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Cena 6,00 Kč

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2009. Do nadcházejícího období hleďme,
prosím, s nadějí a nedovolme ve shonu všedních dnů zapomínat jeden
na druhého. Vzájemně si naslouchejme, buďme tolerantní a na život nahlížejme z vícero úhlů než jenom z toho svého. Nenávist, aroganci a sobectví nahraďme vzájemným porozuměním, odpuštěním a úctou k
životu. I přes rozdílnost představ a požadavků se snažme najít společnou řeč a cestu. Dělejme vše pro to, abychom si na konci roku 2009
mohli všichni v klidu a s čistým svědomím říci, že jsme udělali kus poctivé práce nejen pro rodinu, město, ale také pro společnost a stát, jimiž
jsme platnými členy a občany.
Přeji Vám úspěšné vykročení do roku 2009 , pevné zdraví, štěstí,
spokojenost , osobní i rodinnou pohodu , boží požehnání a hodně síly
k uskutečňování všech cílů, jejichž splnění jste si předsevzali, a to jak
v osobním, tak i pracovním životě.
Za vedení města pak mohu slíbit, že budeme pokračovat v práci
k postupnému naplnění toho, co jsme na začátku volebního období slíbili.
Jan Kronika, starosta města

UPOZORNĚNÍ!
Město Suchdol nad Lužnicí oznamuje všem
občanům, že se stává plátcem daně z přidané hodnoty od 1.1.2009.
Touto změnou dochází k povýšení některých služeb a prodeje zboží pro občany a
podnikatele, které zajišťuje město /jedná se
především o internetové služby, práce traktorem apod./.
Přesný seznam služeb a prodeje zboží s výší
cen bude uveřejněn v příštím zpravodaji.
Anna Cepáková, účetní
Města Suchdol nad Lužnicí

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

Informace k systému plateb
za komunální odpad v roce 2009
S účinností od 1.1.2009 vstupuje v platnost
nová obecně závazná vyhláška Města Suchdol
nad Lužnicí č.3/2008, o místním poplatku za
provoz systému likvidace komunálního odpadu v roce 2009.
Výše uvedená vyhláška je zveřejněna na
úřední desce městského úřadu.
Nadále je v našem městě úhrada prováděna formou místního poplatku, který byl na rok
2009 stanoven ve výši 470 ,- Kč na osobu s trvalým pobytem v Městě Suchdol n.L. Poplatek je možné uhradit na celý rok, a to
nejpozději do 31. března, nebo ve dvou splátkách, a to na I. pololetí do 31. března a na II.
pololetí do 31. července.
Poplatek se hradí v úředních dnech pondělí
a středa v kanceláři ekonomického odboru
městského úřadu, I.patro, č. dveří 11, případně převodem z účtu dle stejných dat jako v r.
2008.
Po úhradě poplatku bude poplatníkovi vydána k nalepení na jeho popelnici evidenční
známka. Povinnost platit poplatek má rovněž
fyzická osoba, která má na katastrálním území
města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu ( 470,- Kč).

Do 31. března včetně bude firma AVE CZ
s.r.o. obsluhovat nádoby označené ještě známkou z roku 2008. Po tomto termínu budou obsluhovány pouze nádoby označené již
známkou na rok 2009.
Toto však neplatí u podnikatelských subjektů, které pro vývoz svého odpadu potřebují
známku na popelnici a kontejneru pro rok
2009 již od 5.ledna 2009. Bez takto označené
popelnice či kontejneru nebude tato nádoba
ze strany firmy AVE CZ s.r.o. J. Hradec obsluhována. Nepoužité podnikatelské známky
z r. 2008 lze vyměnit za známky na r. 2009
pouze do 7. ledna 2009.
U podnikatelských subjektů se systém plateb nemění, ale cena se zvyšuje o příslušnou
sazbu DPH.
Od poplatku jsou osvobozeni občané ve
výkonu trestu, občané, kteří mají v obci trvalý
pobyt, ale v obci se prokazatelně (písemné
prohlášení občana) nepřetržitě déle jak 8 měsíců nezdržují,občané, kteří v r. 2009 dovrší 85
a více let věku a občané žijící v domovech důchodců, ústavech soc.péče a podobných zařízeních, ve kterých nemají trvalý pobyt.
pokračování na str. 2
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Informace k systému plateb za
komunální odpad v roce 2009
pokračování ze str. 1
Současně připomínáme, že je potřeba, aby
každý poplatník ohlásil správci poplatku
(městský úřad) vznik i zánik poplatkové povinnosti, jako např. narození dítěte, změnu trvalého pobytu, změnu vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a
to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Harmonogram obsluh nádob na odpad zůstává na rok 2009 pro Suchdol n.L. i pro místní
části beze změn.
Sběrný dvůr pro vytříděné složky komunálního odpadu je otevřen každou středu od
13.oo do 17.oo hodin a každou sobotu od 8.oo
hod. do 12.oo hodin. K uložení odpadu do
sběrného dvora je potřeba obsluze dvora předložit platnou stvrzenku o úhradě poplatku za
komunální odpad na r. 2009.
O státních svátcích připadajících na tyto
dny je sběrný dvůr uzavřen.
Ukládání stavebního odpadu za hřbitovem je možné:
Pátek
10.00 – 16.00 hodin
Sobota 10.00 – 16.00 hodin
po telefonické dohodě na tel. čísle 724 702
744
Stavební odpad lze uložit v uvedené provozní době po dohodě se správcem úložiště,
který úložiště odemkne a zaznamená množství
dovezeného odpadu.
Odpad předávaný k uložení musí být očištěn od nebezpečných složek a vzhledem k poz-

Zajištění zimní údržby
komunikací
Zimní období přináší s sebou kromě jiného i starost o zajištění sjízdnosti komunikací
a chodníků. Z toho důvodu zopakujeme základní informace o povinnosti zimní údržby.
Státní komunikace, tj. hlavní průjezdy
přes město a místní části zajišťuje Správa a
údržba silnic , provoz J. Hradec, a to v pořadí
dle důležitosti komunikace. Zimní údržbu
místních komunikací zajišťuje město. To jsou
vedlejší komunikace v ulicích a místních částech. Zimní údržba chodníků /posyp, prohrn/
by měla být záležitostí vlastníka přilehlé nemovitosti, /tzn. nejen domu, ale i pozemku/.
Údržba soukromých komunikací – tj. příjezdů
k nemovitostem - je věcí jejich vlastníků.
Město má na starosti cca 30 km místních komunikací. K tomu je nutno ještě připočítat parkoviště a odstavné plochy na
sídlištích, u školy, zdravotního střediska, radnice, kulturního domu aj. Pro letošní rok má
uzavřenou dohodu o provádění zimní údržby
s místním hospodářstvím K+K Břilice Gigant,

dějšímu využití tohoto území k rozšíření hřbitova, také rozmělněn na menší části.
Stavební odpad je možné ukládat pod hřbitov pouze do naplnění kapacity tohoto prostoru.
Ukončení ukládání stavebního odpadu
v tomto místě bude zveřejněno na úřední desce
města nejpozději 15 dnů před datem uzávěry
tohoto prostoru.
Harmonogram vývozu sběrných nádob:
se nemění a zůstává stejný jako v r. 2008.
kontejnery Suchdol – každé pondělí
popelnice Suchdol
– každou středu
Tušť a New York
– každou středu
Klikov
– každou středu
Zajíc
– každou lichou středu
Františkov
– každou středu
Benátky
– každé pondělí
Hrdlořezy
– každé pondělí
Vývoz nádob na odpad je zajišťován ve
dvousměnném provozu a z organizačně technických důvodů může v průběhu roku docházet ke změnám tras a časů vývozu, proto platí
zásada, že nádoby budou obslouženy v daný
den od 6:00 hod. do 24:00 hodin a v případě
technické nebo jiné nepředvídatelné závady
následující den od 6:00 hod. do 24:00 hodin.
Městský úřad současně upozorňuje ty občany, kteří dosud neuhradili poplatek či jeho
zbývající část za rok 2008, aby tak neprodleně
učinili. V opačném případě jim poplatek bude
zvýšen až na trojnásobek a bude přistoupeno u
těchto dlužníků k exekuci dlužné částky srážkou ze mzdy,bankovního účtu, důchodu, či jiných příjmů.
Dále upozorňujeme občany, podnikatele a
firmy na to, že firma AVE CZ s.r.o. J. Hradec

které bude zajišťovat za úplatu prohrn komunikací. Hospodářství má k dispozici 3 traktory
s pluhy, které budou současně provádět prohrn
v Suchdole n. L. i místních částech. Posyp zajistí pracovníci MH při MěÚ Suchdol n. Luž.
vlastními prostředky.
Přednostně se bude udržovat ul.
Bezručova- tj. u autobusového nádrží /do příjezdu prvního autobusu, tj. do 5.00 hod./ a přístupová cesta ke zdravotnímu středisku,
hlavní průjezdy v Suchdole, místních částech
v pořadí dle frekventovanosti komunikace.
Připomínáme, že stezky v parku u školy a hřiště se v zimě neudržují.
Jako každoročně, tak i letos vyzýváme
vlastníky přilehlých nemovitostí, aby zajistili
včas a řádně prohrn a posyp chodníku u své
nemovitosti. Město dalo k dispozici kontejnéry s pískem, které jsou umístěny na různých
částech obce.
Město má velmi rozvětvenou síť místních
komunikací v různých jeho částech. Kromě
toho na požádání občanů udržuje i řadu účelových komunikací, které sice nejsou jeho vlastnictví, ale vedou do obydlených částí obce a
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zajišťující likvidaci odpadu z území Města
Suchdol n.L, z protipožárních, hygienických,
technických a důvodů předpisů ochrany životního prostředí neprovádí obsluhu odpadových
nádob, ve kterých se nachází:

· žhavý nebo horký popel
· uhynulá těla zvířat
· stavební suť, zemina, kamení
· hořlavé a výbušné látky, jedy, chemikálie
· ropné oleje a látky jimi nasycené
· tekuté odpady
· hnůj
· akubaterie, monočlánky
· zářivkové trubice
· léčiva
· odpad není sypatelný ( je zamrzlý nebo napěchovaný v popelnici), hrozí poškození
odpadové nádoby, případně úraz obsluhy,
nádoba je zkorodovaná – poškozená.

· nádoba není opatřena příslušnou známkou
s rokem obsluhy.

· nádoba je umístěna mimo dostupnost svozové techniky.
P. Hrbek, MěÚ Suchdol n.L.

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2009 se stane
Město Suchdol nad Lužnicí plátcem DPH,
cena Suchdolského zpravodaje bude včetně DPH 6,- Kč. Cena inzerce se mění na
2
8,- Kč za 1 cm .

nelze nechat občany tam žijící bez přístupové
cesty. Z toho důvodu prosíme občany v okrajových částech obce o trpělivost, pokud k provedení prohrnu či posypu dojde později, což
se může stát zejména při trvalém sněžení.
Jsme si vědomi toho, že i v těchto odlehlejších
částech obce mají občané právo na řádně zajištěnou údržbu komunikace, ale někdy to prostě
rychleji nejde. Město se vynasnaží, aby prohrn
a posyp byl proveden po celé obci co nejdříve.
Odbor SMRM MěÚ Suchdol n. L. – JT

Ceny vodného
a stočného v r. 2009
ZM schválilo dne 1.12. 08 na návrh správce vodohospodářského majetku města l. JVS,
a.s. Č. Budějovice, Severní 8 ceny vodného a
stočného pro rok 2009 takto: Cena bude opět
dvousložková. Pevná složka zůstává beze
změny – tj. 365,- Kč/vodoměr/rok.
3
Pohyblivá složka: vodné Kč 21.03 Kč/m ,
3
3
stočné l5,60 Kč/m . To je celkem 36,63 Kč/m .
3
Rozdíl oproti roku 2008 činí l,66 Kč/m . Uvedené ceny jsou bez DPH, která je 9%.
Odbor SMRM MěÚ Suchdol n. L. – JT
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Program kina na měsíc leden
t

17. sobota

19.30 hod.

80 min.

DĚTI NOCI
Ofce je pořád jasnější, že jednoho dne se musí
rozloučit s dětstvím, překročit hranice rodné
čtvrti a začít něco dělat se svým životem.
Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, Jan Dolanský,
Kristýna Nováková, Lenka Termerová.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč
t

21. středa

19.30 hod.

80 min.

KOZÍ PŘÍBĚH: Pověsti staré Prahy
Animovaná komedie.

23. pátek

19.30 hod.

19.30 hod.

107 min.

QUANTUM OF SOLACE
Filmem Quantum of Solace pokračuje vysokooktanové dobrodružství Jamese Bonda.
Bond se spojí se starými přáteli na poli plném
zrady, vražd a podvodu, aby v této bitvě odhalil pravdu.
Hrají: Daniel Craig, Judi Dench a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 70 Kč

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
· Tereza Boučková

Rok kohouta

· Josef Formánek

Mluviti pravdu

· John Lutz

Noční vraždy

· Alex Koenigsmark
Jiřina Jirásková osobně

95 min.

Nová česká komedie se odehrává v atraktivním prostředí reklamní agentury Mráz Média,
vedené schopným manažérem, který zrovna
nabírá nové zaměstnance.
Hrají: Jan Zadražil, Václav Vydra, David
Kraus, Iva Janžurová a další.
Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Nový český film o lásce, tancích a národní povaze, který se odehrává na pozadí událostí 21.
srpna 1968.
Hrají: Ivan Lupták, Marie Štípková, Viktor
Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíšková.
Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč
28. středa

19.30 hod.

100 min.

ANGLICKÉ JAHODY

t

31. sobota

VY NÁM TAKY, ŠÉFE !

Staré pražské legendy v prvním českém 3D
animovaném filmu režiséra a animátora Jana
Tománka.
Mluví: Matěj Hádek, Jiří Lábus, Mahulena
Bočanová, Michal Dlouhý a další.
Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč
t

3

t

17. sobota

17.00 hod.

80 min.

VESMÍRNÍ OPIČÁCI
1961 – americký šimpanz Ham se dostal do
vesmíru a na šest minut setrval ve stavu beztíže. 2008 – jeho vnuk Ham letí zachránit sondu
NASA.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč
t

31. sobota

17.00 hod.

89 min.

MADAGASKAR 2 : Útěk z Afriky
Animovaná rodinná komedie.
Další příběhy známých hrdinů.
Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

Pozvánky na výstavy

Pozvánka na Školní ples

V městské knihovně můžete navštívit prodejní výstavu olejomaleb paní Lucie Duškové
ze Suchdola nad Lužnicí.
Během tohoto měsíce připravujeme výstavu fotografií s názvem Benátky a karneval.
Vystavovat budou Miloš a Jana Flaškovi
z Plzně. Pan Flaška je rodák ze Suchdola nad
Lužnicí.

ZŠ v Suchdole nad Lužnící si Vás dovoluje
pozvat na tradiční Školní ples, který se bude
konat dne 17. ledna 2009 od 20.00 hodin v
Restauraci U Pávků. K tanci a poslechu hraje
skupina Face. Předprodej vstupenek je u pí uč.
Wipplingerové.
Srdečně zvou učitelé ZŠ
v Suchdole nad Lužnicí.

INFORMACE
kurz k získání řidičského oprávnění
V pondělí 19. ledna 2009 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.

· J.K. Rowlingová
Bajky Barda Beedleho

· Lenka Lanczová

Potížistka

· Ludvík Vaculík

Dřevěná mysl

· Karel Klostermann

Urvané listy

· Barbara Erskinová

Údolí havranů

· James Patterson

Základní škola
v Suchdole nad Lužnicí děkuje
sponzorům za podporu
a spolupráci v tomto roce.
Zároveň přeje svým
zaměstnancům, žákům
i sponzorům hodně zdraví a
úspěšný rok 2009.

Nedostatek důkazů

· Vladimír Kunc

Jižní Čechy

Vedení ZŠ
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Slavnost
Dne 23. listopadu v odpoledních hodinách
se na místě, kde se nacházela vesnice Nová
Ves u Klikova, konala mimořádná slavnost.
Pořádala ji obec Rapšach, v jejímž katastru se
od devadesátých let minulého století Nová Ves
nachází. Ovšem hlavním iniciátorem a organizátorem celé akce byl pan Vladimír Bednář.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil poděkování za dlouholetou a obětavou práci
geri sestře paní Marii Benešové, která se
poctivě a s pochopením starala o naše starší
spoluobčany.
Přejeme jí v dalším, už mimopracovním životě, pevné zdraví a samé příjemné věci.
Jan Kronika, starosta

OZNÁMENÍ
PRO RODIČE
Základní škola praktická v Rapšachu nabízí možnost umístnění dětí s určitými vadami např.:
- řečové vady
- pomalejší pracovní tempo
- výkyvy chování apod.
Ve třídě je menší počet dětí a je tedy větší
možnost se těmto dětem věnovat.
S dětmi je možno přijít k zápisu přímo do
naší školy. Škola je u kostela. Je možno zařadit i starší děti, které mají potíže v základní škole.
Telefon: 384 786 123
Po dohodě kdykoli.
R. Halámková, zástupce ředitele

Pan Bednář daroval pro pořádání slavnosti
křížek, který stával u hrobu jeho prarodičů na
rapšašském hřbitově. Našel pro něj zvláštní
využití. Napadlo ho, že křížek přemístí tam,
kde se jeho prababička narodila, a že z něj
bude památník připomínající existenci vesnice vystěhované a zrušené v 50- tých letech.
Pan Bednář vybíral velmi pečlivě místo,
kde se kříž postaví. Nakonec padla volba na
parcelu, kde bývala hasičská zbrojnice. Zaměstnanec obce Rapšach pan Růžička pozemek
upravil, vykácel náletové dřeviny, zarovnal terén, vysypal ho kamínky a dopravil tam křížek
ze hřbitova. Pan Bednář nechal zhotovit tabulku, která nese nápis o tom, že zde stávala
vesnice Nová Ves (Kosslerdorf) založená
1791 a zrušená v roce 1953.
Přesto, že se slavnost konala za dosti nepříznivého počasí, přišlo 40 osob, hlavně lidí,
kteří se v Nové Vsi narodili nebo zde měli příbuzné.
Zúčastněné přivítal pan Bednář. Pan farář
Smejkal po malém obřadu kříž vysvětil. Starostka Rapšachu ve svém projevu vyzdvihla
iniciativu, která bude připomínat kolemjdoucím nesmyslné vysídlení obyvatel prosperující
obce. Slavnost dále oživila přednesem básně
Vitorazsko od Josefa Bartušky slečna M. Bednářová. Velice zajímavě o historii Nové Vsi povídal pan Bušta, kronikář z Klikova.
Je těžké si představit, že tam, kde dnes
najdete jen neporušenou přírodu, louky a lesy,
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stávala vesnice s asi 500 obyvateli, českou a
německou školou, hospodou, hasičskou zbrojnicí, chudobincem. Vesnice, o níž pamětníci
tvrdí, že tamější tancovačky byly nejlepší
v celém okolí.
Lidskou paměť je třeba neustále udržovat,
navazovat uzlíky na její násilím zpřetrhané
nitce tak, jak to bude napořád připomínat památník stojící u cesty v Nové Vsi u Klikova.
V Malém Londoně 7. prosince 2008
Lenka Cvrčková

Hledáte pro své dítě vhodnou střední školu
a obáváte se kolik to bude stát?
Nemusíte. Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor přichází s mimořádnou nabídkou dotovaného studia. Vyučení žáků pro stavební a strojní profese je nadstandardně financované přední českou stavební firmou Metrostav a.s., Praha. Celková výše finanční podpory pro
jednoho žáka může přesáhnout částku 100.000 Kč. Nábor do tříd probíhá již nyní.
Nadstandardní podmínky, zajišťované společností Metrostav a.s., mají podobu měsíčního stipendia, příspěvku na městskou nebo linkovou hromadnou dopravu, finanční pomoci při zakoupení učebních pomůcek, bezplatného poskytnutí pracovního oblečení a potřebného profesního
nářadí, příspěvku na stravování, ubytování a v nástupovém platovém bonusu ve výši 10.000 Kč.
Podmínkou pro poskytnutí podpory je vykonání závěrečné zkoušky v daném oboru a setrvání u
společnosti Metrostav a.s. po dobu nejméně 2 let od vykonání závěrečné zkoušky.
SPŠ Tábor nabízí maturitní i učební obory, má vlastní domov mládeže a jídelnu v areálu školy. Máte-li zájem o více informací, navštivte Den otevřených dveří 17. ledna 2009, volejte
381 500 011 nebo navštivte www.sps-tabor.cz

Přišli jste se podívat?
Určitě jste nelitovali.
Vánoční výstavu, kterou jsme tradičně uspořádaly, přilákala zase více návštěvníků.
Kdo přišel, nelitoval. Buď si koupil nějaký výrobek našich spoluobčanů,
nebo získal inspiraci,
a nebo jen tak ze zvědavosti. A to byl náš záměr ke konání této výstavy.
Děkujeme všem, kteří přišli, ale také těm, kterých výrobky se tam nacházely.
Budem se opět těšit na příští rok, kdy nás opět čekají akce jak pro děti, tak i dospělé.
Na spolupráci s Vámi se těší členky Českého svazu žen v Suchdole nad Lužnicí.
Za ČSŽ předsedkyně Věra Kryšpínová
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Chráněná krajinná oblast Třeboňsko slaví 30 let
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla
zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR
dne 15.11. 1979.
První chráněnou krajinnou oblastí u nás
byl vyhlášen v roce 1955 atraktivní Český ráj,
následoval Moravský kras v roce 1956. O deset let později začaly CHKO rychle přibývat:
1967
Jizerské hory
1969
Jeseníky, Orlické hory
1970
Žďárské hory
1972
Český kras a Labské pískovce
1973
Beskydy
1974
Slavkovský les

foto: RNDr. Jan Ševčík

1975
1976

Lužické hory
České středohoří,
Pálava a Kokořínsko
1978
Křivoklátsko
1979
Třeboňsko
1980
Bílé Karpaty
1981
Blaník
1989
Blanský les
Po společenských a vlastnických změnách
v roce 1989 byly ještě vyhlášeny již připravené oblasti:
1990
Litovelské Pomoraví
1991
Železné hory, Poodří a Broumovsko
S větším časovým
odstupem bylo nachystáno vyhlášení Českého
lesa (2005), uvažovalo
se i o Novohradských
horách. V plánu je vyhlašování dalších oblastí, např. na soutoku
řeky Moravy s Dyjí,
kde se zachovaly unikátní lužní lesy.
Dnes zaujímají
CHKO společně s národními parky přibližně 15% plochy státu.
Největší území zabírá
CHKO Beskydy (1160

Den stromů – 20. října
Možná někdo ani netuší, že i stromy mají v kalendáři své místo. Den, kdy stromy slaví
svůj svátek, připadá na 20. října.
Něco k původu tohoto svátku. Tradice oslav Dne stromů pochází z Nebrasky, kde byl tento svátek vyhlášen poprvé již v r. 1872. Myšlenka se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů je různé. Liší se podle
klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat. Na našem území se Den stromů slaví přibližně od počátku minulého století. V první Československé republice měly oslavy i oficiální podporu Ministerstva školství a osvěty. 27. listopadu 1951 přijala FAO (Food
and Agriculture Organisation) Spojených národů následující usnesení: „Konference shledala
jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, a proto se doporučuje, aby se každoročně ve všech členských státech
slavil světový svátek stromu, a to v době, kdy se to za lokálních podmínek zdá být příhodné.“ V ČR byla tato tradice obnovena v r. 2000 z iniciativy ředitele botanické zahrady UK
Václava Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného. Datum první oslavy bylo stanoveno
na 20.10.
Den stromů jsme si připomněli i ve škole, konkrétně v 7. a 9. ročníku, formou krátkého
projektového vyučování. V obou třídách šlo velmi dobře využít toto téma podle tématického
plánu. 9.ročník tímto navázal na proces fotosyntézy. Třída pracovala ve 3 skupinách, každá
skupina zpracovávala svoje podtéma (Kyselé deště, Význam stromů, Vegetační stupně
Střední Evropy). Výsledky prací bylo možno zhlédnout v naší školní jídelně, kde tvořily dočasnou výzdobu pro ostatní žáky i veřejnost.
V rámci dvou hodin „Práce s PC“ v 7. ročníku byl také prostor pro splnění daného tématu.
V programu Malování zvládl každý žák načrtnout strom v průběhu 4 ročních období a doplnil
svůj obrázek informacemi o původu Dne stromů. Nejlepší práce byly také k nahlédnutí ve
školní jídelně.
Den stromů bychom si neměli připomínat pouze v říjnu, stromy vytváří kvalitní životní
prostředí kolem nás a měli bychom si jejich krásy a mohutnosti všímat každý den!
Mgr. Petra Šimková

km2), naopak nejmenší je CHKO Blaník
(41 km2). Zdálo by se, že Třeboňsko je dobou
2
vyhlášení i rozlohou (700 km ) mezi velkoplošnými zvláště chráněnými územími zcela
průměrné.
Jedná se však o mimořádné území. O unikátnosti rovinaté krajiny, která byla po staletí
ovlivňována a kultivována člověkem, svědčí i
celá řada “metálů”, které si Třeboňsko připnulo na hruď - biosferická rezervace, mezinárodně významné mokřady, evropsky významné
lokality, rozsáhlá ptačí oblast, chráněná oblast
přirozené akumulace vod …
V následujících měsících roku 2009 si na
těchto stránkách zkusíme připomenout a shrnout, co našeho “oslavence” zdobí, co ho trápí, co si už prožil a co ho nejspíše čeká.
RNDr. Markéta Drábková
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa CHKO Třeboňsko

Svatý Mikuláš zavítal i k nám
do Suchdola nad Lužnicí
Ženy z ČSŽ v Suchdole nad Lužnicí uspořádaly pro děti Mikulášskou nadílku v Hasičárně. V sobotu se sál v Hasičárně zaplnil
dětmi s rodiči,kde pro ně ženy připravily plno
soutěží.
Děti byly odměněny sladkostmi.Hudební
doprovod zajistil p.Vrchota.
Do toho přišla očekávaná Svatá rodinka,vedená Mikulášem,andělem i čerty.
Protože tu máme samé hodné dětičky,neměli čerti moc práce.
Mikuláš s andělem rozdali dětem dárečky/dárečky přinesli rodiče/za básničku nebo
písničku.
Někteří si pro dáreček přišli radostně,ale
našli se tu i obavy a trošičku slziček.
Nakonec vše dobře dopadlo a nejenže se
děti s Mikulášem,andělem i pekelníky vyfotily, ale také si s nimi zatancovaly.Potom se
děti s Mikulášem,andělem i čerty rozloučily s
tím,že za rok přijdou zase.
Ještě se potom soutěžilo,tančilo, ani se dětem domů nechtělo,ale vše má svůj konec.
Rozloučili jsme se s tím,že na jaře se opět
sejdeme na maškarním reji.
Za ČSŽ v Suchdole nad Lužnicí
předsedkyně Věra Kryšpínová

6

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

leden 2009

Mikulášská nadílka ve škole
V pátek 5.prosince se naší školou prohnala tlupa čertů v čele s Mikulášem a hodnými anděly. A proč ne, vždyť v pátek měly svátek Jitky, a
to je čas Mikuláše a jeho čertovských kolegů!
Není divu, že u našich nejmenších – prvňáčků – museli stát čerti
v pozadí, zatímco Mikulášovi a andělům ochotně sdělovali krásně naučené básničky či písničky v doprovodu jejich třídních učitelek. I druháčci měli velký respekt z čertů, ale nakonec je přece jen do třídy
vpustili a pořádně si je prohlédli. Paní učitelku Hadačovou dát čertům
nechtěli, a tak šli zaše čerti
s prázdnou! Někteří třeťáci se při
návštěvě čertů také chytali paní
učitelky jako klíšťata, asi neměli
čisté svědomí… Ve vyšších ročnících si už čerti odnášeli hříšníky
v pytlích, zlobivé děti musely slíbit poslušnost a rychle se zase vrátily do školních lavic. Dokonce i
pan učitel Maxa okusil, jaké to je
být v čertovském pytli, ovšem
rychle z něj zase vylézal!
Na 2. stupni čerti prohnali největší zlobily, Mikuláš a andělé obdařili hodné žáky sladkostmi a
pak už zazvonil zvonec a byl

čertům pro tento rok konec. Do pekla si čerti nikoho neodnesli, přece
jen ještě na naší škole nemáme takové hříšníky…….ale někteří měli
namále!
Ráda bych poděkovala všem žákům 9. ročníku za přípravu této tradiční akce, speciální poděkování ještě patří těm, kteří se ve čtvrtek odpoledne zúčastnili Mikulášské besídky v místní MŠ, jmenovitě: L.
Dvořáková, E. Gregorová, J. Mayerová, D. Zeman, L. Kubal, J. Kříž,
D. Šebesta.
Mgr. Petra Šimková

Den otevřených dveří ve
Střední škole České Velenice
Dne 24. října 2008 se konal již tradičně
Den otevřených dveří, který umožnil zájemcům o studium a jejich rodičům, aby získali
informace o studijních programech, dozvěděli se více o změnách v přijímacím řízení a
sami se zeptali na vše, co je o škole zajímá.
Mohli si také celou školu včetně Domova
mládeže prohlédnout. Ve školních dílnách
byli připraveni žáci a učitelé odborného výcviku, aby návštěvníkům ukázali, co všechno
se mohou při odborném výcviku naučit. Základní školy z blízkého okolí Českých Velenic tento den využívají k hromadným
návštěvám naší školy. Každý rok je pro ně
připraven i doplňkový program – v minulých
letech například jízda lokomotivou, letos exkurze do areálu Magny Cartech v Hospodářském parku v Českých Velenicích. Vzhledem
k zvyšující se poptávce podniků po odborně
vzdělaných pracovnících byly připraveny ve
škole i expozice sociálních partnerů školy,
kterými jsou České dráhy, ČD Cargo, Magna
Cartech a Moeller. Podrobné informace o stipendijních programech a jiných finančních
odměnách poskytovali zástupci Českých drah
a Magny Cartech.
Další Den otevřených dveří, kdy nás
můžete navštívit, je 30. ledna 2009.
Všichni jste srdečně zváni!
Mgr. Helena Kojanová
výchovná poradkyně

Maturitní ples Střední školy České Velenice
Dlouhé měsíce příprav vyvrcholily 7. listopadu 2008 v 19 hodin v KKC Roháč v Třeboni. Studentky v krásných šatech a studenti
v tmavých oblecích vypadali najednou úplně
jinak než ve škole. Tradiční nástup maturantů
se povedl bez jediné chybičky a tak mohli být
všichni povýšeni ředitelkou školy RNDr. Milenou Elsterovou a svými třídními učiteli
Mgr. Helenou Kojanovou a Mgr. Petrem Večeřem do stavu maturantského. Slavnostní přípitek a nezbytné sbírání peněz pro štěstí
odstartovaly méně oficiální část plesu, která
byla zpestřena tombolou, orientálními tanci i
půlnočním vystoupením zručných barmanů.
Až do pozdních hodin hrála hostům k tanci
skupina Second service band.

Stejně jako každý rok přejeme našim maturantům, aby na konci čtvrtého ročníku měli
důvod k radosti ještě větší – aby z nich byli
čerství absolventi SŠ České Velenice.
Mgr. Helena Kojanová, třídní učitelka
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Odevzdávání vyplněných úlovkových listů za rok 2008
od sportovních rybářů v MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí
Tato akce se uskuteční v sobotu 10. ledna 2009 od 10.00 do 13.00 hodin
v Restauraci U Pávků.
Každý sportovní rybář odevzdá řádně vyplněnou sumarizaci úlovkového listu, doklad
o odpracovaných brigádnických hodinách nebo doklad o jejich zaplacení, včetně finančních
prostředků na členský příspěvek pro rok 2009 ve výši: 400,-Kč dospělí, mládež od 15-ti do
18-ti roků 200,-Kč a děti do 15- ti roků 100,-Kč a zakoupení povolenky pro rok 2009, která je
finančně shodná s rokem 2008. To vše vloží do obálky, na které bude uvedeno: jméno a příjmení, datum narození a bydliště žadatele.
Výbor MO ČRS, Suchdol nad Lužnicí

Mikulášská nadílka
Doba adventní s sebou nese řadu svátků a obyčejů. Každoroční tradicí v naší mateřské škole
se stala mikulášská besídka pořádaná společně s rodiči. Naše dětičky s nadšením zpívaly, tančily, přednášely básně . Zazvonil zvoneček, ozvalo se řinčení řetězů a nastal okamžik, na který se
všichni těší. Mikuláš s anděly a čerty nadělovali dětem balíčky sladkostí a ovoce. Prožili jsme
všichni velmi příjemné odpoledne. Tímto bych chtěla poděkovat za sponzorství panu J. Soudkovi, paní J. Šlachtové, manželům Hanusovým a panu V. Pávkovi. Dále děkuji žákům 9. tříd a paní
učitelce Šimkové za radostné překvapení pro děti.
Krásné vánoce protkané kouzelnou atmosférou a splněná přání v novém roce přeje
A. Dvořáčková i celá naše školička
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Vlakem do Evropy
Ve dnech 13. – 24. října 2008 se uskutečnila na naší škole druhá část mezinárodního projektu Leonardo da Vinci. „Na zkušenou“
přijelo 13 žáků z naší slovenské partnerské
školy SOŠŽ Košice. Odbornou praxi konali
žáci maturitních oborů strojních a elektrotechnických ve firmě ŽOS České Velenice. Zorganizovali jsme pro ně i několik exkurzí do
našich partnerských firem Magna Cartech
České Velenice a Moeller Suchdol nad Lužnicí. Slovenští hoši a naši žáci spolu změřili síly
ve dvou sportovních utkáních. Velký úspěch
měl táborák na Domově mládeže, kde se mohli studenti obou zemí vzájemně poznat, popovídat si a porovnat své zkušenosti z české a
slovenské školy. Naši slovenští přátelé velmi
ocenili prohlídku třeboňského pivovaru, nedělní výlet do Prahy a návštěvu Městského
muzea v sousedním Gmündu.
Vzhledem k úspěchu projektu mezi studenty se i naše škola pokusí uspět v tomto mezinárodním programu a již teď se těšíme na jarní
návštěvu východního Slovenska.
RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy

Mikulášský turnaj ve stolním tenisu 3.12.2008
Učitelé tělesné výchovy Mgr. Olga a Ladislav Ondřichovi připravili
tradiční Mikulášský turnaj ve stolním tenisu pro žáky II. stupně naší
školy. Této akce se zúčastnilo celkem 27 žáků a žákyň 6. – 9. ročníku.

Všichni účastníci turnaje

Mladší žáci zleva: Vlasák M. (2), Bubal M.
(1), Brabec J. (3)

Chlapci hráli vyřazovacím systémem, děvčata hrála mezi sebou navzájem, všichni pak na dva vítězné sety. Po vyrovnaných bojích jsou následující výsledky.
Kategorie 6. – 7. ročník
n hoši: celkem 13 účastníků.
1. místo Bubal Martin
2. místo Vlasák Michael
3. místo Brabec Jiří
n dívky: 4 hráčky
1. místo Pavlíková Lucie
2. místo Mráčková Barbara
3. místo Dušková Kristýna
kategorie 8. – 9. ročník
n hoši: celkem 8 hráčů
1. místo Doležal Jan
2. místo Arenberger Aleš
3. místo Kollmann Jaroslav
n dívky: 2 hráčky
1. místo Brychtová Michaela
2. místo Kastlová Monika
Nejlepší hráči byli odměněni cenami, všichni
hráči se podělili o bonbóny.
Mgr. L.Ondřich

Starší žáci zleva: Arenberger A. (2), Doležal
Jan (1), Kollmann J. (3)

Mladší žákyně zleva: Mráčková B. (2), Pavlíková L.(1), Dušková K. (3)
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Historický úspěch hokejbalistů SK Suchdol n. Luž.
Hokejbalisté si zahrají finále Českého poháru. Probojovali se mezi
8 nejlepších týmů ČR. Dne 6. 12. porazili doma favorizovaný Vsetín 2 : 1.
Naši hráči zahráli nejlepší zápas této
sezony. Poslední pohledný hokejbal
zhlédlo 350 diváků. Naši kluci nepustili Valachy skoro k ničemu. Sice jsme
prohrávali po první třetině 0 : 1, ale výsledek po 45 minutách byl lepší pro
domácí.
Dne 14. a l5. 2. 2009 budeme reprezentovat jak naše město, tak Jihočeský
kraj ve finále Českého poháru, který se
koná v Plzni. Tento turnaj bude přenášet přímým přenosem ČT 4 po oba
dva dny.
Jsme s výkonem mužstva velmi
spokojeni. Klukům chci poděkovat za
perfektní výkon, nejvíce brankáři Liboru Švejnohovi, který ve třetině po- SK Suchdol nad Lužnicí
chytal 19 střel Valachů. Snad se ozvou Dolní řada z leva – Vacek Jan, Pultr Marek, Hronek Jan, Krejčí Petr, Císař Pavel, Krejčí Jiří, Kalát Jiří,
nějací sponzoři a město, kteří nám ten- Pánek Lukáš
to turnaj pomohou sponzorovat. Dě- .Horní řada z leva – trenér Hadač Pavel, manager Hrouda Luděk, trenér Landa Stanislav, kapitan Lakakujeme divákům za perfektní kulisu.
toš Martin, Landa Miroslav, Hadač Viktor, Látal Jaromír, Laurinc David, Apfelthaler Marek, Schandl
Ludvík Hrouda, manažer klubu Pavel, Blafka Martin, Klíma Petr, Švejnoha Libor.

DVA ROKY S PAMFILEM
Ač se to zdá neuvěřitelné, je tomu tak. Dva
roky je poměrně dlouhá doba, ale ochotníkům
ze SUDu uběhla s hrou „Pamfilo a spol.“ ,ani
nevěděli jak.
Někdy ke konci roku 2006 se vynořila
obvyklá ochotnická otázka : „Tak, lidi, a co
dál?“ Dohráli jsme hru „Nezlobte babičku“,
uložili kulisy a rekvizity a stáli před rozhodnutím, do čeho se pustíme. Padaly nejrůznější
návrhy. Členové souboru, někdo víc - někdo
míň, pročítali stohy divadelních scénářů. Na
jednom jsme se posléze shodli: souboru by
„slušela“ nějaká rozverná komedie. A tu se mi
z hloubi chatrné již paměti vynořila vzpomínka na dobu působení ochotnického souboru
„Lužničan“ – ještě za „totáče“. Za pomoci
svých tehdejších dramaturgických poznámek
jsem vydoloval právě „Pamfila“. Ale ouvej.
V torzu archivu scénářů z té doby se tento text
nenalézal a ani DILIA ho v nabídce neměla.
Moderní doba – internet však vyřeší vše. Propátráním internetových stránek ochotnických
souborů jsme se posléze dostali k souboru,
který před lety hru dával a scénář nám poskytl.
Následná úprava textu, herecké obsazení, režijní záměr i dumání nad scénografií byly již
běžným procesem realizace divadelního představení. Cosi však přece jen chybělo. Taková

třešnička na divadelním dortu. No samozřejmě – muzika! Řízením osudu jsou členkami
souboru dámy Cvrčkovy z Rapšachu a jejich
muzikantská rodina v čele s otcem Františkem
se ujala hudební složky „Pamfila“ od melodií
po texty písniček. A nekonečná trpělivost a
hudební shovívavost se zpěvním neumětelstvím našich herců pana kapelníka přinesla nakonec tu kýženou třešničku pro celé
představení.
Po zhruba půlročním zkoušení nastal
v létě roku 2007 den premiéry a následovala
do konce roku řada repríz. Je zbytečné vypočítávat „štace“, kde všude herci SUD své představení hráli. Do konce toho roku to bylo 10
představení. Soubor byl pak rozhodnut, že po
účasti na nesoutěžní přehlídce „Perlení“ v Bechyni v únoru 2008 hru tzv. „zabalí“. Jenže
„tamtamy“ zapracovaly a z nejrůznějších koutů se ozývaly žádosti o naše představení. Po
určité nerozhodnosti, zda s hrou pokračovat,
se „jelo“ dál přes účast na přehlídce v Trhových Svinech, zájezdy na pět hradů a zámků i
další místa až po derniéru na přehlídce amatérských souborů v Třeboni.
Celkem se Pamfilo s jeho kumpány, sestrami, neteří i dalšími aktéry producíroval po
jevištích i nádvořích dvaadvacetkrát. Dva-

FOTOGRAFIE Z „ADVENTU V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ 2008“ NALEZNETE NA
www.suchdolsko.cz
Reportáž z adventních akcí přineseme v příštím čísle zpravodaje.
Za organizátory Vít Pávek

advacetkrát zasedla, naladila nástroje a s plným nasazením muzicírovala kapela. Dvaadvacetkrát se herci poděkovali divákům.
Dvaadvacetkrát jsme smontovali a rozmontovali scénu. Dvaadvacetkrát! Je to hodně nebo
málo? Což na množství záleží? Záleží však na
tom, jaké uspokojení „Pamfilo“ přinesl samotnému souboru a zejména divákům!
Pravda, trochu neskromně se považuji za
„tátu“ inscenace „Pamfila a spol.“, ale toto
představení pro mě znamenalo mnohé poznání. Především o obětavosti většiny členů souboru, o jejich snaze zahrát svou roli co nejlépe,
o odpovědnosti muzikantů zúčastnivších se
naživo všech představení , o schopnosti mladých herců naučit se roli prakticky ze dne na
den (vždyť v některých rolích se během těch
dvou let vystřídali i tři herci nebo herečky!).
A také třeba poznání, jaký jiný „šmrnc“ dostane divadlo na hradním nádvoří (kouzelný
Cuknštejn!), a to i přes všechny nutné improvizace. Ale také poznání, jak neblaze může zasáhnout do představení nějaký „zlobivý“
aktér.Bylo by toho samozřejmě daleko víc
o čem bych se mohl rozepisovat. Ale tyto řádky měly být jen takovým ohlédnutím a trochu
vyznáním. A tak tedy díky všem, kdo se kolem
starého „Pamfila“ ty dva roky motali.
Pro mě osobně být členem ochotnického
souboru, kde většina lidí je o dvě generace
mladší, je potěšením a radostí (většinou).
Vždyť amatérské divadlo je můj svět i světlo
mého důchodového věku a rád bych s tou bandou suchdolského ochotnického divadla nějaký čas ještě něco páchal.
Děda rejža Toufar
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Horní Suchdol nad Lužnicí mezi dvěma
světovými válkami ve vzpomínkách pamětníků
Lesní „manévry“ a objevení „dřípatkového ráje“
(Pokračování z minulého čísla)
Jedním z největších zážitků velkého počtu
chlapců byla kolektivní hra, kterou uspořádal
bystrý, vtipný a svým způsobem samorostlý
Karel Homolků. Byl „absolventem“ základní
vojenské služby, tedy mezi námi hochy nejstarší /narozený asi 3 roky před 1. svět. válkou/.
Z jeho iniciativy a pod jeho vedením byly
uspořádány v „Bumbů koutě“ pravé, nefalšované vojenské manévry. Ty měly probíhat
v dosti velkém hustém mlází, jímž protékal
silný pramen z pozemků poblíž Miklů. Po rekognoskaci terénu dal Karel dohromady téměř
všechny místní kluky – od „prvňáčků“ přes
puberťáky až po téměř dospělé „muže“. Z nich
postavil dvě „armády“. Jedna bránila svou
vlast, ta druhá, nepřátelská, ji chtěla okupovat.
Obě strany měly své průzkumné hlídky,
zajištění z boků a zezadu a pak se z míst, přiměřeně od sebe vzdálených, hlavní voje vydaly na pochod – pátrači vpřed.
Už už se málem podařilo chytit nepřítele do
pasti, ale pak se všechno nějak „zašmodrchalo“ a nakonec celé to tažení skončilo melou.
Došlo k hádce, že ti nebo oni porušili pravidla
válčení.
Ať tak či onak, všichni se výborně pobavili
a navíc se i sblížili, nejen mezi sebou navzájem, ale i mezi sebou a lesem.
Co však bylo při tomto „vojenském tažení“
/alespoň pro mne/ velikým a milým překvapením, byl objev „dřípatkového ráje“. Když
jsem se potichu kradl houštím, aby mne nezpozoroval nepřítel, došel jsem až k potůčku,
který se klikatil v houští. Náhle jsem údivem
žasl nad něčím, co jsem do svých dvanácti let
v bezprostřední blízkosti domova ještě nikdy
nespatřil: potůček byl „obsypán“ modrofialovými trsy květů, které se tyčily nad listy, jež
byly tvarem podobné listům blatouchů, ale
byly podstatně menší.
Přikrčen k zemi sleduji, jak jsou modrofialové dole roztřepené zvonečky zdviženy do
výše na tenkých „stožárcích“ a trčí tam jako
sukýnky pohádkových lesních trpasličích vil.
Co všechno příroda umí vykouzlit! Jak jsem se
později dověděl, objevil jsem zde pravý dřípatkový ráj. Tímto objevem jsem byl překvapen nejen já, ale i pan profesor v gymnáziu.
Vždyť dřípatka /soldanella montana/ je květina horská. Jen výjimečně se vyskytuje v rovinách, a to právě např. na Jindřichohradecku.
Že roste také v Suchdole n/L., a to nikoliv ojediněle, potvrdil i odborný biolog Josef Hadač
ve své publikaci Nad Lužní řekou. Jeho „naleziště“ je však téměř na druhém konci Suchdola
nad Lužnicí.
Sám jsem podruhé ještě spatřil dřípatky na
Šumavě, v lese při silnici z Modravy směrem
na Kvildu.

Jiný veliký zážitek jsem získal, když mě
můj spolužák z gymnázia, syn hajného z Halámek, zavedl na lesní louku pokrytou množstvím konikleců.
S odstupem času si však uvědomuji, že dřípatky /a obdobně i koniklece/ mě tak ohromily
nejen svou krásou, ale především překvapením, že jsem je spatřil „in natura“ poprvé ve
svém životě. Nejsou snad „prosté“ sedmikrásky, kopretiny, konvalinky, fialky aj. včetně
jejich vůně – také zázrakem přírody svého
druhu? Jen proto, že jsou „běžné“ a nikoli
vzácné, jeví se nám neprávem jako obyčejné,
všední.
Nechť milovníci přírody jezdí za krásami
přírody do exotických krajů, kamkoliv na světě, ale nezapomínejme, že i v naší zemi je také
hodně krásných přírodních míst s lokalitami
nádherných exemplářů z oblasti biosféry.
Obdobně je tomu v umění výtvarném /architektura, sochařství, malířství/. Nikdo nepochybuje o tom, že např. Řecko, Itálie, Nizozemsko a
také i Španělsko nebo Francie jsou pokladnicemi světového umění. Přesto lze říci, že ve
stínu těchto světoznámých skvostů jsou jiné,
neméně skvělé památky podceněny. To se
např. týká nejen velkého množství památek
v četných zemích Asie, ale v neposlední řadě i
památek našich.
Kolik sochařských, malířských a architektonických skvostů v naší zemi je cizinou dosud opomíjeno! Marně na to poukazují četní
naši historici umění. Jsme „jenom malá
země“, třebaže např. v památkách z období baroka jsme jednou ze světových velmocí.
Mějte v paměti: Je správné vyhledávat stále nové „moderní“ věci nebo jevy. Moderní ve
smyslu pokrokové, objevné. Nezaměňujme
však tento pojem se slovem „módní“. To, co je
módní, mnohdy doslova omračuje povrchní
obdivovatele svou vnější okázalostí, bombastičností, aniž přináší progresivní prvky.
K označení povrchních obdivovatelů se užívá
přiléhavého slova snob.
Snažme se vidět ve známých „chudobkách“, i když je jich plná louka, stále ony líbezné sedmikrásky a nedopusťme, aby se
trvale staly chudobkami také všechny naše
„mnohokrásky“, které v naší zemi rostou a
jsou divem přírody svého druhu.
Je namístě připomenout rodičům a všem
vychovatelům všeobecně, aby dětem ujasňovali, v čem spočívá opravdová krása, a aby
uměli vždy vhodně využívat momentu překvapení, vidí-li děti krásnou věc poprvé. Upozorněme je na všechny detaily i uvnitř květů,
srovnávejme květní lístky jedněch s lístky druhých květin, srovnejme jejich barvu i vůni a
naučme děti vnímat krásu louky žluté pampeliškami nebo lán pole s kvetoucí řepkou.

Právě znovu pročítám v plném zaujetí publikaci mého kolegy „Pepíka Hadačů“ Nad
Lužní řekou /Toulky Suchdolskem/ a rád bych
zdůraznil jeho slova na str. 41 „... jak je bohatý, kdo se umí radovat z maličkostí“. Tato slova zdůraznili již četní myslitelé před námi a
navíc i významný ruský pedagog A. S. Makarenko. Jsou to jeho známé „perspektivní linie“, drobné zítřejší radosti /snad bychom
mohli říci „každodenní“ radosti/.
Naučme se mít radost i ze zdánlivě bezvýznamných věcí. Naučme se vnímat nejen povrch věcí, ale soustavně pronikat i k tomu, co
se skrývá pod povrchem, v jádru věcí a jevů.
Vždyť je známo, že též člověk, navenek laskavý a „uhlazený“, může být v jádru padouchem.
A na vzhled krásná muchomůrka může dokonce zabíjet. Nesmíme zapomenout, že existují i
jedovaté rostliny. Známe-li však jejich podstatu po všech stránkách, můžeme obdivovat jejich vnější stránky jako obdivuhodné součásti
přírody. K této obdivuhodnosti patří mj. např. i
tygr, který zabíjí jako predátor jiné živočichy.
I to patří k jevům přírody. /Lidé však nejsou
zvířata, aby se zabíjeli navzájem/.
Nakonec k těmto úvahám doplňme i další
Hadačova slova z jeho výše uvedené publikace na str. 44: „Nauč se radovat z drobností,
které ti nabízí rodný kraj“.
Odbočili jsme však od tématu. Vraťme se
k dřípatkovému prameni z „Bumbů kouta“.
Pramen směřuje k severu a teče lesem podél
tzv. Cikánky. Cestou „nabírá“ další prameny a
jako nevelký potok se vlévá východně od vesnice Cep do rybníka Starý, který je vklíněn
mezi lesy. Cikánku v onom čase tvořil poměrně široký pás bývalých schwarzenberských
pozemků, převážně pastvin, při lese severním
směrem k Benátkám. Brzo po válce, při realizaci 1. pozemkové reformy /jež definitivně
skoncovala s pozůstatky feudalismu, v našich
zemích/ byly tyto pozemky rozděleny na parcely ve výměře ca 1,7 ha a rozprodávány žadatelům.
Moji rodiče tam koupili dvě parcely dotýkající se „rohy“. Tomuto úseku se říkalo Radoberka. Při styku obou parcel, v rohu na té
dolní u lesa, byla studánka se silným pramenem. Otec s mým bratrem o 4 roky starším než
já obložili studánku kamenným tarasem a dno
vysypali pískem.
K této studánce se v době polních prací
scházeli lidé z celého okolí pro studenou pramenitou vodu. Během četných let k ní byla
vyšlapána pěšina. Pramen odtékal stokou
směrem k lesu a tam se vléval do potoka,
o němž se hovoří.
Nedaleko odtud byla v potoce tůňka o rozměrech asi 1,5 x 2 m, hluboká přes 1 m. V ní se
sem tam míhali asi 10 – 15 cm okouni. Při svipokračování na str. 10
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Horní Suchdol nad Lužnicí
mezi dvěma světovými válkami
pokračování ze str. 9
tu slunce v čeřící se hladině tůňky blikaly jiskřivé záblesky paprsků odrážejících se od
bříšek těchto okounů. Lesní ticho lehce narušovalo jen bzučení hmyzu a občasné zakukání
kukačky. Kolorit místa završovaly nad vodou
létající vážky.
Jak se okouni do tůňky dostali, je jasné:
„Dřípatkový potok“ přibírá /opodál před tůňkou/ přítok od rybníku Smolek. Při jeho výlovu odtéká s vodou i drobný rybí potěr. Ten
nalezl v tůňce s čistou vodou nový domov.
Léta míjela, přišla válka a po ní odchod
z rodného místa. Teprve po několika desetiletích jsem se při návštěvě u příbuzných ve
vzpomínkách na své mládí přišel podívat na
bývalý „dřípatkový ráj“ do „Bumbů kouta“ a
zašel jsem i k tůňce.
V „Bumbů koutě“ byl samozřejmě místo
houští vzrostlý les a tu se činili při práci dřevorubci. Voda v potůčku sice bublala jako před
léty, ale místo mechového koberce a zeleně
jen nakupené jehličí. Dřípatky sice nevymizely, ale velmi prořídly. Vydrží další rány způsobené změnami prostředí, včetně znečištění
vody z pozemků poblíž pramene umělými
hnojivy?
A tůňka? Dávno už zmizela, protože při
melioraci pozemků státními statky /které během let převzaly hospodaření od JZD/ části
potoka, do něhož vyúsťovaly drenáže, vydláždily.
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Stejně dopadla i studánka. Nejprve bratr
položil od ní k lesnímu potoku drenáže a stoku
zasypal. O několik let později však ČSSS odvodňovaly pozemky kompletně. Přitom byly
dříve položené drenáže narušeny. Když bratr
viděl, jaké bahnisko tam vzniklo, upozornil na
vzniklou situaci. Chyba byla napravena, ale
provedením kompletní meliorace zmizela nejen tůňka, ale i studánka. Jako památka na ni
zůstala jen pramenitá voda, kterou nepřetržitě
chrlí drenážní roura do vydlážděného potoka.
Vývoj jde kupředu mílovými kroky /dnes
už spíše skoky/, romantika – neromantika. Čas
vše mění, i časy /J.Kollár/. Se zánikem romantických zákoutí však postupně nastaly i převratné změny ve veškerém společenském
životě.
Postupně se vytratil v Horním Suchdole
z hrdel mládeže zpěv. Jak dávno už je tomu,
kdy po večerech, po nakrmení dobytka a vykonání dalších nezbytných prací mládež spěchala, aby společně hoši a dívky poseděli
alespoň na chvíli po denní lopotě na lavičkách
u domovů a zazpívali si hezké národní písně.
V dnešní době sedí po večerech podstatná
část populace u televizorů a mládež místo
vlastního zpívání národních písní dává přednost pasivnímu „konzumování“ decibely
oplývající hudby nebo sledování „krváků“ ze
zahraniční produkce. Ty jsou inspirací a návodem k surovostem a zabíjení. Bohužel, už i
žák zabíjí svého pana učitele, který se kdysi
dokonce těšíval vážnosti a úctě všech /př. Božena Němcová, Pan učitel/.
Touhu po míru a sbratření překrývá bezohlednost a násilí.
PhDr. Jaroslav Novák

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!
CAFE – BAR CINEMA děkuje
panu Zdeňku Gregorovi, firmě JIPAMA s.r.o. Hrachoviště a firmě BRIDGECON – ELEKTRONIK s.r.o. Suchdol
nad Lužnicí za peněžní sponzorské dary na mikulášskou
nadílku.
Petra Korčáková

CAFE – BAR CINEMA
pořádá 14.2.2009 od 13.00 – 17.00 hodin

KARNEVAL PRO MALÉ DĚTI
CAFE – BAR CINEMA
zve všechny příznivce

MAŠKARNÍCH ŠIBŘINEK
v sobotu 14.2.2008 od 20.00 hodin
Hraje FRANCIS
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