lllllllllllllllllllllll

Vydává obec Sudoměřice u Bechyně
IČO: 252964

Jihočeská vesnice roku 1999
Ročník 2012 číslo: 1 vydáno: 21. února MK ČR E 17304
Vážení spoluobčané,
chtěl bychVám v tento předjarní čas, než začne jarní úklid, připomenout způsoby nakládání s odpadem
v naší obci.
Celá oblast nakládání s odpadem náleží do působnosti zákona č. 185 z roku 2001, o odpadech. Obec
upravuje způsob svozu a sběru odpadu v obci Obecně závaznou vyhláškou číslo 1 z roku 2003. Platí tedy beze
změn již devátý rok. Přesto občas narazím na někoho, komu odložení odpadu dělá potíže. Proto tedy malý
návod:
Nakládání s odpadem můžeme pro zjednodušení rozdělit do několika oblastí:
• svoz směsného domovního odpadu prostřednictvím popelnic
• sběr a třídění využitelných složek odpadu do kontejnerů tzv. separovaný sběr
• odložení některých druhů odpadu ve sběrném dvoře
• sběr vyřazeného elektrozařízení
• stavební odpad
A teď k jednotlivým skupinám.
• Svoz domovního odpadu z popelnic je u nás organizován pravidelným svozem, v zimním období týdně a
v letním jedenkrát za 14 dnů. Vývoz se hradí jednotlivě za každou popelnici prostřednictvím zakoupené
známky, nebo chcete li visačky. Cena známky je v současné době 70,- Kč. Z popelnic je odvážen
takzvaný „směsný domovní odpad“. Tento název celkem vypovídá o obsahu tohoto druhu odpadu. Do
popelnice lze tedy odložit vše, co vzniklo v domácnosti s výjimkou nebezpečných a využitelných složek
odpadu.
• Další oblastí je svoz a likvidacve tříděného odpadu. Využitím tohoto systému značně zmenšíte množství
odpadu, který končí v popelnicích. K třídění odpadu můžete využít sběrná místa s kontejnery na sklo,
plasty a drobné kovy.
o Sklo je u nás shromažďováno bez ohledu na barvu do jednoho kontejneru. Patří sem bílé nebo
barevné sklo, vymyté skleněné lahve, zavařovací sklenice a tabulové sklo. V žádném případě do
tohoto kontejneru nevhazujte keramiku, porcelán, autoskla, drátosklo a zrcadla.
o Do kontejneru na plasty patří: PET lahve, plastové nádoby, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté
plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné
plastové obaly od šampónů, kosmetiky a čistících prostředků. Při odkládání tohoto odpadu se
snažte maximálně snížit jeho objem zmačkáním nebo sešlapáním. Mezi separované plasty
nepatří: bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodur, plastové obaly od chemikálií a
olejů.
o Mezi drobné kovy odkládejte čisté plechovky od konzerv, odstřižky plechu a jiný drobný
kovový odpad.
Další potencionální složkou odpadu vhodnou ke třídění jsou nápojové kartony tzv. Tetra Pak.
V současné době obec kontejnery na tuto komoditu nemá, ale připravujeme i zavedení této možnosti.
Svoz tříděného odpadu plně hradí obec. Část těchto prostředků se obci vrací prostřednictvím
kolektivního systému EKO-KOM, který se stará o sběr vytříděných obalů. Prémie od tohoto systému
vyplacená obci např. v roce 2010 činila 30 891,- Kč a představovala 25,2 tuny vytříděného odpadu. Firma EKOKOM pravidelně organizuje i soutěž ve třídění odpadu. Jejím účastníkem je automaticky každá obec do tohoto
systému zapojená. Naše obec se v roce 2011 umístila na 39. místě v kategorii obcí od 500 do 1999 obyvatel.
Celkem v této kategorii v jižních Čechách soutěžilo 132 obcí.
(pokračování na str. 3)

Na straně 8 naleznete pozvánku na první listování v básnických sbírkách
Zdeňka Dragouna a Marka Staška.
Součástí akce je i výstava obrazů Jaromíra F. Palmeho
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7. února 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:

20. prosince 2011

Ø Záměr pokácet 1 ks jeřábu v Bechyňské
Smolči a podání příslušné žádosti o povolení
kácení.

Zastupitelstvo obce schválilo:
Ø Rozpočtovou změnu č. 4/2011.
Ø Rozpočet obce na rok 2012. Rozpočet je
vyrovnaný v celkovém objemu prostředků na
straně příjmů i výdajů ve výši 9 715 000,- Kč.
Ø Plán žádostí o dotace a granty pro rok 2012.
Ø Zapojení obce do projektu Kalendář
jihočeských vesnic roku na rok 2013, o jehož
podporu požádá obec Sudoměřice u Bechyně
v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2011.
ZO Sudoměřice u Bechyně souhlasí s úhradou
příslušné částky finančního podílu, minimálně
30% z hodnoty projektu, který bude rozpočítán
mezi jednotlivé zapojené obce podle počtu
odebraných kalendářů.
Ø Darování pozemku č. 80/2 v kú. Sudoměřice u
Bechyně a části budovy sokolovny - místnost
bývalé promítací kabiny kina - Tělocvičné
jednotě Sokol Sudoměřice u Bechyně.
Ø Pořízení změny č. 1 územního plánu
Sudoměřice u Bechyně dle § 6, odst. 5,
písmeno f) a
§ 44, písm. d) zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
která se bude pořizovat na základě došlých
návrhů na pořízení. Jelikož je pořízení změny
výhradní potřebou navrhovatelů, je podmínkou
pořízení změny úplné uhrazení nákladů na
zpracování a na mapové podklady změny
navrhovateli (dle § 45, odst 4 stav. zákona).
Ø Starostu Stanislava Houdka dle § 6, odst. 5,
písm. f) stavebního zákona, jako zastupitele,
který bude spolupracovat s pořizovatelem v
oblasti územního plánování po celé funkční
období tohoto zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Ø Rozhodnutí Obecního úřadu Sudoměřice u
Bechyně ve věci kácení aleje lip a akátu v
Bechyňské Smolči.
Ø Seminář „Vzdělaný zastupitel“, který se
uskuteční v Sudoměřicích u B. 22.3.2012 ve
spolupráci se Svazem měst a obcí.
Ø Zahájení realizace dopravních opatření v obci
dle plánů firmy ČEZ.
Zastupitelstvo obce projednalo:
Ø Hospodaření obce za rok 2011.
Příští schůze zastupitelstva obce se
uskuteční v druhé polovině měsíce dubna
2012. O přesném termínu a programu jednání Vás
budeme v dostatečném předstihu informovat.
Veškerá jednání zastupitelstva jsou veřejná a na
všechna jste srdečně zváni.

Zápis
do Mateřské školy
v Sudoměřicích u Bechyně
na školní rok 2012 /2013
proběhne

12. ledna 2012

ve středu 28. března 2012
od 1000 do 1500 hodin

Zastupitelstvo obce schválilo:
Ø Záměr pokácet stromy v Bechyňské Smolči, ve
znaleckém posudku očíslované č. 1, 2, 3, 4, 9,
10, 11, a podání žádosti o povolení k pokácení
těchto stromů.
Ø Záměr pokácet 1 ks lípy a 2 ks škumpy u
kapličky a 2 ks škumpy u rybníka v Bechyňské
Smolči a podání žádosti o povolení k jejich
pokácení.
Ø Dar Tělocvičné jednotě Sokol Sudoměřice u
Bechyně ve výši 100.000,-Kč.

v prostorách MŠ
Sudoměřický zpravodaj, MK ČR E 17304, občasník,
vydává Obec Sudoměřice u Bechyně, IČO 00252964.
Příští číslo vyjde v dubnu 2012, uzávěrka 20. 3. 2012
Doručováno všem občanům obce Sudoměřice u Bechyně.
Redakční rada uvítá jakýkoliv příspěvek a námět na
zlepšení vzhledu a obsahu zpravodaje.
Tel/ fax 381211132, e-mail: obec@sudomerice.cz
www.sudomerice.cz
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(pokračování ze strany 1)
• Ve sběrném dvoře u hřbitova je možné zdarma odložit staré železo, papír a velkoobjemný odpad, který
se nevejde do popelnice. Myšlen je ale pouze odpad, jehož jednotlivý kus se nevejde do popelnice. To
znamená například prasklé umyvadlo, stará matrace, koberec atd. Těžko je možné odložit ve dvoře pytel
bot s tvrzením, že pytel je velký a do popelnice se nevejde. Jednotlivé boty však ano. Za úplatu je
možné ve dvoře odložit i pneumatiky od osobních aut. Provozní doba sběrného dvora je každou první
sobotu v měsíci od 1000 do 1200 hodin.
• Samostatnou kategiorií vyjmutou z režimu odpadu je staré elektrozařízení. To obec shromažďuje ve
dvoře u hřbitova zdarma. O jeho likvidaci se starají firmy Asekol, Elektrovin a Rema. Odložené
elektrozařízení by mělo být kompletní. Drobnější kusy elektrospotřebičů, např. fén nebo varnou konvici
můžete odložit i do sběrné nádoby v chodbě obecního úřadu. Na stejném místě najdete i nádobu na
vybité baterie a nefunkční úsporné žárovky a zářivky (ne obyčejné žárovky).
• Poslední katgorií je stavební suť. Pokud je to suť bez příměsí kabelů plastů nebo skelné vaty, je možné ji
využít např. na opravy polních cest. V každém případě, než suť někam vyvezete, je nutné domluvit se na
obecním úřadu na konrétním místě a způsobu uložení.
V předchozích řádcích jsem Vám představil systém
sběru a třídění odpadu v obci. Zároveň Vás tímto vyzývám
k jeho respektování a dodržování. Každé porušení těchto
pravidel pro Vás může znamenat postih v přestupkovém
řízení a i kdyby se Vám s falešným pocitem vítěztví
podařilo pokutě vyhnout, Vaše nefér jednání znamená
zdražení systému pro obec a pro ty, kteří ho dodržují.
St. Houdek

Pracovní příležitost

Český svaz žen
zve všechny děti na

Betonárna Sudoměřice u Bechyně
hledá řidiče
Požadavky:
• řidičské oprávnění kupiny C + profesní
průkaz
• svářečský průkaz (není podmínkou)

dne 17. března 2012
od 14.00 hodin v Sokolovně

Kontakt: pí. Hrabánková, tel.: 605 655 969

Pro děti jsou připraveny zajímavé
soutěže a hry.

mail: beton.sudomerice@email.cz

Kurzy lidových řemesel
Již dvanáctý rok O. S. Tatrmani ve spolupráci s obcí pokračují v organizování kurzů lidových
řemesel. Pro první pololetí letošního roku jsou připraveny:
Košíkářství
Šperkařství – různé techniky
Filcování ovčí vlny

21. dubna 2012
19. května 2012
16. června 2012

Kurzy začínají zpravidla v 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu nebo ve školní
dílně v Sudoměřicích u Bechyně. Přihlásit se můžete u Evy Houdkové, telefon: 721 046 743 nebo u
Petry Brůčkové, telefon: 732 705 106, 381 212 449.
Více informací najdete na webových stránkách Tatrmanů: www.tatrmani.sudomerice.cz
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1.stupeň vybarvoval omalovánky renesančního
oblečení, ilustroval přečtené pohádky o Rožmbercích a
vytvářel dobové mince z modelíny.
2.stupeň absolvoval zajímavou besedu o
kronikách a rožmberském rodu vedenou panem F.
Stachem a paní ředitelkou I. Benešovou. Následovaly
„dílny“ pro starší žáky – nákresy renesančních staveb,
dobového nábytku a oděvů. Děti luštily staročeský text,
zkusily si napsat své věty novogotickým písmem,
sestavovaly jídelníček rožmberské hostiny.
6.-9.ročník druhý den ještě odjel do Bechyně
na výstavu místního muzea „Rok růže“ a zúčastnil se
adventního povídání s tamním farářem.
Nejzajímavější obrázky a dílka z projektového
dne byly po návratu z vánočních prázdnin vystaveny na
chodbě školy.

Vánoční besídka
Dne 14.12.2011 se konalo vánoční posezení
dětí 2., 4. a 5. ročníku s jejich rodiči a
příbuznými.
Vystoupení dětí bylo zahájeno zpěvem koled u
ozdobeného stromku a pokračovalo přednesem
básniček s vánoční tématikou, tanečními vystoupeními
a předváděním kouzel z dílny malých mágů.
Zpestřením posezení bylo také pásmo koled hraných na
zobcovou flétnu a na housle. V závěru večera byli
všichni přítomní pohoštěni vánočním cukrovím a
obdarováni přáníčky, zhotovenými samotnými dětmi.
Všichni se rozcházeli s pocitem pěkně
prožitého adventního času.
Mgr. Vladimíra Antonínová

Celostátní testování žáků
Ve dnech 13.-14.12.2011 proběhlo na naší
škole zkušební testování žáků 5. a 9. ročníku
z předmětů český jazyk, anglický jazyk a matematika.
Cílem bylo vyzkoušet propojení našeho počítačového
vybavení s centrálou ministerstva školství. Technika
nezklamala, žádný problém se neobjevil.

Mgr. Kristýna Kvardová

Z mateřské školy
V závěru loňského roku jsme uspořádali
pro děti a rodiče výtvarnou akci „Namaluj
si svůj vlastní deštník“. Pod odborným
dohledem paní Sladkovské z Výtvarného
studia Barevný svět z Českých Budějovic se děti i
rodiče seznámili s technikou malby na hedvábí. Měli k
disposici barevné deštníky, barvy a šablony různých
zvířátek, postaviček, dopravních prostředků nebo si
mohli navrhnout vlastní motiv.
Věříme, že se malování všem líbilo. Děti si
vyzkoušely svoji zručnost při tvořivé práci s jiným
materiálem a získaly tak vlastní, originální, výtvarný
výrobek, který jim přinesl nejen radost, ale poslouží
jim i do deštivého počasí.

Mgr. Kristýna Kvardová

Olympiády
Od listopadu 2011 probíhají školní kola
olympiád. Zatím se uskutečnila
v těchto
oblastech, uvedeni jsou nejlepší řešitelé:
Michal Proksch (7.r.),
astronomická
Kateřina Šimková (8.r.)
dějepisná
Kateřina Šimková (8.r.),
Tereza Šmejkalová (8.r.)
z českého jazyka Vojtěch Houdek (9.r.),
Kateřina Šimková (8.r.)
Zúčastněným žákům děkujeme a vítězům
blahopřejeme!
Mgr. Kristýna Kvardová

1. stupeň v divadle
Dne 19.12.2011 se první stupeň vypravil na
předvánoční divadelní představení do Tábora.
Čekalo nás vyprávění „O Makovém mužíčkovi“. Děti
se moc těšily, pohádka se jim líbila. Užili jsme si
pěkný den a ukrátili jsme si dlouhé adventní čekání.
Mgr. Petra De Fantová

Rožmberkové na naší škole
Loňský rok byl v české kultuře zasvěcen
výročí úmrtí posledního Rožmberka, Petra
Voka. Ani naše škola nemohla tohoto snad
nejvýznamnějšího představitele renesančního období
opomenout, a tak dne 21.12.2011 proběhl projektový
den s názvem „Rožmberkové na naší škole“.
Ráno si žáci a učitelé společně zazpívali
vánoční koledy a potom se rozešli do jednotlivých
„dílniček“.

Přijde-li déšť veliký,
rozevřeme deštníky.
Maluj deštník jaký chceš,
jakou barvu vybereš ?
Lenka Marešová a Jana Hrušková

Připomínáme termín jarních prázdnin
5. – 11. března
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Vzpomínka pro čtyřicátníky
Ke konci minulého století byla velmi oblíbena řečnická otázka „Přežije rok 2000?“ Ta se
používala úplně ve všech souvislostech. Přírodou počínaje, přes mezilidské vztahy, průmyslové
výrobky, různé objevy až po politická zřízení. Tato otázka velmi často padala v souvislosti
s přežitím člověka. Nu a vidíte, už začínáme „kroutit“ dvanáctý rok třetího tisíciletí a zlomový rok 2000 pomalu
upadl v zapomenutí. A což teprve ta léta před ním. Ta mnohým, hlavně mladým, jistě připadají jako středověk. A
tak vyvstává otázka: Jak jsme žili, například, před čtyřiceti léty, v roce 1972?
Pojďme spolu nahlédnout do starých zápisků a osvěžit si události staré čtyřicet let.
Tak nejprve vezmeme na přetřes tehdy největší podnik v obci. Jednotné zemědělské družstvo. Ano, tehdy
bylo v obci zemědělské družstvo a mělo název „Rozvoj“. Jakpak se tedy rozvíjelo? V tomto roce družstvo přešlo
na pevnou peněžní odměnu. To znamená, že celý výdělek byl vyplácen najednou a ne jako dříve, zálohově.
Přestalo se pracovat na pracovní jednotky a začalo se s normami. Také od toho roku přestaly být naturálie součástí
odměny a družstevníci si museli obilí a brambory odkupovat. Jaká byla úroda? Po tuhé zimě, kdy vymrzlo obilí i
jetele, následovalo mokré jaro a léto, a tak úroda podle toho vypadala. U pšenice se sklidilo 35,6 q po ha a u
brambor jen 143 q po ha. Řepky se sklidilo 18,5 q po ha a to bylo hodnoceno kladně. Za zmínku stojí, že JZD
prvně v historii sklízelo celou úrodu jen kombajny. Ty byly v družstvu tři. Dva typu SK-4 a jeden E-512.
Brambory se za vyorávači sbíraly ručně. Sbírali výhradně žáci místní školy a studenti z bechyňské „keramičky.“
Krav mělo družstvo 368 ks a každá za rok nadojila 2 578 litrů mléka. Litr mléka se vyrobil za 2,60 Kč a prodal do
mlékárny za 2,83 Kč. Od jedné prasnice, a těch mělo družstvo 72 ks, se odchovalo 20 selat za rok. To byl docela
dobrý výsledek. Družstvo vyrobilo celkem za rok za 10 682 000,- Kč produkce a mělo čistý zisk 203 tisíc Kč.
Průměrně si každý družstevník za měsíc vydělal 2 230,- Kč.
A teď co se dělo v obci. Upravovala se náves a stráň pod kostelem. Za účasti 92 občanů se ve dvou
sobotních „národních“ směnách rozprostřelo 200 kubíků
zeminy a travou oselo kolem 600 m2. Další směny byly ve
dnech 9. a 16.10. Tehdy pracovalo 39 dospělých a 34 starších
žáků z místní školy. V Sudoměřicích bylo ten rok položeno
200 běžných metrů obrubníků a 200m2 chodníkové dlažby.
V květnu se začala bourat stará kovárna na návsi. Zároveň se
začala stavět nová prodejna Jednoty. Byl vyhlouben sklep a
jímky a přeložena kanalizace potoka. Na stavbě Jednoty se
spoluobčané zavázali odpracovat 2 000 hodin. Také se v
tomto roce zahrnula odpadní jáma „hliník“ u Haškovců a
bývalá kovárna na sudoměřické návsi
položena byla v těch místech kanalizace. V listopadu už stála
hrubá stavba prodejny.
Ve Smolči bylo přidáno 5 světel veř. osvětlení. Byla zde též přeložena střecha na kulturáku, nově opraven
strop z dřevotřískových desek a bylo zde vymalováno. Byl urovnán terén po staré kovárně a udělán parčík.
V Bežerovicích byla dokončena oprava rybníčka na návsi, jeho vyložení panely a bylo započato
s kanalizací pod klubovnou.
Na Sokolovně v Sudoměřicích sportovci opravili střechu nad přístavkem soc. zařízení. Za peníze Sokola
byl položen chodník (60 m2) a upraven byt pro správce Sokolovny.
Ochotníci z Bechyně sehráli v obci hru „Bidýlko“ a jednu pohádku pro děti. Pětkrát za rok vyšel
zpravodaj NF, který informoval občany o dění v obci. Kino v tomto roce promítalo 2x týdně a o prázdninách 3x
týdně. Celkem bylo odehráno 118 představení. Vyměnil se vedoucí kina, za pana Luxemburka nastoupil pan
Bakule. Pro kino bylo pořízeno nové promítací plátno a linoleum do promítací kabiny. V zimní sezoně bylo
v sokolovně 6 plesů a ve Smolči 2.
Ve škole skončila ředitelování B. Pokorná a za ní nastoupil místní rodák K. Heřman. Do školy chodilo
124 dětí. Ve školce bylo 31 dětí a učily je dvě učitelky. Za tento rok se v obci narodilo 11 dětí, zemřelo 17
spoluobčanů a bylo uzavřeno 17 nových manželství. Jedni manželé oslavili zlatou svatbu.
No a to není všechno. Toto je jen hrubý výtah dění z roku 1972. Pak jsou tu ještě různé drobnosti.
Například se postavily 4 rodinné domky a několik se jich opravovalo. Ve škole učilo 9 pedagogů (včetně ředitele)
v sedmi třídách. Z toho bylo 5 žen a 4 muži, 4 byli místní a 5 dojíždělo. U vjezdu do Černické obory byl stržen
levý pilíř bývalé brány, který byl již notně pobourán při havarii nákladním autem. Obec řešila stížnost občanů, že
je málo navštěvuje kominík. Obyvatelé kolem soběslavské silnice požadují zavést obecní vodovod, protože
nemají dostatek vody ve vlastních studních. Občané z Černic požadují zavést na Černice alespoň jeden amplion
veřejného rozhlasu a další a další.
Tak nashledanou a zase někdy příště.
Z obecních zápisků a zápisků bývalého JZD vybral a sestavil obecní kronikář Fr.Stach
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Nejpilnější čtenář v roce 2011
V loňském roce byla nejpilnější čtenářkou paní Anna Suchanová ze
Sudoměřic u Bechyně a z čtenářů do 15 let Barbora Kalousková z Blatce.
Obě čtenářky byly odměněny knihou.

150. výročí úmrtí Boženy Němcové
Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora
Panklová se narodila 4. února 1820 ve Vídni a zemřela 21. ledna 1862
v Praze.
Příjmení Panklová získala, až když si její matku Terezii Novotnou
v létě roku 1820 vzal Johann Pankl. Barboře bylo půl roku. V roce
1821se Panklovi přestěhovali do Ratibořic, kam se za nimi v roce 1825
přistěhovala i její 55letá babička – Marie Magdaléna Novotná rozená
Čudová, která malou Barunku velmi ovlivnila; v dospělosti si babičku
velmi zidealizovala. Od roku 1826 do roku 1833 navštěvovala školu v
České Skalici.
Roku 1837 jí rodiče našli ženicha – Josefa Němce (1805 Nový
Bydžov – 1879 Tábor) a ještě téhož roku se vzali. Josef Němec, jemuž
porodila tři syny a dceru, pracoval jako komisař finanční stráže (celník).
Jeho nadřízení s ostražitostí sledovali jeho projevy češství a služební horlivosti. Byl často služebně
překládán a s ním se stěhovala i rodina. Manželství nebylo od počátku šťastné. Rok po svatbě byl Josef
Němec služebně přeložen do Josefova, kde se manželům narodilo první dítě – syn Hynek. Poté rodina
odešla do Litomyšle, kde se roku 1839 narodil druhý syn Karel.
Roku 1840 se léčila u doktora J. Čejky, se kterým se spřátelila a který ji seznámil s tehdejšími
vlastenecky smýšlejícími spisovateli. V roce 1840 se odstěhovala celá rodina do Polné, kde byl Josef
jmenován respicientem finančním expozitury. Rodina se mužovým prostřednictvím sblížila s místními
obrozenci v čele s hostinským a primátorem města Antonínem Pittnerem. Navštěvovali ochotnické
divadlo, četli české noviny Květy a Českou včelu. Podle dopisu Ludvíku Rittrovi z Rittersberka zde
poprvé dostala do ruky českou knihu, a to pravděpodobně Irwinovu Alhambru a spisy Josefa Kajetána
Tyla. Němcovým se v Polné narodila dcera Theodora, kterou tu pokřtili 19. června 1841.V polovině roku
1842 se přestěhovali do Prahy, kam byl Josef Němec přeložen a povýšen do vyšší funkce. Zde se 2. října
1842 narodil syn Jaroslav.
Byla také členem Českomoravského bratrstva.
Božena Němcová prožila celý život v ponižující chudobě a často i v hladu. Její povzdech:
„Těžko povznésti ducha, když starost o chléb vezdejší jej tíží". Korespondence ukazuje, že byla nucena
opakovaně žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích.
Neúčinnost této pomoci kontrastuje s velkolepým pohřbem, který jí
vlastenci uspořádali a s posmrtnou slávou, které se jí dostalo. Pohřbena
je na Vyšehradě. Její hrob byl původně vedle hrobu Václava Hanky, ale
po smrti jeho ženy Barbory byly ostatky Boženy Němcové přeneseny
na současné místo. Její muž byl pohřben v Táboře, kde zemřel u svého
syna Karla.
K nejznámějším dílům patří Babička, Divá Bára, V zámku a
podzámčí, Pohorská vesnice, Národní báchorky a pověsti, Karla,
Chýše pod horami.
V naší knihovně si můžete přečíst: Čtyry doby, Fragmenty
autobiografie, Chudí lidé, Povídky, Dopisy lásky, Babička, Pohorská
vesnice, Maličkým, Pohádky, Sůl nad zlato a jiné pohádky, Princezna
se zlatou hvězdou.
Lenka Marešová
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Sportovní rok 2011 byl v naší jednotě zcela tradiční. Všechny oddíly trénovaly, účastnily se
svých obvyklých soutěžních a přátelských utkání. Rozrůstá se odbor všestrannosti, kam spadá
veškeré naše cvičení žen všech kategorií, flórbal, nohejbal i rekreační volejbal žen.
Okresní soutěž hraje oddíl stolního tenisu a volejbalu mužů, fotbalový oddíl trénuje a své
zápasy hraje ve spojení z týmem Březnice střídavě na domácím hřišti a ve Březnici.
Zdárně proběhly i naše tradiční turnaje - fotbalový memoriál Vendelína Varačky a volejbalový turnaj o
Putovní pohár a zároveň Memoriál Karla Štefana.
Nově se u nás rozběhla pravidelná hodina populární zumby.
Stavebně byl rok 2011 v sokolovně zcela výjimečný.
Od září až do konce roku probíhaly práce na rozsáhlé opravě
elektroinstalace v budově a zároveň s tím i menší stavební
úpravy interiéru budovy. Na straně severního přísálí byla
vybudována nová příčka, čímž vznikla nová místnost pro
potřeby restaurace, další příčka byla ubourána a tím bylo
prodlouženo přísálí, ze zadní kuchyně vznikla nářaďovna a
úplně vzadu prostor, kde budou moci být uloženy např.: pila,
sekačka a další vybavení. V části velkého přísálí a v celém
malém přísálí je nová parketová podlaha. Zrenovována je
parketová podlaha v celém sále. Všechny závěsy, výkryty
jeviště a opona byly svěšeny, menší kusy jsme vyprali vlastníni
silami, velké kusy si na vyprání odvezla specializovaná firma.
Dostat vše zpět na své místo byla náročná práce. Závěsy bylo
nutno i opravit, pozašívat, stejně tak opona potřebovala zásah
šicích strojů.
Sokolovně to dnes velmi „sluší“, je tam všude spousta
světla, teplo, zatím i čisté stěny, čisté závěsy a záclony,
opravené obložení a nové mřížky u ventylace. Kdo byl v lednu
na našem tradičním sokolském či před pár dny na hasičském
sestry opravují oponu
bále, jistě si toho všimnul.
Na dokončení prací a zprovoznění tělocvičny
netrpělivě čekali všichni sportovci i škola. Hned po novém roce se naplno rozběhlo cvičení žen, flórbal, tréninky i
zápasy stolního tenisu a rozjela se zumba s velmi vysokou účastí žen z naší obce i z širokého okolí. Tělocvična už
je tedy opět plně vytížena.
Na financování opravy sokolovny nám byla přislíbena dotace z Programu rozvoje venkova,
předfinancována je z úvěru od České spořitelny v Táboře. Žádost o dotaci i žádost o úvěr pro nás vypracovala
MAS Lužnice. V nejbližších dnech nás čeká i konečné vyúčtování celé akce a doufejme i následné proplacení
slíbené dotace a poté jednorázová úhrada našeho úvěru. Veškeré toto úřadování je velmi složité a specifické a bez
pomoci odborníků bychom si s tím těžko poradili. Stejně tak velmi podstatná je v našem snažení o obnovu
sokolovny organizační a finanční pomoc Obce Sudoměřice u Bechyně.
16.2.2012 uběhlo přesně 150 let od založení Sokola. Sokol v roce 1862 založilo v Praze 75 vlastenců v
čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. Zpočátku se spolek jmenoval Tělocvičná jednota Pražská, ale
stále častěji se objevoval název Sokol, který se po dvou letech stal názvem oficiálním. Sokol v letu je symbol síly,
odvahy, bystrosti a svobody. Na začátku své existence se Sokol jen těžko prosazoval, jeho rozmachu bránila
staletími vžitá německá nadřazenost. Později byl Sokol čtyřikrát zakázán nebo omezen válkami a totalitními
režimy, ale vždycky prokázal svoji životaschopnost a znovu povstal. Své spolky má na všech kontinentech. Sokol
vychovával své členy k sounáležitosti a odpovědnosti k vlasti, podílel se na dějinných zvratech země a stál u
mnoha činů, které lze nazvat hrdinskými. V době své největší slávy se k Sokolu hlásilo přes milion obyvatel.
V současné době spojuje Sokol 42 žup, 79 sportů, 1097 jednot, 1739 oddílů, 190 tisíc členů. V Sokolské župě
Jihočeské, jíž je naše TJ součástí, je celkem 49 jednot. V Táborském deníku od poloviny února vychází serál o
historii a současnosti Sokola u nás, který vzniká právě ke 150. výročí založení slavné tělocvičné organizace.
V rámci oslav výročí Sokola se v roce 2012 uskuteční tyto akce:
• 18.6.2012 bude zahájena výstava Pod křídly Sokola v Armádním muzeu Vojenského historického ústavu
v Praze. Připomene sportovní úspěchy Sokola i jeho význam pro histrii Československa.
• 30. června 2012 v Praze Kobylisích proběhne vzpomínka na sokolský odboj. Pořádá ji klub vojenské
historie Rota Nazdar.
• 6. července 2012 bude stadion v Edenu hostit Všesokolský slet za účasti 15 tisíc cvičenců.
Eva Dušková
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