oprávnění a začal jezdit s traktorem v JZD. Ovšem za
několik korun měsíčně.

Láska k rodné hroudě
Když se zamýšlím nad minulostí a dneškem, uvědomuji si, jak se svět změnil, a to
k horšímu. Ačkoliv technika a vzdělanost velice pokročila a měla by světu přispívat k jeho
zvelebení, opak je pravdou. Minulý režim,
který lidem sliboval ráj na zemi, za čtyřicet let
nevěděl, jak dál.
Nejvíce škody bylo napácháno v zemědělství. Vzali hospodářům pole, vzali přírodě lásku k ní. Ze zemědělství udělali továrnu a nová
nastupující generace nemá již takový vztah
k půdě. Přestože rolník musel na svých políčkách tvrdě pracovat, měl je nesmírně rád. Po
celodenní práci ještě obešel své malé království.
A nejen tento vztah k rodné hroudě. Ve většině statků byla u nás obytná část spojena
chodbou do chléva. Tím byl zajištěn snadný

dozor nad dobytkem v noci a snad každý
hospodář, nežli šel spát, zašel ještě do chléva
dohlédnout, zdali je vše v pořádku. Jakmile se
ve stáji rozsvítilo, přivítal již spokojený, dobře
nakrmený a v čisté trávě ležící dobytek svého
hospodáře veselým a vděčným pohledem. To
byla snad ta největší odměna pro každého za
celodenní namáhavou práci a s mírem v duši
šel spát.
A máme zimu. Ráno čerstvé mrazíky dokáží ozdobit okna takovými květy, které by málokterý malíř dokázal namalovat. Krajinu,
dokud ji sníh nezahalí bílým příkrovem, zatím
zdobí stříbrná jinovatka. Ojínělé stromy zdraví nás po ránu bílou ozdobou svých korun.
Děti již nedočkavě čekají na první sníh. Pro
nás starší zbývá se jen těšit z jejich radostí.
Také lidé z měst, kteří mají ještě pár dnů ze své
dovolené, se nemohou dočkati, aby si vyčistili
plíce od městského prachu.
Pro nás lidi venkova, zvláště zemědělce,
znamenala vždy zima odpočinek. Jenom poklidit dobytek a drůbež. Teď byl čas i na knihu.
Po celé léto stačili přečíst jen tak noviny a někdy snad nějaký časopis. Ráno se nemuselo
tak časně vstávat, každý si mohl nějakou hodinku přidat. V čase do Vánoc hospodáři opravovali nářadí a vozy. Ženy draly peří, předly
len a vlnu.
U každého domu byla hejna hus, za které
hospodyně oblékala děti do školy i celou rodinu. Také ovce se chovaly skoro u každého stavení. Byla vlastní vlna, která se v zimě
spřádala a pletly se ponožky, rukavice i svetry.
Někteří seli i len. V létě po uzrání se musel
ručně vytrhat, na „hachli“ zbavit tobolek, pak
se rozprostíral na louku, kde se nechal až měsíc rosit. Také se máčel, někteří máčeli len i
v řece. Musel se ovšem dobře zatížit kameny,
aby ho voda neodnesla. Potom se vyndal a
usušil, svázal do otepí a uložil pod střechu.
V zimě se po upečení chleba ještě do teplé pece
dával dosušit, aby se pazdeří dobře lámalo.
Len se spřádal na přeslici na silnější nitě,
které se navíjely do „přaden“. Já ještě doma
u rodičů jsem si napředla tolik lnu. Maminka
mi ho odvezla do Kojákovic, kde mi tamější
tkadlec udělal z něho plátno. Zdejší čalouník
zas ušil matrace do postelí. Byly velice pevné,
vydržely téměř padesát let.
V únoru již začalo sluníčko volat jaro.
„Svatý Matěj ledy láme. Na sv. Matěje pije
skřivan z koleje. Na sv. Matěje musí skřivánek
vrznout, i kdyby měl zmrznout.“. Pouť na sv.
Matěje byla již předzvěstí jara. V březnu, i
když jsou ještě silné vánice a zima se nerada
vzdává svého žezla, slunce má již sílu. Mizí
sníh, začínají osychat pole. Vždyť se nadarmo
neříká, že „na podzim z kapky je džber bláta“ a
na jaře je to naopak. Ke konci března vyjížděli
hospodáři s potahy na pole. Oves zasetý
pokračování na str. 15
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PAMĚTI HELENY
SASSMANNOVÉ
pokračování ze str. 14
v březnu dával největší úrodu. V dubnu ženy
vybíraly ze sklepů sadbu. Pěkné nepoškozené
a naklíčené brambory připravovaly na sázení.
Hospodáři po zasetí ovsů přijížděli na pole,
zoraná již na podzim hlubokou orbou, aby je
uvláčili, navezli hnůj a připravili na sázení.
Dobře ošetřené a zahnojené pole dávalo příslib velké úrody brambor.
Pak se začala pole připravovat na sázení
brambor. Napřed se musela dobře vyhnojit.
V Suchdole jsme si práci zorganizovali takto.
Jeden den manžel nakládal hnůj a já jej s párem koňů vyvážela. Vždy než jsem přijela,
měl již naloženo, jen se přepřáhlo a já zase
jela. Za ten den na dvoře zmizelo skoro celé
hnojiště. Hnůj byl rozvezen na celé „brambořiště“.
Druhý den záhy ráno šel manžel rozhazovat hromádky, aby pod každý trs brambor bylo
řádně pohnojeno. Já zatím nakrmila hovězí i
vepřový dobytek, podojila krávy, odnesla
mléko do sběrny a uvařila snídani. V sedm hodin jsme snídali a hned potom jsme odjížděli s
naloženou sadbou na pole. Do deseti hodin
jsme nasázeli velké pole. Já pak šla domů uvařit oběd a manžel do oběda zaorával sadbu.
K večeru jsme s velkým uspokojením přehlíželi vykonanou práci.
To byl jeden den jarních prací. Většinou
nepršelo několik dní za sebou, aby se nemohlo
do polí. Přihnala-li se přeháňka, my se schovali pod vůz, za chvíli zas vysvitlo slunce a my
mohli pokračovat v práci.

Borky
Každým jarem, jakmile skončily polní jarní práce, setí jařin, sázení brambor a vyhrabávání luk, zbývalo tak čtrnáct dní do senoseče.
Nastal čas na „píchání borek“. Aby se ušetřilo
dřevo, na uhlí nebyly peníze, dělaly se borky.
Za Borem se rozkládají veliká blata, obhospodařovaná jako okolní lesy státem. Jako
dozorce zde byl pan Koranda, myslivec typický svým oblečením i velkým plnovousem.
Opravdový „lesů i blat pán“. On vyměřoval
„dílce“, to je plochy, které prodával jednotlivým zájemcům. Všichni Suchdolští i okolní
kupovali každý „díl“. Ač to byla práce velmi
namáhavá, vždy jsem se na ni těšila. Bývaly
krásné květnové dny, příroda oděla skupinky
mladých břízek světlým zeleným listovím.
Zpěv ptáků doprovázelo radostné „ku-ku“,
snad nikde v okolí nebylo tolik kukaček jako
na borských blatech. V takové radostné atmosféře i tak namáhavá práce byla krásná.
Nyní však k samotným borkám. Den před
začátkem práce jsme dovezli na blata prkna,
čím více, tím lépe, „trakač“, lopatu „ryčku“
(„štychovku“), „vyhazovačku“, sekeru a „řebřík“. Každý na svůj dílek rozložil prkna tak,
aby se co nejdále mohly vozit borky po prknech. Kdo neměl prkna a vozil borky po zemi,
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moc se nadřel. Půda na blatech byla měkká,
kolečko trakaře se hluboko bořilo. Nářadí se
přikrývalo chvojím. Dnes mě udivuje, že se nikomu nic neztratilo. Tenkráte se ještě tak nekradlo, nestalo se, aby druhý den jsme přišli a
nářadí bylo pryč. To by si nikdo nevzal na svědomí.
Nuže ráno, ještě než začalo svítat, jsme nakrmili dobytek, posnídali, připravili svačinu a
jeli. Měli jsme jen jedno kolo, a to pánské.
Každé ráno mě manžel vozil na pracoviště „na
štángli“. V sedm hodin ráno se pravidelně začínalo a blata byla již plná lidí. Kdo se opozdil,
neušel různým poznámkám okolních sousedů.
To bylo smíchu a škádlení! Muži nejdříve „napíchali“ každý svůj díl jako menší cihly, které
pak „vyhazovali“. Ženy je skládaly na trakař a
po prknech odvážely co nejdále, aby místo stačilo na celý dílek. Tam je skládaly do „kaslíků“, dvě podélně, dvě přes a pátou nahoru
šikmě. Přitom se dbalo, aby mezi ně mohl
vzduch, aby mohly schnout. Tak se postupovalo tabule po tabuli až do hloubky přibližně

15
18 borek. To již bylo vysoko vyhazovat. Spodní voda začala vytvářet boule a člověk, který
byl vdole, musel mít přistaven řebřík, aby
mohl rychle vylézt. Jakmile boule praskla,
jáma se rychle naplnila vodou, že hrozilo i utonutí. Během tří až čtyř dnů byly borky hotové.
Nyní se nechaly dva měsíce na místě schnout.
Pak se „kaslovaly“, dělaly se větší „kaslíky“,
asi z osmnácti borek. Na podzim se vozily již
suché domů. Skoro celý rok se topilo borkami,
palivem chudých.
Kolem poloviny května začínala senoseč.
Muži ráno při rozednění odešli na louky, aby,
než uschne rosa, pokosili co největší kus.
Ráno „řádky“ přišly rozhodit ženy, které v nůších přinesly mužům vydatnou snídani. Během dne se pokosená tráva musela dvakrát
obrátit. K večeru, za pěkného slunného počasí
kolem páté, se začalo kopit. V kupkách se
seno přes noc zapařilo a druhý den ráno se
znovu rozhodilo. Po posledním obrácení ho
stačilo naložit na vůz a dovézt domů. Krmení
pro dobytek bylo zajištěno.
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Rybáři bilancovali
V sobotu 25. února 2012 se sešli v Restauraci U PÁVKŮ suchdolští rybáři, aby zhodnotili uplynulý „rybářský“ rok 2011 na své
výroční členské schůzi.
Bilancovali množství „vysazených ryb“
do našich revírů, úlovky rybářů, ale i činnost
naší organizace – potažmo výboru MO.Zprávy o činnosti, o hospodaření a o činnosti Dozorčí komise informovaly, jak si stojí naše
organizace v těchto oblastech.
Rybáři se kriticky vyjadřovali ke stavu pořádku v okolí pískoven, kdy odpadky na březích nezanechávají pouze turisté, ale i rybáři.
Proto koncem dubna 2012, ostatně jako každoročně, provedeme úklid břehů pískoven
v Tušti v rámci brigádnické činnosti. Z diskuse vzešel námět k doplnění bližších podmínek
výkonu rybářského práva na pískovnách pro
rok 2013,spočívající v hájení pouze kapra(v
době od 22.10.do 4.11.) a ne i kaprovitých ryb,

jak je uvedeno v podmínkách pro letošní
rok.Tento návrh již výbor MO ČRS odeslal
k posouzení Jihočeskému územnímu výboru
ČRS v Boršově n.Vlt.
Po diskusi byli oceněni rybáři, kteří v letošním roce oslaví životní jubileum, a taktéž
aktivní členové naší organizace. Čestným
uznáním MO ČRS byl oceněn pan Duda F.,
Čestným odznakem ČRS III. stupně (bronzový) obdržel pan Michalík L. a Čestný odznak
ČRS II. stupně (stříbrný) dostal pan Křivánek J.
Závěrem chci poděkovat všem rybářům,
kteří se aktivně podílí na činnosti naší organizace. Účast 91 rybářů na výroční členské
schůzi – z téměř 300 členů naší MO – svědčí
o zájmu, který nás těší.
Do rybářské sezony 2012 přejeme všem rybářům krásné zážitky u vody a pěkné úlovky.
Za Výbor MO ČRS v Suchdole n. L. Telařík V.
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TJ SOKOL
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
nabízí

PRONÁJEM
CHATOVÉHO
TÁBORA
V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ
na p. č. 2251 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí
a na p. č. 2159 v k. ú. Dvory nad Lužnicí
Bližší informace k podání nabídky získáte
na tel. 724 702 744.
Termín pro podání nabídek
je do 11.4.2012
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ANTÉNY, SATELITY
– MONTÁŽ – SERVIS –
Libor Vondrášek – 602 314 046

Věra Machová
Alšova 507, Suchdol nad Lužnicí

tel.: 384 782 782
Prodej zipů, potahování knoflíků, strojové vyšívání,
upevňování druků, výměna zipů,
úprava délky šatů, kalhot apod.

KDO INZERUJE
TEN PROSPERUJE!
řádková inzerce

· Prodám řadovou garáž na Gráfovci, elektřina zavedena.
Tel.: 384 781 880
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