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Cena 4,00 Kč

Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás ve svém článku informoval o akcích, které se v našem městě připravují pro letošní rok.
Největší investiční akcí je výstavba mateřské školy. V současné době probíhá na tuto
akci výběrové řízení na dodavatele stavby. Zahájení stavebních prací předpokládáme v měsíci květnu. Město získalo dotaci ze státního
rozpočtu 8 mil.Kč. Ze svého rozpočtu počítá
pro letošní rok s částkou 10 mil.Kč. Dále jsme
požádali o další dotaci z regionálního operačního programu – NUTS II Jihozápad. MŠ bude
jednopodlažní, umístěna v areálu ZŠ, s kterou
bude propojena chodbou. Celkem ve školce
vznikne 5 tříd pro 125 dětí. Rádi bychom, aby
v září 2009 nastoupily děti do nové školky ve
stejný den jako školáci do školy. Celkem si
tato investice vyžádá částku asi 35 mil.Kč.
Druhou velkou investiční akcí, kterou připravujeme a i v tomto případě máme požádáno
o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad, a to z programu úprava veřejného prostranství, jedná se
o úpravu Nábřežní ulice (zatrubnění Suchdolského potoka). Zde se bude investice pohybovat řádově v částce 13 mil.Kč. Tato akce je pro
město potřebná jak z hlediska zlepšení životního prostředí, tak i po stránce dopravní. Projekt řeší parkovací místa, které střed města
nutně potřebuje.
Zastupitelstvo města na svém dubnovém
zasedání odsouhlasilo studii úpravy suterénu
základní školy na učebny základní umělecké
školy. Po rekonstrukci těchto nevyužitých
prostor zde vznikne celkem 5 učeben, a to pro
výuku hudby, keramická dílna a kreslírna,
soc.zařízení a šatny. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení.
Dále se připravují k realizaci další akce,
např. rekonstrukce komunikace Na Pražské
/býv.kasárna-sídliště/, nová komunikace ZTV
Gráfovec, oprava komunikace Bor, Tři Facky
a mnoho dalších drobných akcí.
Poslední ZM též odstartovalo privatizaci
městských bytů. Odbor SMRM připravuje návrh bytů, které do privatizace půjdou a které si
město chce ponechat, např. pro lékaře a učitele. K prodeji bytů přivedl město zájem ze strany občanů a skutečnost, že vybrané nájemné
dnes nepokrývá náklady, které by byly potřeba na modernizaci bytů.
Vážení občané, je ještě hodně dalších informací, které bych Vám chtěl sdělit, takže
zase příště.
Jan Kronika, starosta

Nové občánky přivítal dne 12.4.2008 starosta Města Suchdol nad Lužnicí Jan Kronika v obřadní
síni Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí.
Na fotografii zleva: Jan Červík, Aneta Kanděrová, Filip Zeman, Patrik Hanus, Štěpán Brothánek, Matěj Joch, Sabina Brůžková, Adam Vosika, Jakub Bartoš, Markéta Matoušová.
horní řada zleva: Sára Kropíková, Denisa Magerová

Kolik nás je?
Přinášíme vám malý přehled pohybu počtu
obyvatel v uplynulém roce 2007.
K 1.1.2007 žilo v Suchdole nad Lužnicí
3 613 obyvatel
- Suchdol nad Lužnicí 2 861
- Bor
60
- Františkov
80
- Hrdlořezy
109
- Klikov
188
- Tušť
315
Během roku 2007 se:
- 33 dětí narodilo
- 25 občanů zemřelo
- 65 občanů přistěhovalo
- 69 občanů odstěhovalo

Věkové složení obyvatel je následující:
Celkem

Ženy

Muži

0 – 10

347

171

176

11 – 20

427

204

223

21 – 30

516

270

246

31 – 40

540

259

281

41 – 50

493

232

261

51 – 60

505

261

244

61 – 70

432

231

201

71 – 80

248

151

97

81 – 90

101

66

35

4

3

1

3613

1848

1765

Věk

91 a více
CELKEM

UPOZORNĚNÍ!!

INFORMACE

Městský úřad upozorňuje, že termín
k úhradě poplatku za komunální odpad na
rok 2008 uplynul dne 30.3.2008.
Těm, kteří poplatek včas neuhradili,
hrozí jeho zvýšení až na trojnásobek. Tedy
z 450,- Kč na 1350,- Kč.
P.Hrbek
správa poplatků MěÚ Suchdol n. L.

V pondělí 26. května 2008
bude v Suchdole nad Lužnicí zahájen

nový kurz
k získání řidičského oprávnění
Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299

2

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

květen 2008
Hrají: Steven Strait, Camilla Belle, Omar Sharif.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč

Program kina na měsíc květen

t

21. středa

19.30 hod.

102 min.

RESERVATION ROAD
Thriller. Příběh dvou otců, kteří se musí smířit
se smrtí dítěte. Jeden hledá vraha a chce se
pomstít a druhý se bojí k vraždě přiznat z obavy,
že by mu exmanželka zakázala styk se synem.
Hrají: Joaguin Phoenix, Mark Ruffalo.
České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč
t

23. pátek

19.30 hod.

110 min.

O RODIČÍCH A DĚTECH
Nová česká komedie je o vztahu otce se synem, zralým čtyřicátníkem, který žije spokojeně se svou přítelkyní.
Hrají: Josef Somr, David Novotný, Miriam
Kraftová, Luboš Kostelný, Jiří Lábus a další.
Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč
t
t

2. pátek

19.30 hod.

116 min.

SWEENEY TODD:
Ďábelský holič z Fleet Street
Krimi muzikál. Příběh nespravedlivě odsouzeného člověka posedlého pomstou vůči celému světu. Podle legendy žil v Londýně holič,
který lidem podřezával hrdla.
Hrají: Johnny Depp, Alan Rickman, Timothy
Spall.
České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 65 Kč
t

7. středa

19.30 hod.

93 min.

RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
Sylvester Stallone se po dvaceti letech vrací
tímto čtvrtým dílem k neohroženému zabijákovi. Film nás zavede do jihovýchodní Asie.
Dále hrají: Julie Benz, Matthew Mardsen.

České titulky. Mládeži do let nepřístupno.
Vstupné 60 Kč
t

14. středa

19.30 hod.

96 min.

OKO
Horor. Sydney přišla v dětství o zrak a po
transplantaci očí se jí zjevují děsivé představy
a postavy.
Hrají: Jessica Alba, Alessandro Nivola, Parker
Posey.
České titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč
t

16. pátek

19.30 hod.

109 min.

10 000 př.n.l.
Film nás zavede proti proudu času, do dob
temných proroctví, všemohoucích bohů, zlých
duchů, zaniklých říší a obrovských mamutů.

Informační centrum města pořádá

ZOO v Praze
Cena zájezdu je 210 Kč
Závazné přihlášky v městské knihovně

19.30 hod.

119 min

OBČAN HAVEL
Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava
Havla. Diváci uvidí jeho úsek života zobrazený mnohdy ve velmi nečekaných situacích.
Režie: Pavel Koutecký, Miroslav Janek.
Mládeži přístupno. Vstupné 60 Kč
t

30. pátek

19.30 hod.

122 min.

TAHLE ZEMĚ NENÍ
PRO STARÝ
Thriller s prvky černočerného humoru. Kdybyste v pustině našli hromadu mrtvol a auto
s kufrem narvaným drogami a penězi, co byste
udělali?
Hrají: Javier Bardem, Josh Brolin, Tommy
Lee Jones.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 70 Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Pozvánky za kulturou
v sobotu 31. května 2008 zájezd do

28. středa

Informační centrum města
zahajuje turistickou sezonu výletem

ZA ŘÍČKOU DRAČICÍ
… NA KOLE I PĚŠKY
Akce se koná

v sobotu 24. května 2008
V neděli 1. června 2008
se bude konat již tradiční

OSLAVA DNE DĚTÍ
V okolí kulturního domu bude od 14.00 hodin pro děti připraven Pohádkový les, skákací hrad, ukázky historických vojenských
vozidel a hasičské techniky.

Sraz účastníků v 9.00 hodin
před Informačním centrem
v Suchdole nad Lužnicí.
Je možno jet na kole nebo trasu
k Dračici na Františkově
absolvovat pěšky.
Na místě se dozvíte více
o historii i současnosti říčky

t

10. sobota

18.00 hod.

98 min.

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Nejnovější film krále českých pohádek Zdeňka Trošky. Matěj se vydává do světa a na královském hradě získá v hádankářské soutěži
ruku princezny Rozmarýny.
Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč
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2. kolo
přijímacího řízení
ve Střední škole
České Velenice
Střední škola České Velenice vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení na obory:
u 23-51-H/001
Zámečník
7 volných míst
u 37-52-H/001
Železničář, železničářka
10 volných míst
u 26-42-L/001
Mechanik silnoproudých zařízení
18 volných míst
u 37-41-L/009
Operátor provozu a ekonomiky
dopravy
18 volných míst

Žáci ZUŠ Třeboň – pobočka Suchdol nad Lužnicí – Anna Círalová, Michaela Koubová a Pavel Mráček se probojovali v březnu do krajského kola Národní soutěže ZUŠ – obor klavír v Českém Krumlově. Jejich dík za tento úspěch patří především jejich paní učitelce M. Miklošové,
která jim věnovala svůj volný čas a nadstandardní péči.
Rodiče žáků

Uzávěrka přihlášek: 30. května 2008
Přijímací zkoušky se nekonají.
Informace na telefonu 384 794 163 nebo na
RNDr. Milena Elsterová
www.sscv.cz
statutární zástupkyně

Informace pro zájemce o zveřejnění v katalogu ubytovatelů
v sekci Přehled ubytování na www.suchdol.cz
Město Suchdol nad Lužnicí zavádí na svých
stránkách www.suchdol.cz (návštěvnost webu
je možno zjistit zde) od 15.4.2008 nový systém přehledu ubytování na Suchdolsku. Mimo
jiné budou poskytovatelé ubytování zobrazovaní ve třech sekcích, a to:
1. Sponzorovaný odkaz
2. Odkaz s rozšířeným popisem
3. Odkaz zdarma
Jednotlivé sekce se budou v zobrazení lišit
takto:
1. Sponzorovaný odkaz – zobrazuje velkým písmem název ubytovatele, adresu, telefonické kontakty, odkaz na e-mail a www
stránky, fotografie ubytovacího zařízení, nabízené služby, ceny, podrobnější textový popis.
Sponzorovaný odkaz bude vždy v úvodní části
seznamu ubytovatelů.
2. Odkaz s rozšířeným popisem – zobrazuje stejný rozsah informací, avšak s názvem
ubytovatele menším písmem než u odkazu
sponzorovaného. Tyto odkazy budou zobrazeny bezprostředně za sekcí sponzorovaných
odkazů, pořadí zobrazování v této sekci bude
náhodně měněno.
3. Odkaz zdarma – zobrazuje pouze název
ubytovatele, dále adresu, telefonické kontakty, nabízené služby. Odkazy zdarma budou
zobrazeny za oběma předcházejícími sekcemi
opět s náhodným (měnícím se) pořadím.

Sponzorovaný odkaz je zpoplatněn částkou Kč 2.500,- s DPH za kalendářní rok
(v roce 2008 to bude za období od data uveřejnění do 31.12.2008). U tohoto odkazu je tedy
garantováno „přednostní“ umístění v první
části seznamu (pozn. první stránka obsahuje
pět takto sponzorovaných odkazů).
Odkaz s rozšířeným popisem je za Kč 500,s DPH za kalendářní rok (v roce 2008 to bude
za období od data uveřejnění do 31.12.2008).
Všichni, kteří budou mít zájem o zveřejnění
v „Přehledu ubytování“, mohou od 2.4.2008
vyplnit své údaje v sekci Registrace na adrese
www.suchdol.cz/registrace/ubytovani. Při vyplnění údajů bude zájemce požádán o zadání
svého přihlašovacího jména (login) a hesla
(přihlašovací jméno a heslo si zvolí podle svého uvážení). Tyto dvě položky jsou důležité
pro případné budoucí úpravy svých údajů. Zároveň si bude moci vybrat do jaké sekce chce
být zařazen (např. hotely, chaty, ubytování
v soukromí, penziony apod.). Pokud bude mít
ubytovatel zájem o reklamu s poplatkem
(sponzorovaný odkaz nebo odkaz s rozšířeným popisem), je nutno tuto skutečnost oznámit MěÚ Suchdol n. L. a dohodnout způsob
provedení platby. Zároveň budou pracovníkům MěÚ Suchdol nad Lužnicí předány fotografie a loga (nejlépe v elektronické podobě či
pomocí mailu), které budou vloženy obratem na

www stránky. Vzhledem k jednoduchosti elektronického dotazníku bude při požadavku na
vyplnění formuláře ze strany pracovníka MěÚ
účtován poplatek 200,- Kč za 1 formulář. První
vložení fotografie a loga u sponzorovaných
odkazů a odkazů s rozšířeným popisem je bezplatné, další vložení bude zpoplatněno částkou 50,- Kč za každou fotografii či logo (týká
se podkladů předaných v elektronické podobě). První oskenování fotografie či loga z papírového podkladu je bezplatné, další oskenování
bude zpoplatněno 100,- Kč za kus.
Zadané údaje budou zveřejněny v příslušné
sekci po kontrole administrátora databáze a po
případném uhrazení poplatku za odkaz sponzorovaný nebo s rozšířeným popisem, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů. Ubytovatelé,
kteří budou mít zájem o zveřejnění své nabídky v tištěném „katalogu“ (v roce 2008 se bude
jednat pouze o jednoduchý propagační materiál – tištěná černobílá verze náhledu webové
stránky, která bude k dispozici návštěvníkům
Informačního centra Města Suchdol nad Lužnicí), potvrdí příslušnou volbu ve formuláři.
Pro další informace kontaktujte pracovníky
MěÚ Suchdol nad Lužnicí na emailu ubytovani@meu.suchdol.cz nebo na tel. 384 382 038
sl. Alena Kuthanová, odbor správy majetku a
rozvoje města MěÚ, příp. na tel. 384 781 238
p. Luboš Hešík, tajemník.
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Český svaz chovatelů
v Suchdole nad Lužnicí

Májová pouť 17.5.2008
Farnosti Suchdol n. Lužnicí, Chlum u Třeboně a Lutová zvou na Májovou pouť ke kostelíku
Narození Panny Marie v Lutové. Pouť je zaměřena na rozjímání o událostech ze života Panny
Marie a o jejich vztahu k životu dnešního člověka.
Sraz v sobotu v 10:00 před kostelem v Chlumu u Třeboně. Jdeme pěšky 5 km, děti a znavení
poutníci se mohou svézt na koňských povozech, které nás budou doprovázet. Hudební doprovod
bude převážně kytarový. Pouť vyvrcholí mší sv. v prostoru zříceniny barokního poutního kostelíka Narození Panny Marie za vsí Lutovou (cca ve 14 hod). S sebou si vezměte jídlo a pití na celý
den, něco na opékání na ohni. Během poutě a po jejím skončení je připraven i program pro děti.
Odvoz řidičů z Lutové zpět do Chlumu k autům zajistíme. Akce je určena všem duchovně otevřeným lidem, bez ohledu na příslušnost k nějaké církvi. Má převážně náboženský charakter, jehož respektování u účastníků předpokládáme.
Bližší informace David Pithart, tel.: 384 783 072 večer.

Akce Městské knihovny
Jako každý rok jsme se v knihovně sešli s několika dětmi
z vyššího stupně na tradiční Noci s Andersenem. Letos jsme si
pekli vuřty a vysvobozovali unesené spolužáky. Chtěla
bych moc poděkovat místní organizaci rybářů / konkrétně p. Křivánkovi, Telaříkovi a Janečkovi/ za poskytnutí azylu v jejich klubovně a perfektně připraveného
ohniště na opékání uzenin, za které děkujeme pí Cvrčkové z Rabbitu. Jako každý rok patří také poděkování panu
ing. Soudkovi za koblihy a koláče.
Děti byly fajn a doufám, že se příští rok zase sejdeme.

Andersenovská noc 1.4.2008
Na tuhle noc se vždycky hodně těšíme. Jak dospělí, tak především
děti. Proč?
Nos s Andersenem je jednou z akcí, kterou knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni
víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje. Dnešní děti
všeobecně velmi málo čtou. A přitom existuje jednoduchá cesta – dát
dítěti osobní příklad a ukázat, že číst je jedno velké dobrodružství.
Ve více než 600 knihovnách, školách, ústavech a nemocnicích se letos „bojovalo“ o dětské čtenáře. Pohádková noc patří už k naší školní
tradici.

oznamuje

pořádání trhů
v chovatelském areálu
v následujících termínech:

vždy v neděli
11.5.2008 a 25.5.2008
v době od 8 – 12 hodin
za účelem prodeje sazenic,
chovatelství
a zahrádkářského materiálu

Ve středu 9. dubna 2008 jsme s několika dětmi
z 9. ročníku navštívili Památník národního písemnictví v Praze, abychom se zúčastnili slavnostního vyhlášení nejlepší dětské knihy za
rok 2007. V letošním roce si cenu odnesla spisovatelka Alena Ježková za
knihu 55 českých legend z hradů,
zámků a tvrzí. Mimo ní se děti setkaly i se spisovatelkou Ivonou
Březinovou, Petrou Braunovou, Jiřím
Havlem a ještě s několika dalšími spisovateli a ilustrátory dětských knížek.
R. Rohrbachová
Celým večerem, ba i nocí nás vedla Velká doktorská pohádka od Karla Čapka. Podívali jsme se pohádce
na zoubek se zdravotní
sestrou Miladou Klímovou. Beseda byla velice neformální, akční,
vtipná a zajímavá, nechyběly ani
exempláře z ordinace. Po besedě
se pohádkoví spáči rozdělili do
skupin a četly se čapkovské pohádky. Soutěže byly také, jak jinak, nežli doktorské. Nocležníci
ve skupinách poskytovali první
pomoc v různých disciplínách (ovazovali, nosili, zajišťovali) a byli v nich výborní. Uměli si
poradit a vzájemně se podporovali. Vyvrcholením noci byla cesta noční tmoucí školou,
kde tradičně nechyběla strašidla (ne že by snad
ve škole nějaká sídlila, to si štáb Pohádkové
noci musí objednat).
Samozřejmě se četlo a vyprávělo, a to do
ranních hodin. Ráno jsme pěkně čile vykročili
do nového dne, posnídali pohádkový koblížek
z pekárny pana Soudka (tradiční andersenovská pochoutka je vždy koblížek od Soudka) a
po zhodnocení celé noci jsme „napohádkovaní“ odcházeli domů doplnit spánkový deficit.
Noc se povedla, a to díky všem báječným
spolunocležníkům, všem, kteří přidali ruku
k dílu a všem sponzorům. Poděkování patří
panu Josefovi Soudkovi, sestře Miladě Klímové, paní Zdence Pišanové, paní Marii Zavadilové a mým ochotným spolupracovníkům.
Dobrá věc se podařila, dětská knížka zvítězila!
Marcela Hadačová
Lidé, čtěte!!!!
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Turistický závod
Mistrovství Vitorazska

u 3.5. Vitorazská jízda – 8. ročník zahájení cyklosezony
do 9.00 hod. – registrace účastníků na stadionu TJ LOKO České Velenice
– večer OLDIES disco v KD Beseda od 20.00 hod.

Dne 4.4. se konal v Rapšachu turistický závod, kterého se zúčastnilo i 8 žáků naší školy
v různých kategoriích. Obsahem závodu byl
pohyb v terénu po vyznačené trase a plnění
u 3.5. Májová zábava – na Rychtě pořádá Obec Baráčníků od 20.00 hod.,
různých turistických a branných úkolů. Šlo
vstup 60,- Kč, hrají Flamendři
např. postavení stanu, vázání uzlů, hod na cíl,
určení azimutu a pochod podle něj, odhad
u 10.5. Velká akce regionu Novohradska – „Otevírání letní turistické sezony“, kde budou
vzdáleností, plížení, překonání překážky po
České Velenice jako čestný host. Dříve jste znali podobné akce pod názvem Hry bez hranic, laně, poznávání turistických a topografických
nyní má název „Region se předvádí“.
značek, určování různých druhů rostlin, pozBude zde mezi sebou soutěžit 8 měst a obcí v zajímavých a hlavně zábavných disciplínách, návání kulturních a historických památek apod.
např. chůdování, plakátování, razítkování aj. Soutěžní družstva budou složena z představitelů Nejlépe si vedl Rosťa Kuchyňka, který „vyboměst a obcí.
joval“ 2. místo v kat. mladších dorostenců. Ve
Aktivně a s humorem zahájíme turistickou sezonu – po celý den budou otevřeny všechny his- „starších žácích“ obsadil František Maxa
torické památky v Nových Hradech včetně průvodcovských služeb, připraven je zajímavý 5. místo, Aleš Arenberger byl 6., Jan Pleml,
Marek Čáp, Jaroslav Kollmann a Lukáš Kuprogram pro děti – pěnová šou aj.,
chyňka se umístili postupně na 8., 10., 11. a
v 18.00 hod. – KAMELOT na nádvoří Státního hradu Nové Hrady – vstup: 150,- Kč
18. místě ze 28 závodníků.
u 11.5. „Oslava Dne matek“ se Senior klubem v KD Beseda od 14.00 hod., hrají Flamendři,
Děkujeme všem za dobrou reprezentaci naší
školy.
Josef FRANTA
vstup 60,- Kč

Horní Suchdol nad Lužnicí mezi dvěma světovými válkami
ve vzpomínkách pamětníků
(Pokračování z minulého čísla)
Prase zemědělci poráželi zpravidla v zimě.
Pokud mrzlo, již před Vánoci, jinak obvykle
v lednu. Podle možnosti chovatelů tohoto bravu zabíjela se prasata nejčastěji o váze od
100 kg do 160 kg.
"Obřad" zabijačky zajišťovali zemědělci
zpravidla sami, nejčastěji při vzájemné sousedské výpomoci. Zemědělec jako "všeumělec" dobře věděl, jak při porážce vepře
postupovat, jak dělat jelita a jitrnice, jak "nakládat" a udit maso atd.. Někteří ze sousedů
však bývali v tom či onom směru zdatnější, a
proto vzájemná výpomoc se všestranně osvědčovala.
Při zabijačce chovatelé vepře raději prozřetelně přivázali provazem za zadní nohu, aby
jej lépe ovládali a aby jim neutekl, kdyby se
zabití nepovedlo. I to se jednou stalo, ale ne
v Horním Suchdole, nýbrž níže směrem k centru městyse. Viděl jsem to dokonce "na vlastní
oči":
Šli jsme jako žáci vyššího ročníku školy
obecné po vyučování domů, když asi v 1/3
cesty ze školy jsme spatřili, jak proti nám běží
zoufale kvičící prase. Než však doběhlo k nám,
svalilo se na zem a chroptěním za chvilku
zmlklo. Všimli jsme si, jak cesta, kudy běžělo,
jak byla potřísněna krví. Než jsme stačili domyslet, oč jde, viděli jsme, jak od domu,
z něho čuník vyběhl, směřují k nám s trakařem
jeho majitelé, tč. "popravčí". Předvídali, že
vepř daleko nedoběhne, ale přesto to "zapíchnuté" prase urazilo poslední dráhu svého života v délce asi 250 m.

Lze si představit, jakou ostudu majitelé
vepře za tento nezdařený akt obdrželi. Vtipálkové si v hospodách a při nejrůznějších příležitostech nenechali ujít barvité líčení, jak
prase utíkalo dokonce i po silnici s "kudlou
v krku".
Velké necky na vypařování vepře se vyskytovaly jen zřídka. Proto si je vypůjčovali jeden od druhého. Příbuzní se obvykle předem
domluvili, kdy kdo bude zabíjet, a vzájemně si
darovali /vyměňovali si/ zabijačky, aby měli
co nejdéle čerstvé maso.
Někteří zemědělci měli u svých usedlostí
menší rybníčky, jež měly sloužit především
jako reservoáry vody pro případ požáru.
V nich zpravidla pěstovali několik desítek
kaprů.
Zamyslíme-li se nad prací zemědělců ve
dvacátých a třicátých letech 20.století, je evidentní, že to byla dřina, alespoň v době od jara
do podzimu. V zimě bylo přece jen volněji.
Rolníci opravovali nebo vyráběli nové nářadí.
Jejich ženy pak zašívaly roztrhané oděvy a
prádlo, vyšívaly a pletly, a pokud měly k dispozici šicí stroj, šily prádlo a nové oděvy. Šicí
stroje se však vyskytovaly jen ojediněle, a proto ta šťastnější, která šicí stroj vlastnila, jej obvykle nabídla k použití též svým příbuzným,
kamarádkám a známým.
Pokud hospodyně měly jen menší zásobu
peří, draly je samy, event. za pomoci dcery
nebo / na oplátku/ sousedky či kamarádky. Pokud peří bylo větší kvantum, scházely se ženy
na "dračky" /održky/ ve větším počtu. Tam,

kde byly dcery na "vdávání", připravovala se
pro ně též výbava.
1/ Záznam v obecní kronice o regulaci Lužnice a stavbě nového mostu:
"Nezaměstnanost a hospodářská krize
1931".
"V r. 1930 největší průmyslový podnik
v Suchdole- sklárna – téměř zastavila výrobu,
neboť nemá na své zboží odbytu..
Tím přišlo o práci mnoho dělného lidu, jehož počet se stále množil…… Aby se čelilo
této zlé situaci zaviněné kapitalistickou politikou,… usnáší se zastupitelstvo požádati o regulaci řeky Lužnice v úseku suchdolském a
o postavení nového mostu do Tuště". Regulace Lužnice trvala od roku 1930 do 1936. Nezaměstnanost se stupňovala. "…Pořádaly se sice
různé pomocné akce, ale to nestačilo…"
2/ Záznam o konání trhů na dobytek:
"Trhy na dobytek se konaly vždy 1.úterý
v měsíci. Za 1 kus hovězího dobytka do 1 roku
byl poplatek 1 Kč, přes 1 rok 2 Kč".
3/ Záznam o realizaci pozemkové reformy
/zaznamenáno od roku 1923/:
"… Výkup rozptýlené půdy náležící k třeboňskému panství bývalého knížete Schwarzenberka … Drobní zemědělci dostali do
vlastnictví hlavně tzv. Jiterní pozemky, které
se rozkládaly nejvíce za Benátky – na západní
a severní straně Suchdola.
…. Noví majitelé půdy zaplatili za pozemky cenu z r. 1913, …. která byla nepoměrně
nízká proti ceně skutečné".
PhDr. Jaroslav Novák
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TJ SOKOL SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
přijme

V Jindřichově Hradci proběhlo 27. března 2008 Okresní kolo základních škol ve stolním tenisu. Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku: Miroslav Valenta, Vladimír Vlasák a Václav Špale. V silné skupině skončili po tuhých bojích na třetím místě, do finálové skupiny nepostoupili.
Přesto jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
ŘŠ

foto: L.Ondřich

FOTBALOVÁ SEZONA – květen
sobota 03.05.
neděle 04.05.

10.00
17.00

Dorost I.A
Muži A I.A

Suchdol / Slavonice
Suchdol A / Bechyně

středa 07.05.
čtvrtek 08.05.

17.30
10.00

Mini Ml. OP
Dorost I.A

Suchdol / N.Včelnice
Suchdol / Sepekov

neděle 11.05.
neděle 11.05.

10.00
11.30

St. žáci I.A
Ml. žáci I.A

Suchdol / Lomnice
Suchdol / Lomnice

neděle 18.05.

17.00

Muži A I.A

Suchdol A / Sp.S.Ústí

středa 21.05.

17.30

Mini St. OP

Suchdol / Chlum

sobota 24.05.
sobota 24.05.
neděle 25.05.
neděle 25.05.

10.00
17.00
10.00
11.30

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

Suchdol / Roudná
Suchdol B / Hranice
Suchdol / Bechyně
Suchdol / Bechyně

středa 28.05.

17.30

Mini Ml. OP

Suchdol / Třeboň

správce chatového tábora
na období květen až září 2008
/vhodné pro důchodce – manželé/.
Bližší informace na tel. č. 384 781 666,
728 206 027
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ANTÉNY, SATELITY, DIGITÁLNÍ PŘÍJEM
SPOLEČNÉ ANTÉNY
· Dodání a montáž satelitních komplexů CS – link
/České a slovenské programy bez měsíčních poplatků/

· Dodání a instalace set – top boxů
/Plánované vypnutí analogového signálu 49. kanál
z vysílače Kleť – Č.B. je v červenci 2008/

· Libor Vondrášek – 602 314 046

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

CAFE – BAR CINEMA
pořádá 7.6.2008 od 20.00 hodin
k prvnímu výročí otevření

VEČER
„HOLLYWOODSKÝCH
A FILMOVÝCH HVĚZD“

CAFE – BAR CINEMA

děkuje panu Pavlu Hadačovi za
sponzorský dar na akce
Dětský karneval a Velikonoční pomlázku
Petra Korčáková

Přijďte všichni, kdo máte
chuť stát se na jeden
večer celebritou.
Těšíme se na vás
všechny, kdo
rádi tancujete,
zpíváte a bavíte
se při živé
hudbě

Rezervace na tel. č. 777 934 992

7

8

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

květen 2008

Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu P. Hrbek. Vychází měsíčně č. 5, 30.4.2008. Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet
výtisků 700 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

