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Vítání občánků
V sobotu 14.04.2012 v obřadní síni Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí přivítal ve dvou
etapách starosta města Mgr. Pavel Mráček celkem 12 nově narozených dětí.
K příjemné atmosféře přispěly svým programem děti z MŠ pod vedením paní učitelky
V. Böhmové. Celou slavnostní chvíli vyfotografovala p. G. Domanská.

zleva: Štěpán Svoboda, Aneta Hromířová, Julie Bendová, Michal Vochozka, Dominik Lakatoš,
Michaela Neveová

Cena 6,00 Kč

INFORMACE Z RADNICE
Rada města schválila :
 kritéria příjímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v Mateřské škole Suchdol n. L.
Kritéria jsou k nahlédnutí u ředitelky MŠ.
 uložení částky 14 mil. Kč na 6 měsíční
termínovaný vklad u J&T BANKA Praha
s úročením 2,1 %.
 zprávu o inventarizaci majetku ve vlastnictví města k 31.12.2011 a uložila oboru
SMRM městského úřadu prověřit použitelnost odepsaného majetku např. na náhradní díly.
 prodej 13 ks lehátek z bývalé MŠ za cenu
1 500,- Kč za ks.
 zajištění ekologické likvidace os. automobilu Škoda Felicia z majetku města
odbornou firmou a jeho vyjmutí z evidence vozidel u příslušného správního
úřadu.
 výběr nejvýhodnější nabídky na zakázku
„Pořízení lesnické techniky“ pro město
Suchdol n. L. Město získalo dotaci zprogramu rozvoje venkova na pořízení strojů
lesnické techniky. Konkrétně se jedná o sekačku na údržbu příkopů, dále mulčovač,
křovinořez a profesionální motorovou pilu
svyvětvovací teleskopickou tyčí. Rada
města po doručení 3 nabídek schválila pořadí firem. Nejvýhodnější nabídku podala
firma AGROZET Č. Budějovice a.s.
Rada města projednala „Petici“ občanů na výstavbu chodníku v Žižkově ulici a uložila odboru
SMRM vyjasnit majetkovo právní záležitosti
(pozemky) a zajistit na katastrálním úřadu srovnávací sestavení parcel a prověřit možnost na
získání dotace pro výstavbu chodníku.

INFORMACE
V pondělí 28. května 2012 bude
v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí

zahájen nový kurz
k získání řidičského oprávnění

zleva: Karolína Klímová, Samuel Hadač, Tomáš Červík, Vojtěch Joch, Šimon Šebesta, Viktorie
Konečná

Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299.
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Odpadové hospodářství
města v roce 2011
V loňském roce město a jeho občané vč. podnikatelů
vyprodukovali:
1 042,300 tun směsného komunálního odpadu
66,420 tun velkoobjemového odpadu
28,990 tun elektroodpadu
33,068 tun plastových odpadů
59,130 tun skla
53,590 tun papíru a lepenky
29,510 tun bioodpadu
7,890 tun pneumatik
6,020 tun textilního odpadu
2,150 tun nebezpečných odpadů
1,724 tun kompozitních odpadů (nápojové kartony apod.)
Město děkuje všem, kteří se zasloužili o vytřídění těchto odpadů.
Celkové náklady města na likvidaci odpadů v roce 2011 dosáhly
výše 3 932 956,- Kč.
Příjmy města od občanů, podnikatelů (poplatky za odpad) a za recyklaci odpadů dosáhly výše 2 745 519,- Kč.
Rozdíl 1 187 434,- Kč mezi náklady a příjmy dotovalo město ze
svého rozpočtu. Na jednoho občana (poplatníka) tak činila dotace
310,- Kč.
Pavel Hrbek, pověřený vedením městského úřadu

V knize ukryté
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou představuje v těchto dnech v Zámecké jízdárně práce dětí z 55 škol. Téma expozice
„V knize ukryté“ navazuje na výstavu Zdeňka Buriana ve Wortnerově
domě v Č. Budějovicích. Naše škola se výtvarných projektů Alšovky
zúčastňuje již 4. rokem.
Žáci 6. ročníku na podzim výstavu Z. Buriana navštívili, zároveň si
prohlédli expozici o pravěku v Jihočeském muzeu a o tématu bylo rozhodnuto – Lovci mamutů. Starší žáci si téma volili sami v hodinách literatury podle vlastní četby. Převládaly dobrodružné knihy, ale dostalo se
i na klasiku jako je Erbenova Kytice nebo Máchův Máj.
4. dubna jsme se zúčastnili slavnostní vernisáže výstavy a s hrdostí
zjistili, že většina námi zaslaných prací byla skutečně vystavena. Zároveň jsme si prohlédli Vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích, kde
pro nás připravili zajímavý program a ani se nám nechtělo odejít.
Výstava V knize ukryté trvala do 29. dubna. Možná ji někdo z vás
navštívil a naše obrázky si prohlédl. Určitě i vás potěšilo, že některé
děti opravdu rády čtou a navíc dokáží být tvůrčí.
Mgr. A. Ficalová

V dubnu oslavila své 90. narozeniny paní Žofie Smolková z Tuště.
Blahopřejeme

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb.,
o právu petičním k vybudování stezky pro
pěší a cyklisty v Žižkově ulici
Žádáme radu a zastupitelstvo města, aby zařadili do svého jednání a také odsouhlasili vytvoření projektu stezky pro chodce a cyklisty Žižkovou ulicí, s termínem stavby tento nebo nejpozději příští rok
2013. Zároveň žádáme, aby zaúkolovali zaměstnace MěÚ získáním
dotací na tuto stavbu.
Uvědomujeme si, že i jiné oblasti Suchdolska postrádají základní
prvky občanské vybavenosti, jejich požadavky bychom chtěli tímto
podpořit.
Naším přáním zůstává, aby nejdéle obydlená část Suchdola nad
Lužnicí konečně získala prostor pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů podél silnice vedoucí touto ulicí. Nemáme statistické údaje,
vycházíme ze zkušeností místních obyvatel, že počet projíždějících
vozidel se zvyšuje. Riziko nehody hrozí především dětem jdoucím
do školy, matkám s potomky, starším lidem.
Náš požadavek na výstavbu chodníku-stezky vychází z předpokladu, že intenzita dopravy se ať již v důsledku útlumu ekonomiky,
nebo brzké výstavby spojnice z Novohradska pro nákladní dopravu,
nesníží.
občané Horního Suchdola a Občanské sdružení Přátelé Suchdola
Petiční výbor ve složení:
Marie Kalátová, Žižkova 737, Suchdol nad Lužnicí 37806
Stanislav Stellner, Žižkova 57, Suchdol nad Lužnicí 37806
Tomáš Imrich, Žižkova 51, Suchdol nad Lužnicí 37806
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

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.

květen 2012

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

Program kina na měsíc květen
t

2. středa

19.30 hod.

100 min.

t

11. pátek

19.30 hod.

t

120 min.

S LEDOVÝM KLIDEM

Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. Pokrokoví lékaři neměli koncem 19. století v prudérní
Anglii na růžích ustláno. Jedním z nich je i
mladičký doktor Granville.
Hrají: Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaall a
další.
České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

Akční film. Celá Willova rodina je unesena
lidmi, ze kterých se vyklubou tajní agenti pátrající po záhadném kufříku. Will se svým otcem se pustí do záchrany své rodiny.
Hrají: Bruce Willis, Henry Cavill, Jim Piddock.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

t

4. pátek

19.30 hod.

124 min.

16. středa

19.30 hod.

113 min.

KOUPILI JSME ZOO

PRCI PRCI PRCIČKY:
Školní sraz

Koupili jsme ZOO je skutečný, vtipný a povzbuzující příběh o magické síle rodiny, která
dokáže držet pohromadě tváří v tvář výjimečným podmínkám a situacím.
Hrají: Matt Damon, Scarlett Johansson, Colin
Ford.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč

Jablečný koláč coby trenažér prvního sexu už
nečekejte. Jinak se ale hlavní hrdinové komediální série moc nezměnili a dál sbírají trapasy
a neúspěchy.
Hrají: Jason Biggs, Tara Reid, Alyson Hannigan.
České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč

t

9. středa

19.30 hod.

194 min.

t

18. pátek

19.30 hod.

23. středa

19.30 hod.

129 min.

BITEVNÍ LOĎ

VRTĚTI ŽENOU

t
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101 min.

TITANIC 3D

VRÁSKY Z LÁSKY

Oscarový film se vrací na plátna kin ve 3D.
Byl obrovský a luxusní. Letos tomu bude už
100 let, kdy z přístavu vyplula tato legendární
a nepotopitelná loď.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.
Česká verze, brýle, mládeži přístupno.
Vstupné 130,- Kč

V novém českém filmu se setká bývalý učitel
Ota s herečkou Janou, která nemíní rezignovat
na aktivní život a Otovi obrátí jeho život zcela
naruby.
Hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, Ivan Trojan, Lenka Vlasáková, Viktor Preiss, Jiřina Jirásková.
Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč

Bitevní loď je velkolepá akční podívaná plná
úžasných trikových scén a také humoru. Válečné námořnictvo je nuceno bojovat proti mimozemské invazi.
Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Rihanna a
další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
t

25. pátek

19.30 hod.

102 min.

MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
Komedie natočená podle knižního bestselleru Johany Rubínové. Rozhodně nečekejte
další legraci o prvním sexu a namáhavé cestě
k němu. Johanin deník je o cestě dívčím a ženským světem.
Hrají: Veronika Kubařová, Veronika Žilková
a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč
t

30. středa

18.00 hod.

88 min.

PIRÁTI
Animovaná komedie je o bandě bodrých smolařských pirátů, kteří křižují sedm moří v dobrodružství hodném barona Prášila.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 80,- Kč

Pozvánka na výlet
ZO Svazu tělesně postižených v Suchdole nad Lužnicí pořádá v úterý 15. května 2012
zájezd do Prahy. V programu je organizovaná prohlídka letiště a volná prohlídka Národního
technického muzea.
Cena zájezdu včetně vstupů je 320,- Kč. Bližší informace a přihlášky do 7. května
na tel.č. 606 588 392 u pí Šlápotové nebo každé pondělí ve 14.00 hodin v klubu seniorů.

NOC
KOSTELŮ
V PÁTEK 1. ČERVNA
V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ
Navážeme na předchozí dva roky a opět
vás pozveme večer v pátek 1. června do
kostela.
V 18.00 program pro děti v kostele sv.
Mikuláše – 1. června je Mezinárodním dnem
dětí, proto budeme pamatovat i na ně – hry,
předvádění, vyrábění, workshopy, ….
V 19.00 zveme co nejširší veřejnost a ve
večerní a noční atmosféře zde nabídneme
možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ... Čekáme
na vás až do 23.00.
Farnost Suchdol nad Lužnicí
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KULTURNÍ AKCE – POZVÁNKY INFORMAČNÍHO CENTRA – KULTURNÍ AKCE

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

Informační centrum Města pořádá

13. července 2012
zájezd na muzikál

CAS ANOVA
na nádvoří zámku
Hluboká nad Vltavou
Bližší informace a přihlášky
v Informačním centru
nebo na tel. č. 384 781 299
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je
nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
Město Suchdol nad Lužnicí
spolu s ČSŽ vyhlašuje

SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
® Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské,dětské/
® Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon,
2
® Látky (minimálně 1m , prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
® Domácí potřeby – nádobí bílé
i černé, skleničky – vše nepoškozené
® Vatované přikrývky, polštáře a deky
® Obuv – veškerou nepoškozenou
® Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
- ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 1.6. a 2.6.2012
(pátek - sobota)
čas: 9 - 17 hodin v pátek,
9 - 14 hodin v sobotu
místo: garáž za městským úřadem
(vjezd od sběrného dvora)
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 384 781 104, 384 782 166

ČSŽ ZVE NOVĚ NA

CHARITOBURZU

Velikonoční koledování se zajíčkem. Městská knihovna děkuje Vendule a Terezce za pomoc

( ty zdarma přineseš –
my po 10,- Kč / kus prodáme )
KONANOU VE VESTIBULU
KULTURNÍHO DOMU
VÝBĚR – 4. května od 16 - 19 hod.
PRODEJ – 5. května od 9 - 13 hod.
Co se neprodá - zabalíme na
CHARITU
VÝTĚŽEK POUŽIJEME
NA AKCE PRO DĚTI
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Informace ČSŽ
POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
ČSŽ pořádá 26.5.
VÝLET NA KONOPIŠTĚ
A VOJENSKÉ MUZEUM
(zde se pořádají každoročně
pro veřejnost starověké bitvy)
Cena pro dospělé: 250,- Kč,
pro děti: 200,- Kč
INFORMACE A OBJEDNÁVKA
na čísle: 724 560 275

TRADIČNÍ CHARITA
se koná 1. června od 9 - 17 hod
a 2. června od 9 - 14 hod
Místo: garáž za městským úřadem
(vedle býv. tělocvičny)
Přijímáme: oblečení, lůžkoviny, hračky,
záclony, přikrývky, domácí potřeby
(vše funkční) ap.
Na vaši návštěvu se těší ČSŽ a MěÚ

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Jako tradičně jsme pro suchdolské dětičky upořádaly maškarní karneval. I přes
to, že bylo chřipkové období,dostavilo se
na 40 dětí a na 60 dospělých. Dětičky byly
úžasné a hned vedle tancování se hrdě pustily do soutěží. I ti malincí, kteří na začátku neměli odvahu, se pouštěli do soutěží
a bonbónek za odměnu s potěšením přijímaly.
Oceněny byly všechny masky, protože
všechny byly nejlepší.Ze soutěží zaujal i
nový „PANĎULÁK”, který se musel několikrát opakovat a osvědčil se i u těch nejmenších.
Na závěr musíme poděkovat manželům
Pecušíkovým za občerstvení a panu Soudkovi a celé pekárně za upečené koblížky.
Také panu Vrchotovi za hudební doprovod.

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVA
Již několikátý rok pořádáme velikonoční
prodejní výstavu. Na výstavě konané
v Restauraci U Pávků jsme měly zaplněné
všechny stoly i židle různými výrobky
i dekoracemi vztahujícími se ke svátkům
Velikonoc. Počínaje perníčky, beránky,
ozdobnými vajíčky, dveřními závěsy i voskovými figurkami až po háčkované dečky
,dekorace a jiné doplňky. Kdo přišel, neodcházel s prázdnou. Nejvíc náš potěší návštěva dětí ze školy i ze školiček. Letošní
výstava se opět podařila.
Děkujeme p. M. Pávkovi za zapůjčení
sálu jako sponzorský dar.
Za ČSŽ předsedkyně Věra Kryšpínová
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Suchdolský SUD se ještě nevyprázdnil
aneb Z činnosti ochotníků

Komééédie / současná tragééédie

„Ženský sněm“

Z celého srdce bychom chtěli poděkovat všem svým věrným i novým divákům, kteří nás přišli podpořit na premiéru (pravda, ta se konala už před dávnými měsíci) 3. prosince 2011, ale i na
únorovou reprízu naší nové komedie v režii Lenky Cvrčkové, skvělé členky SUDu a starostky
Rapšachu. Pokud však někdo z Vás ani jedno představení nestihl, není nač se děsit – s řeckou komedií vystoupíme na festivalu Suchdolské divadelní večery, který pro Vás i letos připravujeme,
a to již 5. rokem a snad budeme i léta příští, nezmůže-li a neskolí-li nás práce, rodina, lásky, zdraví, či nové životní osudy anebo všelijaké překážky. Plánované vystoupení v Suchdole je tak zatím plánováno na sobotu 14. července ve večerních hodinách (20.30 hodin). Dosud jsme s hrou
navštívili pár divadelních přehlídek a soutěží s docela kladným výsledkem, který jistě dokazuje
dobrou reprezentaci města i amatérského divadla – na poslední přehlídce (Dačické kejklování)
bylo SUDu uděleno: Čestné uznání Lence Cvrčkové za jevištní zpracování hry Ženský sněm,
Čestné uznání za herecký výkon Ivetě Čuhákové v roli Praxagory v inscenaci Ženský sněm,
Cena za hudební složku inscenace Ženský sněm – František Cvrček a Cvrčci.
Děkujeme všem za držené palce a podporu. V dubnu nás čeká ještě přehlídka v Trhových
Svinech, která vždy patří mezi ty nejpovedenější, takže uvidíme, uvidíme, uvidíme…

SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ
VEČERY 2012 – 5. ROČNÍK
Srdečně Vás zveme na nový ročník úspěšného a oblíbeného festivalu, který
i letos pořádáme pod patronátem europoslankyně a prezidentské kandidátky
Zuzany Roithové a hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly.
Letošní ročník se uskuteční v hlavních festivalových dnech – 14., 21. a 28. července.
Rádi bychom uspořádali také seminář žonglování a pouličního divadla, který bude otevřen
všem zájemcům, i Vám, kteří včas podají přihlášku. Konal by se ve dnech 5. – 8. července.
Obracíme se na Vás – přátele, podnikatele i firmy - také s prosbou o možné navázání spolupráce. Tak jako v začátcích festivalu, i dnes hledáme sponzory a partnery, kteří by rádi pomohli,
hlavně finančně, ale samozřejmě i materiálně, k realizaci všech našich festivalových a divadelních plánů, a zajistit tak tuto tradici pro příští roky. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na telefonu 602 806 508, nebo e-mailu pavek.vita@seznam.cz.
Své případné finanční dary můžete také poukazovat na bankovní účet SUchdolského Divadla
0711064369/0800 (Česká spořitelna). Za Vaši pomoc mockrát děkujeme a věřte, že Vás budeme náležitě propagovat.
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.FESTIVAL.SUCHDOL.CZ

KONCERTY PRO
SUCHDOLSKOU MADONU
Zveme Vás tedy na první koncert z cyklu
dobročinných koncertů:

V NEDĚLI 3. ČERVNA 2012,
OD 19.00 HODIN
V KOSTELE SV. MIKULÁŠE
V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ
„KONCERT K POCTĚ
SUCHDOLSKÉ MADONY“
ÚČINKUJE:
ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BELLA
MUSICA
Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
Za pořadatele Vás srdečně zvou
Vít Pávek, Iva Hojková a Zuzana Roithová

květen 2012
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Suchdolští žáci v Anglii
Poslední březnový týden se zúčastnilo 15 žáků naší školy výukového zájezdu do Anglie. Po půl roce příprav se konečně dočkali a v neděli
25. 3. 2012 vyrazili směr Lamanšský průliv.
Po noci strávené v autobuse nás po převozu trajektem čekal náročný
program na anglickém území. První zastávkou byl Chatham, kde jsme
si prohlédli významnou historickou loděnici. Nejzajímavějším exponátem zde byla „Ocelot Submarine“ (bojová ponorka z období studené
války), do které se také všichni mohli podívat – tedy pouze ti, kteří se do
jejích stísněných prostor vešli. Také jsme se dozvěděli, k čemu slouží
různá lana a jak vznikají. V tzv. „Ropery“ si někteří z nás mohli dokonce vyzkoušet jejich výrobu. Odpoledne jsme dorazili do „našeho“ nového domovského města ELY s překrásnou katedrálou, prošli
jsme se jeho historickými uličkami, trochu si odpočinuli a pak již následovalo rozloučení a přestěhování se do našich náhradních anglických rodin.
Druhý den ráno jsme si vyprávěli dojmy z prvního pobytu v anglických rodinách a pak nás čekala dopolední dávka angličtiny. Byli jsme
podle vstupních testů rozděleni do třech skupin a měli jsme výuku s rodilými mluvčími. Odpoledne následoval výlet do univerzitního městečka Cambridge, kde jsme si prohlédli centrum s nejznámější King’s
College. Velkým zážitkem ale určitě byla projížďka po řece Cam. Zvolili jsme si vlastní lodivody a plavili se sami ve skupinkách po šesti lidech v jedné loďce. Pak už nás čekala opět večeře a noc v anglických
rodinách.
Středa začala opět dopolední výukou. Poté jsme se přesunuli do
městečka Newmarket spojeného s koňmi a dostihy. Zde jsme navštívili
muzeum jezdectví a mohli jsme si vyzkoušet jízdu na koňském simulátoru. Nedaleko odtud na nás zapůsobila vesnička Saffron Walden známá svými typickými zachovalými hrázděnými domky a jedinečnou
katedrálou.
Ve čtvrtek na nás čekalo překvapení, naši angličtí vyučující pro nás
připravili „Easter hunt“ – velikonoční tradici, kdy jsme hledali na různých místech schovaná čokoládová vajíčka. Ve škole jsme se tento den
rozloučili, společně se ještě vyfotografovali a rozjeli se do největšího
leteckého muzea v Duxfordu. Zde se na ohromné ploše v osmi obrovských halách nachází kromě letadel jedinečná sbírka vojenské techniky. Takže každý si tu určitě přišel na své, měli jsme možnost
prohlédnout si vše zblízka a nahlédnout např. do prostor známého letadla Concorde nebo si vyzkoušet virtuální let. Po náročném dni si nás
opět odvezly „naše“ rodiny. Zde už jsme ale museli začít balit naše
zavazadla. Byl to poslední večer u nich.
Ráno jsme se rozloučili, vše zase naskládali do našeho autobusu a
zbýval nám poslední bod našeho programu – Londýn. A nastal celodenní maratón poznávání hlavního města Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Prohlídku jsme začali z ptačí perspektivy –

Londýn – London Eye (Uvnitř oka)

Cambridge – Nádvoří King's College
s Londýnem jsme se seznámili ze 135 m vysokého „London Eye - Londýnského oka“. Viděli jsme tedy z výšky místa, která jsme pak ten den
ještě navštívili – Westminster s budovami parlamentu a známým Big
Benem, sídlo královny Buckinghamský palác s přilehlými parky a rozkvetlými zahradami, Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona
uprostřed a s moderními hodinami odpočítávajícími čas zbývající do
letních olympijských her… Bylo toho opravdu hodně. A třešinkou na
pomyslném londýnském dortu byla závěrečná plavba lodí po řece Temži směr Tower Bridge s konečnou zastávkou Greenwich. Symbolicky
jsme tedy naše putování zakončili u Královské observatoře na nultém
poledníku.
Pak už jsme se vydali na noční jízdu zpět do České republiky. Domů
jsme se vrátili po dlouhé cestě v sobotu v odpoledních hodinách unavení, ale obohaceni o nové kamarády, dojmy a zážitky. Poznali jsme Anglii moderní i tradiční, včetně typických černých taxíků, červených
telefonních budek, dvoupatrových autobusů… Jediné, co bylo pro tuto
zemi zcela atypické, bylo počasí. Zažili jsme týden zalitý sluncem bez
jediné kapky deště nebo mlhy. Tuto „závadu“ jsme jedině přivítali a
o to více jsme si celou naši výpravu užili.
I.M.

Postřehy některých účastníků naší výpravy:
„… Byli jsme v muzeu letecké techniky v Duxfordu, které bylo mým
nejlepším zážitkem. Mezitím co holky už nadávaly, pro mě byly čtyři hodiny málo. Kroužil jsem zasněně mezi tanky, vrtulníky a obřími letadly,
nevěděl jsem, co si mám prohlédnout dřív…“
(D. Janík, 8. tř.)
„… Když jsem se dozvěděl, že i v Anglii budeme chodit do školy, neměl jsem z toho moc radost. Jednak jsem se těšil na pozdější vstávání, a
když už jsem byl na zájezdu, chtěl jsem si odpočinout. Takže na první
den ve škole jsem se moc netěšil. Avšak byl jsem příjemně překvapen.
Naše skupina měla skvělého učitele, bavil nás různými vtípky, naučil
nás takovou slovní hříčku, kterou jsme pak říkali i před ostatními. Poslední školní den jsme
hledali na fotbalovém hřišti velikonoční vejce.
Nakonec jsem se ve škole skvěle bavil, což
bych nečekal…“
(J. Drnek, 8. tř.)
„… Bylo naším velkým štěstím, že svítilo
slunce a nepršelo. … Jsem šťastná, že jsem
měla příležitost poznat ten ostrov za mořem.
Škoda jen, že jsme měli tak málo času…“
(L. Brabcová, 8. tř.)
„…Jsem ráda, že jsem se tohoto zájezdu
zúčastnila. Podívala jsem se na mnoho pěkných míst, mohla si vyzkoušet žít pár dní v anglické rodině, procvičila si angličtinu, ale
hlavně si odvezla nezapomenutelné zážitky. Jo
a ani jednou nám nepršelo, což je v Anglii velké štěstí. Vše bylo super!!!“
(L. Šubrtová, 6. tř.)
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Noc s Andersenem pojedenácté
v Základní škole v Suchdole nad Lužnicí
Noc s Andersenem je akce k podpoře dětského čtenářství, kterou pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR k Mezinárodnímu dni dětské knihy stanovenému v den
narození Hanse Christiana Andersena (2.4.1805 – 4.8.1875) letos již
podvanácté v pátek 30. března 2012. Spalo se na více než 1000 místech
v České republice.
U nás ve škole se tato noc stala již tradicí. Každým rokem připravujeme pro nocležníky jiný program – vždy zaměřený k nějakému výročí .
Letos to byl Jiří Trnka.
Pozvali jsme si třeboňské loutkáře s pohádkou Šípková Růženka,
vyráběli jsme loutky, soutěžili a báli se na strašidelné cestě noční školou a hlavně četli a četli z knihy J. Trnky Zahrada .
Ve škole spalo 38 dětí z nižšího stupně (z 3. a 4. tříd), 5 žaček
z 9. ročníku a 6 pedagogických pracovníků . Sladké koláče a výborné
koblížky napekla pekárna pana Josefa Soudka, masky nám propůjčila
paní L. Havelková, čaj na snídani navařila paní Z . Šachlová – vedoucí
školní jídelny, pamětní listy graficky upravil pan M . Budík. Všem laskavým dárcům děkujeme, neboť i oni přispěli k hladkému průběhu krásné
noci. Celá akce se zdařila a těšíme na další andersenovskou noc.
Děkují pedagogové, co oka nezamhouřili, a i tak si to náramně užili!

Lucka Míková se vyspala dorůžova

Biologická olympiáda

B. Mráčková a K. Budíková po probuzení

Zdravotně preventivní
projekt lékáren Valunio

SOŠ EP (Střední odborná škola ekologická a potravinářská) ve Veselí nad Lužnicí pořádala ve středu 11.4.2012 již 12. ročník Biologické
olympiády Rudolfa Kurky. Účastnili se i naši 2 žáci ze 7. ročníku, a to
Tereza Zárubová a Miroslav Sviták, oba v oboru zoologie. Soutěžící se
museli poprat s poznávačkou bezobratlých živočichů i obratlovců, se
znalostmi ekologických pojmů a dalšími záludnostmi z oblasti zoologie. A jaké byly výsledky? V oboru zoologie soutěžilo 19 žáků z různých škol – Veselí nad Lužnicí, Ševětín, Chlum u Třeboně, Dolní
Bukovsko, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí. Na velmi pěkném 5. místě se
umístila Tereza a Mirda si vysloužil předposlední místo. Zkrátka, není
každý den posvícení. Já především oceňuji vynaloženou aktivitu a nadšení obou žáků a tímto jim chci poděkovat za reprezentaci naší školy.
Doufám, že i příští rok se najdou další zájemci, kteří se nebudou bát poměřit si své znalosti s ostatními vrstevníky z jižních Čech.
Mgr. Petra Šimková

Lékárna Suchdol nad Lužnicí

Cíl akce:
V rámci nadstandardních služeb sdružení lékáren Valunio v oblasti
prevence nabídnout obyvatelům vybraných měst v ČR bezplatnou
diagnostiku obezity, jejíž výskyt už dosáhl takových rozměrů, že ji
WHO označuje za epidemii. V ČR žije více lidí s nadváhou a obezitou než s normální váhou.

Termín 30. květen 2012, 10.00 – 16.00 hodin
Místo lékárna Suchdol nad Lužnicí
Poskytované služby:
¡ Akce bude probíhat v době od 10.00 do 16.00 hodin
¡ Nutriční terapeutka provede zájemcům analýzu složení těla
na přístroji InBody
¡ Proběhne vytištění zdravotního vysvědčení s výsledky měření
¡ Interpretace výsledků
(na základě vytištěného zdravotního vysvědčení)
¡ Individuální poradenství
(úpravu jídelníčku, vhodné pohybové aktivity aj.)
Těšíme se na Vaši návštěvu

kolektiv lékárny

33. ročník odemykání Lužnice
na 100 lodí, několik raftů a pramice se odvážilo i ve velkém větru sjet
Lužnici, kterou otevřel Karel Böhm.
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PAMĚTI HELENY SASSMANNOVÉ (1922–2008)
3. ČÁST
(připravil Daniel Veith)
Do 29. června, na svátek sv. Petra–Pavla,
musel míti každý ukončené jarní práce, hlavně
senoseče. Pak nastalo pár dní oddechu, nemohu říci odpočinku a začaly přípravy na žně.
Hospodyňky si udělaly v domácnosti větší
úklid, na který měly dosud málo času. Hospodáři opravovali kosy, na které připevňovali
hrabice, také srpy potřebovaly opravy. Vozy,
se kterými se jezdilo celé jaro, se musely připravit na svážení snopů. Z prkenných vozů se
staly žebřiňáky. Ženy připravovaly „panty“
(„pobřísla“), aby byly do zásoby. Musely si
vybírat pěknou, dlouhou slámu, mlácenou
pouze cepy. Pak hbité ruce žen vázaly pevnými uzly dva prameny slámy na velký silný
pant. Každých padesát udělaných pantů
zavázaly do otepi.
Žně začínaly v polovině července. „Svatá
Markéta hodila srp do žita.“ Tu již hospodáři
obcházeli svá pole a důležitě zkoumali, zdali
je již zrno tvrdé. Konečně, „tak již zítra jdeme
na to.“ To byl signál, na který čekali ostatní
členové rodiny.
Kosy byly již připravené, na každé připevněn dlouhý prut, ten měl za úkol posečené obilí pokládati do pěkných řádek, aby sběračka
mohla snadněji sbírat.
Ráno nakrmit veškerý dobytek, celý den na
poli, večer opět nakrmit. Dříve než v deset hodin se nikdo nedostal do postele. Kolem osmé
hodiny, po oschnutí ranní rosy, se začali ženci
scházet. Sousedé se zdravili, vesele si přáli
pěkného počasí. Všichni se rozdělili do dvojic.
Hlavně ženy si vybíraly svého sekáče. Ne každý dovedl mít čistý řádek, některý dělal
záseky, za ním nechtěla žádná sbírat.
Konečně se dohodli, pak vážně: „Tak s Pánem Bohem do toho“. Zasvištěla kosa a první
vzrostlé klasy se začaly pokládat do řádků. Za
každým sekáčem sběračka sbírala větší „hrstě“, které vázala. Když byla sláma dlouhá,
mohly se vázat jen do ní. Z kratší se musely
dělat „pobřísla“, a to sběračku zdržovalo.
Sekáč byl vždy daleko vepředu.
Sekalo se od osmi ráno, až oschla rosa.
Slunce začínalo již pořádně hřát. Ženy sběračky stahovaly šátky do obličeje, aby se trochu
zastínily, utíraly bohatý pot z čela i tváří. Po

půl jedenácté odešla hospodyně domů připravit oběd. Ostatní začali snášeti snopy do řádek
a stavěli kopence. Většinou hospodář vzal
snop, ve třetině ho přeložil a pevně usadil, ten
byl základem, aby kopenec dobře stál a vítr ho
nepovalil. Ostatní přistavovali další snopy.
Tak jeden „panák“ obsahoval devět snopů.
Řada rostla a dopoledne dva páry (dva sekáči a
dvě sběračky) udělaly padesát kopenců.
Dělalo se do půl dvanácté, pak se šlo k obědu. Hospodyně se snažily uvařiti vydatné jídlo, vždyť pracující potřebovali hodně síly.
Okolo jedné hodiny se šlo znovu na pole.
Odpoledne byla dlouhá, slunce pražilo, větřík
se ani nehnul, mouchy štípaly, pot štípal do
očí, prach a osiny bodaly, dřeváky klouzaly na
bosých nohách. Žádný neměl do pole boty, to
by byla škoda, „strn“ by je potrhal a poškrabané nohy se zahojily. Obutí bylo velikou nesnází. My děti jsme raději chodily úplně bosy.
Musely jsme prsty silně tisknout k sobě, aby
„strn“ nezajel mezi ně. To píchnutí bylo velice
bolestivé.
Těžce se čekalo na čtvrtou hodinu, kdy
byla přinesená svačina. Každý dostal půllitr
piva a řádný krajíc chleba. To studené pivo tak
krásně tišilo velikou žízeň. Tak rád by si každý
delší chvíli odpočinul, ale práce volala. Seklo
se tak do šesti hodin. Pak se opakoval minulý
rituál. Snopy se snášely do řad a začaly se stavět kopence („panáky“). Za jeden den přibylo
na poli 115 až 120 kopenců.
Po páté hodině jsme my děti museli jít pást
dobytek, jeden dospělý došel ho odvázat a vyhnat z maštale. Dobytek se pásl volně kolem
Černého potoka, když měl žízeň, se z něho napil. Uhlídat přes deset kusů volně se pasoucího
dobytka, který měl stále tendenci utéct do zakázaného, to dalo, jak se říká, „fušku“.
Nejdříve se pokosilo žito, kterého bývalo
kolik lánů, mívali jsme až tisíc čtyři sta kopenců. Pšenice se selo málo, jeden lán. Zde byla
půda písčitá, pšenici se nedařilo, vyžadovala
těžší úrodnější půdu. Více se selo ovsa, bylo
ho potřeba do hospodářství pro drůbež a hlavně koně museli dostati svůj díl, také byl na šrot
pro dobytek.
Než dozrál oves, žito v kopencích zatím
pěkně doschlo, a tak se začalo svážet. Ráno po
oschnutí rosy se zapřáhli koně do vozu a jelo

se. Otec stál na voze a rovnal podávané snopy,
stále kolem dokola („do věnce“), až byla vysoká fůra. Druhá parta členů rodiny doma čekala, a když dojel naložený vůz, přepřahlo se do
nového a ten znovu jel pro další kopence. My
ostatní jsme zatím do stodoly skládali
dovezené snopy.
Pamatuji se jako dítě, že maminka nejdříve
vykropila několika svázanými stébly svěcenou vodou „parně“, do kterých se obilí skládalo. Tak se na jeden vůz snopy nakládaly a
odvážely domů a zatím druhý vůz se doma
skládal do stodoly. Celé tři dny se sváželo, než
takových tisíc čtyři sta kopenců bylo svezeno.
A práce pokračovala den za dnem. Žně trvaly tak čtrnáct dní až tři neděle. Ale jak se
říká, „vše béře svého konce“. A žně, to bývala
opravdu dřina, proto si každý oddechl, když
skončily. Ale muselo se vše oslavit. První neděli v srpnu se konaly dožínky. Dopoledne bývala pouť, pak slavnostní oběd a večer v každé
hospodě vyhrávala dechovka, všade se tancovalo. To si už nikdo nevzpomněl na předešlou
dřinu.
My děti teď o prázdninách ráno po napasení
dobytka jsme museli pohrabovat. Celý den až
do odpolední pastvy jsme tahali široké hrábě
po svezených polích, aby žádné stéblo žita nezůstalo na poli. Jako útěchu nám otec na „zubovce“ vymlátil nahrabané „pohrabky“ a
peníze za utržené žito jsme si mohli nechat –
ovšem jen 10 Kč jsme mohli na dožínkové
pouti utratit. Ostatní jsme museli odevzdat
mamince na šaty do školy.
Každý se snažil o rychlý výmlat. Otci teď
nastala starost sehnat obecní mlátičku. Kvečeru se s koňmi přitáhla mlátička a motor. Montér, který obsluhoval stroj, vše usadil a
připravil na ráno, aby se mohlo časně začít. Na
obsluhu bylo potřeba dvanáct lidí. Maminka
měla na starosti stravování. Ranní a odpolední
svačinu a důkladný oběd. Tak od časného rána
do pozdní hodiny večerní bylo slyšet hluk
velké mlátičky.
Celý den se mlátilo ve stodole u nás doma.
Asi po týdnu se vše opakovalo na druhém baráku, na maminčině rodném statku. Vymlácené obilí jsme několik dní čistili na mlýnku,
dávali do pytlů a otec je vozil do hospodářsképokračování na str. 10
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ho družstva. Celoroční spotřebu a osivo jsme
si nechávali doma.
A znovu do práce, čekaly se otavy, druhá
senoseč. Zase se ráno za svítání sekly louky,
ovšem s tím rozdílem, že následné sušení bylo
jen na ženách. Hospodáři, jakmile pověsili
kosy, chopili se pluhu. Strniska po sklizeném
obilí čekala na podmítku. Teď se na polích objevily potahy, u větších sedláků koně, u drobnějších voli. Každý pospíchal, aby podmítka
byla co nejdříve hotova. Pole, co byla první
podorána, než se hospodář dostal na poslední,
se již mohla vláčit. Tak pluh vystřídaly brány.
Také „brambořišťata“ začala pociťovat blížící
se podzim. Dříve tmavě zelená začala šednout,
nať pomalu vadla a usychala. Hospodáři
snažili se hlubokou orbou připravit pole na
osetí žitem a pšenicí, než začne sklizeň
brambor.
Stejně jako na Vysočině, která se nazývá
krajem bramborářským, by zasluhoval náš
kraj stejný titul. I zde se sází hodně brambor.
Bylo jich spotřeba při výkrmu prasat a drůbeže, hodně se jich spotřebovalo v domácnostech. Oblíbenými jídly na venkově byly
drbáky, cmundy, šišky, šterce, kucmochty a
jiné vařené i pečené brambory. Tato jídla se
objevovala nejčastěji na stole. Sklizeň brambor byla práce pěkná, na kterou se všichni těšili, zvláště když byl příznivý rok. To narostly
brambory veliké. Dříve se brambory kopaly

ručně motykou, později se řádky („šnorky“)
napřed rozoraly a pak se vybíraly. Několik let
před kolektivizací měl skoro každý větší hospodář vlastní vyorávač. Vykopané brambory
se sypaly do truhlice na vozu, na kterých se
dovážely domů. Doma se uskladňovaly do
sklepa a hlavně do „krechtů“. To se na ně dala
vrstva dlouhé srovnané slámy a vrchní vrstvu
tvořila rašelina nebo tráva „votřáska“. Krechty
musely míti podle velikosti jeden až dva komínky, aby mohly brambory dýchat, aby se
nezapařily. V zimě při silných mrazech se
ještě krechty přikrývaly hnojem. V zimě se při
silných mrazech krechty ještě přikrývaly
vrstvou steliva.
Po skončení kopání brambor se zemědělci
dali do setí ozimů. Dříve se selo ručně. Nosili
osivo v loktuši („rozsívka“), vaku uvázaném
vepředu za krk, jednou rukou drželi dva cípy
loktuše a druhou seli. To bylo silné lněné plátno uvázané za dva rohy za krk a za dva rohy se
držel. Později si každý větší sedlák pořídil secí
stroj tažený potahem.
Začátky podzimu bývaly krásné, slunce již
nepálilo, jenom příjemně hřálo. Ve větříku poletovalo „babí léto“. Všade pěkně zoraná pole,
na zasetých se již začal zelenat nový chléb.
Všude vládla pohoda. Po mezích a kolem polních cest popásali školáčci kravky. Příroda se
připravovala také k odpočinku, k zimnímu
spánku.
Posvícení, které se každým rokem v Suchdole slavilo na svatého Martina, bylo až rozpustile veselé. Na posvícení se hospodyňky

Pozvánka na Dětskou vikariátní pouť
Duch svatý – průvodce naším životem

Každý rok chystají učitelky náboženství ve spolupráci s kněžími a rodiči pro děti svého vikariátu jednodenní pouť. Vikariát je územní jednotka v církvi sdružující několik farností, která má obvykle velikost okresu a několik vikariátů zase tvoří diecézi. Poutě se většinou konají
v květnu a místa konání se ve vikariátu střídají, např. byly poutě v Třeboni, ve Stráži n.N.,
v Chlumu u Tř., v Mláce, v Klášteře u Nové Bystřice a jinde. Letošní pouť bude v Suchdole n. L.
v pondělí 21. května.
Celodenní setkání dětí z našeho vikariátu má pro ně zvláštní kouzlo, protože mohou poznat nové věci i kamarády, vyzkoušet si svou obratnost, šikovnost či sílu, vědomosti, spolupráci apod. v různých hrách, nebo díky tématickým scénkám mohou nakouknout do doby
dávno minulé. Výrazným smyslem a tedy cílem poutí je, aby si děti ve vytvořeném společenství uvědomily sílu a krásu víry. K vědomí toho, že se tam scházíme kvůli přátelství a kvůli
Ježíši Kristu, také pomáhá mše svatá. Dále můžou děti třeba zakusit, že církev netvoří jen lidi
u nich v kostele, nebo poznat další farnosti z jejich vikariátu.

Dětská vikariátní pouť v Suchdole nad Lužnicí v pondělí 21. 5. 2012
Téma: svátost biřmování, Duch sv. a naděje
Program: začátek v 9.30 v kostele sv. Mikuláše
Ó 9.30 mše svatá s P. Krystofem Henrikem, OMI.
Ó 10.30 svačina
Ó 11.00 – 13.30 program pro děti na stanovištích (povídání, vyučování k tématu, hry, sportování, luštění apod.) na farní zahradě, u řeky, …
Ó 14.00 divadlo „Já to jsem“ (Víťa Marčík ml. a Adam Berger) - „Eliščiny pohádky“
Ó 15.00 zakončení
Těšíme se na vás.
Farnost Suchdol nad Lužnicí
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připravovaly několik dnů předem. Všechno se
smýčilo, drhlo, leštilo. Na Moravě bylo zvykem, že se bílila každá chalupa zvenčí i uvnitř.
Na Valašsku dokonce hospodyňky zdobily ornamenty okolí oken i dveří. Náves i před každým stavením bylo čistě zameteno. Na dvorku
nesměl být ani lístek či dokonce peří.
Den před posvícením se vytopila pěkně pec
a začaly se péci vánočky, „štrúdle“, koláče
s různou nádivkou. Na kamnech se smažily
koblihy. Hospodář měl na starosti husu, zabití
zůstávalo na něm, oškubání pak na ženách. Na
posvícení musela býti v každém stavení k obědu husa. Také skoro v každé chalupě čekali
své příbuzné – hosty.
Ráno v ten slavný den první vstávala hospodyně, uvařila snídani, pak odešla do kostela
na „ranní“. Ostatní členové rodiny odcházeli
až na „velkou“ a vraceli se skoro až na oběd.
Ten měla na starosti hospodyně a dávala si
velmi záležet, aby se vydařil. I když se celý
rok šetřilo, na posvícení muselo býti všeho
hojnost.
Po dobrém obědě následoval odpočinek.
Kolem druhé hodiny začala se hlavně mládež
připravovat na posvícenské řádění. Hospody
se začaly plnit hudebníky a nedočkavými tanečníky. Starší sousedi si prodloužili odpolední odpočinek s tím, že večer se jim také nebude
chtít z hospůdek. Přicházeli až po třetí hodině,
obsadili vedlejší místnosti kolem sálu. Při
sklenici dobrého piva debatovali, i si s chutí
zazpívali. V sále bylo zatím veselo. Valčík
střídal polku, ozvalo se i tango, objevil se i
waltz. Před tribunou stála skupinka dobrých
zpěváků, která zpěvem doprovázela hudbu.
Nálada byla veliká. Po šesté hodině nastala
pauza. Hudebníci dostali dobrou večeři. Po
hodině však znovu naladili své nástroje a zábava pokračovala. Nehledělo se na hodiny, nepřerušila zábavu ani půlnoc. Teprve ohlašující
se ráno upozornilo mládež i ostatní, že je třeba
již končit. Tak již značně unavení, ale šťastni
se začali rozcházet do svých domovů.
Skončilo posvícení.
Jako i v jiných obcích, i v Suchdole se konaly poutě, bývalo jich do roka pět. První byla
myslím na Hromnice (2. února), druhá následovala na svatého Jana (24. června), třetí, „dožínková“, vždy první neděli v srpnu, čtvrtá na
svatého Václava a poslední mikulášská (6. prosince).
Pouť zaplavila celé náměstíčko i přilehlé
ulice stánky („štonty“). U kostela se se svým
stánkem usadil švec, nabízel ručně šité boty.
Hned vedle byly stánky s textilem, zde byl velký výběr lůžkovin i hotových oděvů. Hlavně
o václavské pouti nakupovaly maminky školákům zimáky a různé teplé oblečení. Náměstí
zas obsadily stánky s cukrovím, každý stánek
měl jiný druh sladkostí. Tyto stánky lákaly
nejvíce děti. Za radnicí rozložili prodavači
různé nádobí, byl zde velký výběr. Poslední
stánek stál za mostem. Tady kupovali hospodáři řetězy na uvázání dobytka, řemeny, biče a
ostatní potřeby pro hospodářství. Protože míspokračování na str. 11
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to pro kolotoč již u náměstí nebylo, usadil se
na tržišti za Kaprů. U malých i velkých houpaček bylo živo, také u střelnice snažil se chlapec vystříleti papírové růže. Přestože pouť
končila o poledni, u kolotoče se pokračovalo i
odpoledne. Při teplém večeru se vyhrávalo i
do desáté hodiny. Mládež se nemohla nasytit
pouťových radovánek.
Za hospodou U Kaprů stávala malá chaloupka – chudobinec. Dokud má paměť sahá,
bydlel v ní jenom Gabriš. Byl otrhaný a živil
se žebráním po domech. Nedaleko tohoto
suchdolského chudobince bylo ohrazené tržiště. Zde se konaly trhy několikrát do roka. Hospodáři z okolí přiváděli mladý dobytek, hlavně
volky „licháky“. Zde se snažili najíti druhého
do páru, aby byl potah. A bylo z čeho vybírat.
Někdo se snažil prodat přebytečnou kravku,
jiný ji zase potřeboval koupit. Na trhu bývalo i
hodně selat dovezených hospodáři i z okolních
vesnic. Byl zde i výběr koz, ovcí, beranů. Tak
se kupovalo, prodávalo a smlouvala se cena.
Nakonec se ke Kaprům šlo zapít dobrý obchod
– „litkup“.
Také bych chtěla napsat o vzpomínkách
Růženy Císařové. Paní Císařová byla jedna ze
tří dětí zdejšího kováře. Její sestra jako sedmiletá zemřela na tetanus. Bacil, který přežíval
v trusu koní, a právě u nich v kovárně se kovali
koně. Bratr, který se oženil a postavil rodinný
domek, zemřel ani ne třicetiletý na tuberkulózu. Zůstala tedy ze tří dětí sama nejstarší Růženka.

O svém mládí vypráví: Tehdy nebyla televize ani rozhlas. Mládež od jara do zimy se
scházívala na lavičkách před domy. Mezi mládeží se vždy našel nějaký harmonikář, a tak se
hrálo a zpívalo dlouho do noci. Chlapci s dívkami žertovali a vymýšleli různé taškařiny.
Tak například ráno měla hospoda U Kaprů pověšenou tabuli místního ševce. Švec se pyšnil
tabulí „Vinárna u zastávky“ a mnoho jiných.
Když některý hospodář neuklidil večer vůz,
chlapci ho rozebrali a na střeše zase dali dohromady, jen do něho zapřáhnout. Někdy za
pěkného počasí celý houf mládeže za zpěvu
šel po státní silnici z Tuště („Švarcbachu“) až
do Halámek.
Každou neděli chodila mládež z Boru do
suchdolského kostela. Tehdy byli ještě v našem kostele dva knězové. Mladý kaplan, který
sloužil „ranní“, na kterou chodily hlavně hospodyně, aby měly potom dosti času na přípravu svátečního oběda. Na druhou mši,
takzvanou „velkou“, chodila mládež a hospodáři, kteří si rádi v neděli „přidali“. A kostel
byl plničký. Lavice obsadili starší občané,
mládež v trojstupech veprostřed kostela. Napravo chlapci, nalevo dívky, a to od zadních
dveří až k plůtku před oltářem.
Mládež z Boru chodila pravidelně na „velkou“ (mše v 10 h). Mezi jinými i mladý vyučený kovář. Zdejší kovář Záruba si mladého
chlapce velmi oblíbil a začal ho při zpáteční
cestě z kostela zváti ke svátečnímu obědu. To
se pravidelně začalo opakovat každou neděli.
Po půl roce si mladý kovář odvedl Růženku
jako svou manželku na Bor, kde si založil
vlastní kovárnu. Záruba dojel se svým zetěm
do Českých Budějovic, kde koupil mladým
celé zařízení kovárny. Tak i Bor měl svého
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kováře. Práce měl dosti a bídu ve svém
řemesle nikdy nepoznali.
Paní Císařová dokázala o tom všem krásně
vyprávět. Měla tetu, která bydlela v Českých
Budějovicích. Měla Růženku velmi ráda, vzala si však do hlavy, že z ní udělá městskou
paní. Našla jí tam i slušného chlapce. Kdykoliv přijela do Suchdola na návštěvu, vždy přivezla nějaký dárek, jednou látku na pěkné
šaty, podruhé střevíčky, když nic jiného, tak
aspoň nějaké sladkosti. Konečně se jí podařilo
přemluvit děvče k návštěvě. Na nádraží ji již
očekávala i s nápadníkem. Po uvítání se tetička
omluvila, že půjde napřed domů připravit snídani a mladý pár nechala, aby se seznámil. Společník navrhl, že půjdou na lodičky. Nechtěla
ukázat, že se vesnická holka bojí a přestože vůbec neuměla plavat, šla. Vltava v Budějovicích
není již žádný potůček. Ač jí srdíčko ustrašeně
tlouklo, tvářila se, jakoby v minulosti prodělala několikeré závody. Konečně chlapce upozornila, že tetička již doma čeká se svačinou,
že by měli jít. Tak skončila neděle a vícekrát
se nenechala tetičkou zlákat k nové návštěvě.
Chlapce také do Suchdola nepozvala.
V osadě „U Tří Facek“ se každoročně pořádal slavný „výlet“, na kterém se sešlo celé velké okolí. Byly zastoupeny i Benátky, Bor,
Hrdlořezy. Ze Suchdola nebyl snad dům, aby
jeho členové nebyli na výletě. I celá zdejší honorace v čele s doktorem Trůblem se přišli pobavit. Program byl bohatý. Navařil se velký
hrnec nových brambor, na ohni se pekly další
brambory a snad každý návštěvník dostal na
ochutnání. Dvě dechové kapely se střídaly, na
upraveném parketu se tančilo. Na pódiu se
hrály různé scénky. Za krásného letního
počasí si každý návštěvník přišel, jak se říká,
na své.

Fotbalová sezona – květen Fotbalové jaro
středa 02.05.

17.30

přípravka ST

Suchdol A / Č.Velenice

sobota 05.05.
sobota 05.05.
neděle 06.05.

10.00
17.00
09.30

Dorost I.A
Muži A I.B
žáci I.A tř.

Suchdol / Lišov
Suchdol A / Slavonice
Suchdol / Veselí n. L.

středa 09.05.

17.30

přípravka ST Suchdol A / Lomnice

neděle 13.05

17.00

Muži B OP

Suchdol B / Staňkov

sobota 19.05.
neděle 20.05.
neděle 20.05.

10.00
09.30
17.00

Dorost I.A
žáci I.A tř.
Muži A I.B

Suchdol / Hluboká n. Vl.
Suchdol / Sok. S. Ústí
Suchdol A / Klikov

středa 23.05.

17.30

přípravka ST

Suchdol A / H. Ždár

nedělele 27.05. 17.00

Muži B OP

Suchdol B / Strmilov

středa 30.05.

přípravka ST

Suchdol B / Lomnice B

17.30

Rozpis fotbalových zápasů
TJ BLESK KLIKOV na květen 2012
sobota 12.5.
sobota 26.5.

Blesk Klikov - Kunžak začátek je v 17 hodin
Blesk Klikov - Třebětice začátek je v 17 hodin

V dubnu se plně roztočil opět fotbalový kolotoč. Všichni pilně trénovali,startovali na turnajích,hráli přípravné zápasy. Obě mužstva mužů se
potýkají se střídavými úspěchy a neúspěchy. Mládežnické mistráky
jsou tahákem pro celé rodiny fotbalových fandů. Dorostenci jsou stálicí
na čele tabulky, trenér p. J. Kříž a vedoucí p. Z. Novotný prokazují zkušenosti a znalost taktiky. Obě žákovská mužstva – starší a mladší žáci,
za vedení pánů V. Kreima a K. Trmala porazila v prvním domácím zápase Chýnov 3:1 a 4:0. Stále přetrvává nedostatek hráčů příslušné věkové kategorie. Snad zasvitla naděje v přípravkách. Díky podpoře,
trpělivé starosti rodičů a zájmu dětí,jsme mohli přihlásit do soutěže
2 mužstva starší přípravky. Trenér p. R. Příhoda, asistent p. P. Střítecký
a vedoucí mužstva p. J. Brabcová tvoří sehranou partu. Mladší přípravka za vedení pánů O. Růžičky, K. Košumberského a J. Opelky vstoupí
do soutěže domácím turnajem v neděli 6.5. Konečně i kluby v okolí,
Chlum a Č. Velenice, obnovily a rozšířily svůj zájem o práci s mládeží.připojila se k nám přípravka z N. Hradů a tak vzájemně hrajeme přípravné a tréninkové zápasy. Je skoro již trapné stále opakovat: Mládež
je naše budoucnost,ale měla by to být mládež připravená nejen duševně,ale i tělesně. „Duševno“ zajistí škola, počítač a jiné technické vymoženosti, ale „tělesno“ se stále bohužel dostaví jen na základě
poctivého přístupu k jakémukoliv sportu. A ten se snažíme vytrvale dětem umožňovat.
Výbor Sokolu Suchdol n. L.
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SUCHDOLÁCI ZDRAVĚ aneb neznalost brání zdraví
NEJÚČINNĚJŠÍ LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU NA SUCHDOLSKU
Kdo nemá v dnešní době bolesti zad, kyčlí, kolen, ramenou? Ordinace ortopedů a fyzioterapeutů jsou přeplněné. Dnešní životní styl, kdy
sedíme u televize, v práci, za počítačem, ve škole, v autě atd. těžko měníme, a tak problémy už mají velice mladí lidé a děti. U dětí bych viděla
jednu důležitou věc- začít s vhodnou prevencí, kterou by měl podpořil
dětský lékař a školy. Bohužel vhodné info chybí oběma a rodiče už pak
jen tápou. Pamatuji se, že TV ve škole jsem nesnášela a byla jsem šťastná za osvobození od ní lékařem po těžkém úraze. Těžko by mě někdo
přesvědčoval, že pohyb budu jednou milovat, budu ho předcvičovat, a
dokonce ho budu školit i fyzioterapeuty, rehabilitační sestry, trenéry
aj., aby zacházeli s páteří vhodněji, než jak je to naučili ve škole.
Podíváme se dnes na problémy s páteří u dětí- typu skolióza. To,
když dětský lékař i rodiče „zaspí“, napáchá nedozírné škody. Dětská
skolióza, která je podchycená včas, je totiž tak na 3 měsíce léčby a pohybový aparát dítěte je zase“jako nový“. Musí ale přijít VHODNÁ léčba. Příčinou je někdy nepropojení mozkových hemisfér (lze napravovat
křížovými cvičeními), ale velice často dítě prostě „vytáhne“ a při nedostatku vhodného pohybu a neposíleném svalovém korzetu, se svaly
dostanou do dysbalancí – tedy někde jsou moc uvolněné(břicho, hýždě)
a někde právě naopak (flexory kyčlí a části vzpřimovače páteře). Co
s tím, než naroste hrb ve 30 % a začnou bolesti? Nasadit metodu
Mudr. R. Smíška- SM systém, který využívá spirální stabilizaci páteře.
Jednoduše: svaly se mi speciálními cviky zapojí po spirále a omotají mi
od nožní klenby, přes zadeček, bříško, záda, prsní svaly i krk celé tělo.
Asi tak, jako liána strom. Tím vznikne vztlaková síla vzhůru, obratle
uvolní ploténky, páteř se protáhne, bedra začnou relaxovat, zádové svaly pomůžou pohybu lopatky… a HURÁÁ, je vyhráno jak pro ploché
nohy, tak pro bolesti v bedrech, kyčlích , nebo kolenou. Toto potřebují
všichni, koho trápí záda, nejen skoliotici. Pro břišní svaly je to jediné,
opravdu vhodné posilování pro každého! U skoliózy je ale jedna důležitá věc. Je zde nesprávně tvořen pohyb paže a lopatky, tedy vhodným
pohybem- cvikem opravíme i to a dítko se nám už jen lepší. Tedy skoliózu opravdu nespravím postáváním na jedné noze, jak mi řekl jednou
jeden lékař, či v kleku na čtyřech zvedat protilehle nohu a ruku, jak učí
na rehabilitacích.

K SM systému patří též manuální terapie- tedy uvolnění patřičných
stažených svalů speciálním způsobem, které se rodič naučí, aby každý
den mohl své dítko doma podporovat v léčbě sám a už neutrácel penízky za terapeuta.
Skolióza u dětí začíná velice brzy. Je vhodné dítě pohlídat a před nástupem do školy vyhledat specialistu, aby posoudil vývoj pohybového
aparátu z hlediska spirálního zapojení svalů. Často se pak prohlubuje
v době puberty, kdy človíček povyroste. Uchráníte ho od velikých a již
špatně odstranitelných potíží v dospělém věku. Operace, kdy se vkládají různé destičky nebo se postaru šroubuje páteř, považuji, zrovna tak
jako Mudr. Smíšek, za zvěrstvo, páchané za souhlasu rodiče na dítěti.
Také by konečně mělo být vysloveno, že korzety (dokonce i předepisované spaní v nich) je hloupost a omyl, vše se dá napravit jinak, účinně a
rychleji.
A příště v okénku zdravého životního stylu třeba něco o vysokém
tlaku? I vy můžete svým dotazem určit téma zde.
Vaše dotazy nejen ohledně pohybového aparátu můžete směřovat
do „Zdravotní poradny Makaki“, na www.kouzelnaharmonie.cz . I tam
na ně naleznete odpověď. Nebo se objednejte na osobní bezplatnou návštěvu, kde se můžete poradit o nejvhodnějších možnostech odborné
nebo alternativní léčby fyzického i psychického stavu.
Telefonicky objednejte i komplexní léčbu pohybového aparátu u
dospělých a dětí.
Blok Cvičení SM systému pro začátečníky otevíráme na Staré myslivně v Hrdlořezích pro dospělé a mládež (v malé skupince) každý pátek
a neděli od 16 h.
Pokud se dohodne skupinka 4 lidí, je možné najít i jiný termín.
Cvičení jógy je zde od května každou neděli od 17.30h.
I na skupinová cvičení je nutné závazné objednání, abyste měli místo
jisté.
Marta Makaki Hašlarová
Stará myslivna Hrdlořezy 36 (centrum pro pohyb, zdraví a vzdělávání)
Suchdol nad Lužnicí, tel.: 731 101 180
www.kouzelnaharmonie.cz

Občanské sdružení Klidný domov informuje
Vzpomínky na začátky strany Věci veřejné
Před dvěma lety se začala formovat nová
politická strana – Věci veřejné. Občanské
sdružení Klidný domov navázalo s touto novou stranou spolupráci s cílem pod touto kandidovat do místních komunálních voleb. Tato
nová strana měla plus v tom, že zde byli noví,
v té době nezkorumpovaní a zvláště pak mladí
lidé. Taktéž její lídr Radek John byl populární.
Program této strany byl založen na likvidaci
korupce v naší zemi a dalších pozitivních věcech. Ve velmi krátké době však toto vše byly
pouze předvolební lži. Takzvaný etický kodex
byl porušen Johnem hned v začátku, kdy tento
nebyl schopen ani své manželce přiznat v té
době 7 letou nemanželskou dceru. Spolustraníci však řekli, že se na toto etický kodex nevztahuje, což bylo pro sympatizanty této strany
překvapením. Krátce nato došlo k tomu, že VV
přiznaly mnohamilionový dar od kontroverzního podnikatele Bakaly. Když jsme na toto

upozornili, bylo nám krajským lídrem sděleno, že za tento dar Bakala nic po VV nechce.
Tato naivita a hloupost už byla nad naše očekávání a Občanské sdružení se s touto stranou
rozešlo. Převládl u nás názor, že takový člověk
se ještě nenarodil. Další podvod na voličích
následoval ze strany VV, když pro získání voličů tvrdila, že s „dinosaury“, jako jsou Paroubek, Topolánek a Kalousek, nikdy do koalice
tato strana nepůjde. Tyto lži se táhnou s touto
stranou až do dnešní doby. Jejich neustálý prvořadý úkol, a to boj s korupcí, došel až do
dnešní doby, kdy je tato strana jednou z nejvíce zkorumpovanou stranou. Tento bod je ale
neustále omílán a z VV se stali skuteční lháři.
Snaha o zviditelnění komplikuje současnou
„koalici“. Vždy se ze strany VV s něčím vyleze, aby se to v zápětí odvolalo. VV jsou si vědomy toho, že mají pouze další dva roky na to,
aby ze současné situace urvaly co se dá. Jejich
hvězda zhasíná a zhasne doslova tak, že se už

tato do parlamentu nikdy nedostane. Jejich
současné preference podle průzkumů jsou
1,3 procenta. Na škodu ale je to, že řada obyčejných řadových občanů v tuto stranu věřila.
Ze známých politických stran není jediná, která se do korupčních problémů nedostala. Přesto je třeba jít k volbám, volit podle vlastního
uvážení to menší zlo, a to s cílem mít snahu
izolovat to zlo větší. Dále pak bez ohledu na
politické strany, zvláště pak volit osobnosti.
Zde by mohlo být plus další, a to v místních
volbách, kdy by volič mohl kandidáty alespoň
z části znát. Nemohlo by potom dojít třeba
k tomu, aby se např. do zastupitelstva dostali
lidé arogantní a po 4 roky dávající najevo svoji
nadřazenost a hulvátské povýšené chování.
Tito figuranti si myslí, že je do jejich postů
snad dostala dějinná sudba a že by jim svět
měl být vděčný za to, že se vůbec narodili.
Za Občanské sdružení Klidný domov
jednatel Zdeněk Mrázek
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NEZÁVISLÉ FINANČNÍ
PORADENSTVÍ
BONNET.CZ
Zdarma provedu analýzu vašich stávajících smluv
Ušetřím vám ne vždy efektivně vynaložené
finanční prostředky
Životní pojištění, pojištění nemovitostí,
povinné ručení, hypotéky…
Přijedu na vlastní náklady na dohodnuté místo

!! Čas jsou vaše peníze !!
Kontakt – Petr Císař 774 117 499

RYCHLÉ
OBČERSTVENÍ
Ulice 28. října naproti škole
Otevírací doba:
PO – PÁ

5.30 – 10.30
13.30 – 17.30 hod.

SO

7.00 – 11.00 hod.

NE 14.00 – 18.00 hod.

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

Čerstvé pečivo, lahůdky
Těšíme na vaši návštěvu !
Marie Zavadilová
řádková inzerce

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

PROVÁDÍME
TESAŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ
A SÁDROKARTONÁŘSKÉ
PRÁCE
Hrubá stavba domu, montáž krovu a střešní krytiny.
Rekonstrukce starých domů.
Dřevěné konstrukce, pergoly, zahradních domků.
Garance kvality a termínů.
Kontakt: 721 952 058, 608 804 223.

CINEMA BAR
18.5. od 21.00 hodin

KLARET

Akce: Captain Morgan + Cola za 40,- Kč
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