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Vážení spoluobčané,
Opět se setkáváme na stránkách zpravodaje. Leden a teď již téměř i únor uběhly jako voda a za
pár dnů přijde jaro a s ním se otevře i nová stavební sezóna. Co máme v této oblasti naplánováno pro
letošní rok?
Nejprve akce, na které žádáme dotace, a jejich realizace je přidělením dotace zcela nebo
částečně podmíněna. Největší z nich je další etapa opravy kanalizace. Jedná se o část z návsi pod
ořechy ke staré cestě, kde bude provedena kompletní výměna kanalizace v délce 115 m. Rozpočet na
tuto akci je 775 tis. Kč a je požádáno o dotaci ve výši 500 tis. Kč. Další akcí, která pokračuje z
minulého roku, je obnova dětských hřišť. V minulém roce jsme dotaci nezískali, a proto byla
zrealizována jen částečně. Dokončení původně naplánovaného rozsahu by mělo stát 400 tis. Kč a je
požádáno o dotaci ve výši 270 tis. Kč. Dotaci bychom rádi získali i na opravu dvou tříd v ZŠ. V rámci
této opravy bude dokončena výměna oken ve staré budově školy a opravena elektroinstalace, omítky,
topení a podlahy ve dvou třídách. Předpokládaný rozpočet je 500 tis. Kč a je požádáno o dotaci ve výši
350 tis. Kč. Plánována je i oprava budovy č. p. 88, kde sídlí pošta a knihovna. Zde bychom chtěli
upravit vnitřní uspořádání tak, abychom získali větší prostor pro knihovnu, vyměnit okna,
zrekonstruovat podlahy, elektroinstalaci a opravit omítky. Na tuto akci je požádáno o dotaci ve výši
200 tisíc Kč z Programu obnovy venkova jihočeského kraje. Celkový rozpočet akce je 400 tis. Kč
Mimo dotované akce máme v plánu opravu kanalizace od hasičárny k č. p. 6, zahájení
rekonstrukce staré cesty a zateplení a opravu fasády na č. p. 113. Dle potřeb budeme provádět i další
potřebné drobné opravy na majetku obce.
V letošním roce budeme pokračovat v přípravě stavby čistírny odpadních vod. Čeká nás
zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných pozemků. Realizace samotné stavby by
měla proběhnout v roce 2016.
Tolik krátce o připravovaném stavebním dění v obci. O tom, jak realizace jednotlivých staveb
pokračují, Vás budu průběžně informovat v dalších číslech zpravodaje. Nebylo zde možné podrobně
rozebrat jednotlivé dotační programy, ze kterých žádáme příspěvky, ani podrobnosti jednotlivých
staveb. Pokub by kdokoli z Vás měl zájem o podrobnější informace, pochopitelně jsem připraven
osobně odpovědět na jakékoliv dotazy.
St. Houdek

Beseda s kronikářem
Obec Sudoměřice u Bechyně Vás zve
na besedu s obecním kronikářem panem Františkem Stachem,
tentokrát na téma:

70 let od osvobození Sudoměřic
Beseda se koná v sobotu 28. února ve 14 00 hodin v zasedací síni obecního úřadu
Zvláště bychom uvítali účast pamětníků těchto událostí
Drobné občerstvení zajištěno
Nepřehlédněte pozvánku na divadelní představení ochotnického spolku Fikar na straně 2
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Pozvánka

18. prrosince 2015
5

T.J. Sookol Sudom
měřice u Becchyně
zve vvšechny dětti z blízka i z dáli na

 Rozpočtoovou změnu č. 4/2014.
 Rozpočett obce na rook 2015. Naa stra ně pří
říjmů
ve výši 100 000 000,-- Kč a na st
straně výdajjů ve
výši 11 0000 000,- Kč. Schodekk rozpočtu bude
b
kryt ze zůstatku finančních prostředkůů z
minulých let.
 Dar SDH
H Sudoměřřice u Becchyně ve výši
16.000,- Kč.
K
 Aktualizaaci Programu na obnovvu venkovaa pro
rok 2015..
 Žádosti o dotace v rooce 2015.
 Zapojení obce Suddoměřice u Bechyněě do
projektu K
Kalendář jihhočeských oobcí roku 20016.
 Ponechánní přeplatk
tku z vvyúčtování za
elektrickoou energii a plyn zaa rok 20114 v
rozpočtu Z
ZŠ a MŠ Suudoměřice u Bechyně.
 Složení in
inventurníchh komisí prro inventari
rizaci
majetku oobce k 31. 112. 2014.
 Dar obcee pro Domáácí hospic Jordán ve výši
5.000,- Kč.

Dětskýý maškaarní karrneval
do sudoměřickké sokolovnny.
Karneval se uskutečníí
0
v sobotu 114. března 22015 od 1500
hod.
Soutěže,, hry, písničkky, radost, zzábava.
SOUTĚŽ M
MASEK!!

V obci se narodil::

Vojtěch Pytela
Rodičů
ům srdečně
blaho
opřejeme

Zastupitelsttvo obce projednalo:
 Výsledkyy hospodařeení obce za období ledden listopad 22014.

Reestauracee sokolovn
na

Příští schůze zastu
tupitelstva ob
bce se koná ve
čtvrtek 9. 44. 2015 v 19
1 30 hodin v zasedací síni
s
Obecního úřadu v Sudoměřicích.

srdečněě zve na

karnev
valovou ttaneční zábavu
z

Program:





14. března
b
20155 od 2000 ho
odin
doo sudoměřiccké sokolovnny
vstupné 60,- Kč
s
soutěž
o nejjlepší maskuu

Hospod
daření obce 1 - 3 / 2015
Rozpoččtová změna č. 1 /2015
Prodejee pozemků
Různé
Podrobný program budee zveřejněn na úřední desce
7 dnů před kkonáním schůzee

Sudoměřičtí
S
tí hasiči děkuují všem pří
říznivcům zaa
návštěvu
n
báálu a bohaté příspěvky ddo tomboly.

Veškerá jednání
j
zastu
upitelstva jssou veřejná a
na
a všechna jste srdečně zzváni.

Divadeelní a osv
větový sp
polek Na
adějkov
uvádí h
hru Jana Váchala

Paníí Fanntom
massováá se zlobbí
Soko
olovna Sudoměřice u Becchyně
Nedělle 1. březzna 2015
5 od 16000 hodin
Vstup
pné dobro
ovolné
2

500 vverst po řeece Amga a cesta tan
nkem k jeezeru Mord
džogor
Celý živoot hledám divokou ppřírodu. Zppočátku jseem jezdil ddo
Karpaat, které byyly dříve prrosty sjezdovek, cyklo
lotras a hottelů. Zdalekka
největtší přírodníí poklady js
jsem však vviděl na Siibiři. Priváttní výlety ddo
ruské divočiny nejsou pro
ocházkou růůžovým saddem. Patříí organizačnně
i finaančně mezi náročné ceesty. Chvílii jsem tam žil mezi paastevci sobů.
Pomááhal jsem tahhat sítě eveenským rybáářům v deltě
tě řeky Lenyy a sušit senno
s Jakuuty. Mezi niimi jsem si také
t
našel kkamaráda.
Po posleddní výpravěě jsem byl rrozhodnut, že již na Dálný výchood
neepojedu. Přři loučení js
jsem pozvall svého jakuutského přít
ítele k soběě domů. Příš
íští léto s roodinou přijeel.
Navštívili mnohé evroppské památkky, užili si koupání v teplých
t
mořích. Zúčasstnili se takéé jako divááci
veeřejného haasičského ccvičení v S
Sudoměřicícch. Při večeerní zábavěě Ljoša se sobě vlastn
tní zvídavosstí
sppočítal účasstníky a práázdné sudy.. K jeho vellkému údivu
u vyšlo, že každý hostt v průměru
u musel vyppít
zaa večer ccaa 10 piv. Dodnes
D
vzppomíná, jak jeho ženaa Mariana zzačala mít s přibývajíc
ícím večerem
m
sttrach, kdy začne rvaččka. A oni jako asiatti budou prrvní na ránně. Nicménně, zábava pokračovaala
neenuceně a kklidně dále.. Na parketu
tu tančilo něěkolik spokoojených párrů. Kolem ppípy se vrattkým krokem
m
prrocházeli uusměvaví haasiči s půlliitrem v rucee. Nevěřícnně hemženíí pozorovali
li. ,,Ti češi jjsou opravddu
vzzdělaný nárrod, to u náás by už dávvno začal bboj a ráno by tady ležeeli alespoň ddva pobodan
ní," prohlássil
Ljoša.
Posleední den přeed odletem jsme sedělli v jedné pražské
p
pivnnici. Ljoša m
mne přemlo
louval k novvé
ceestě do Jakkutska. Žerttem jsem mu odpovědděl: ,,Pokud
d najdeš divvokou a nezzkrocenou ppřírodu, kam
m
doosud nevstooupila nohaa bílého mužže, tak přijed
edu".
Na zzačátku rokuu se mi Ljjoša ozval,, že takové místo naše
šel. Na můjj dotaz, kam
am konkrétnně
poojedeme, oodpověděl nneurčitě. Pooprvé v žiivotě jsem odcestovall na Dálný východ a neměl jsem
m
seebemenší přředstavu, kaam se podívvám.
Českoou část exppedice tvoři
řilo pět lesááků a Franta
ta Kolář synn lesáka, foormana. Čttyři kamaráddi
oddjeli pár dnní po příjezd
zdu do městta Jakutsk nna vodáckouu část výpra
ravy. Měli ppřed sebou pět set verrst
pllavby po koouzelné řecee Amga. See mnou zůsta
tal starý kam
marád Dalibor.
Po jeejich odjezdu Ljoša povvídá: ,,My ppojedeme k jezeru Morrdžogor na tanku". Myyslel jsem, žže
šppatně slyším
m. Hlavou sse mi mihl obraz tankuu T - 34. ,,N
Nešlo by, žee bychom ššli třeba pěššky, nebo jeeli
gaazíkem?" Z
Zeptal jsem
m se naivnně. ,,Šel jsi
si někdy
deevadesát kkilometrů ttravnatými řekami?", odvětil
Ljoša. Pochood travnatouu řekou jsem
m zažil a doodnes na
too vzpomínáám. Travnaaté řeky jsoou široká a mělká
úddolí, poroostlá travnnatými asi
si devadessáticentimetrovými drny, mezzi kterými stojí neboo velmi
poomalu tečee voda. Jsouu dvě varia
ianty pochoddu. Obě
jssou mizernné. První jje ta, že sse člověk pokouší
přřekračovat z jednoho ddrnu na druhhý, to se chvvíli daří,
alle pak se nněkterý drnn vyvrátí a člověk žucchne do
baahna. Druháá možnost jje jít bahnem
m mezi nimi. Nohy
see boří do bbláta, drny vvám brání v pohybu. K tomu
přřipočítejte hhorko a kom
máry. ,,Berru tank", oddpověděl
jssem.....
Norbert Hoomola
Chcete see dozvědět ppodrobnosti
ti z cesty do Jakutska?
Beseda s účastníky výpravy

500 verrst po řecce Amga a cesta tan
nkem k jeezeru Morrdžogor
se konná v pátek 13. března 20
015 od 19 00 hodin
v zaseddací síni obecního úřad
du v Sudoměřicích.
Vyprávěění Norberta
ta Homoly, L
Libora Maččího a dalšícch účastníkůů výpravy
doproovodí promít
ítání nádhern
rných záběrůů divoké pří
řírody a zážžitků z cestyy na Dálný východ.
v
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Lyžařský výcvik 2015

Projektový den

Dne 11. ledna 2015 jsme se v 9 hodin vydali
autobusem do pensionu Klostermann v Nových
Hutích.
Po příjezdu jsme se ubytovali, naobědvali a
poté jsme vyrazili na lyže. Byli jsme rozděleni do
3 skupin. Po zbytek týdne, kromě středy, jsme jezdili
skibusem na skiareál Zadov. Ve středu jsme si
odpočinuli od lyžování a jeli jsme na výlet do
Vimperka, kde jsme měli rozchod a nakoupili jsme si
věci potřebné na karneval, který se konal v pátek
večer.
Díky našim výborným učitelům jsme se
naučili dobře lyžovat. Lyžařský výcvik se nám velmi
líbil. Děkujeme.
Žáci 7. třídy

Dne 19. 12. 2014 se na naší škole konal
projektový den na téma „1. světová válka“.
Nejprve žáci 9. ročníku vyprávěli něco málo o
okolnostech, jak začala a probíhala 1. světová válka.
Poté se slova ujal kronikář pan Stach, který nám četl
z místní kroniky o válečném období na vesnici a jeho
dopadu na obyčejné lidi. Po panu Stachovi nás pan
starosta Houdek seznámil se zabezpečením ochrany
obyvatel
v případě
mimořádných
situací
v Sudoměřicích.
Po vyprávění jsme se rozdělili na dvě skupiny
– na dívky a na chlapce. Holky si zkoušely obvazovat
různými způsoby části těla a chlapci dělali testy se
zátěží. Zároveň se dozvěděli, co bylo součástí
vojenské výstroje.
Projekt jsme zakončili filmem o pozadí
atentátu na Františka Ferdinanda D´Este. Při jeho
sledování jsme odpovídali na zadané otázky.
Celý den jsme si užili.

Divadlo 1. stupeň
V pondělí 19. ledna se žáci 1. - 3. třídy
vypravili do táborského divadla na pohádku podle
Boženy Němcové Princezna se zlatou hvězdou na
čele.
V klasické pohádce s písničkami nechyběla
princezna Lada, zlý Kazisvět, princ Radovan ani
popletený, ale hodný kuchař se svou vařečkou.
Odměnou na závěr bylo dětem to, že směly přijít na
pódium a s pohádkovými postavami si zatancovat.
Představení se nám moc líbilo.

Zuzana Korandová, Klára Šonková, 9. tř.

Vánoční pásmo
I letos se celá škola sešla u vánočního
stromečku.
Žáci 1. stupně si připravili přednes básní
s vánoční tematikou. Jejich vystoupení bylo proloženo
společným zpěvem koled.
Všichni se tak ještě více naladili na blížící se
Mgr. Kristýna Kvardová
svátky.

Mgr. Lenka Rozmušová

Divadlo 2. stupeň
Dne 20. ledna 2015 se žáci 2. stupně odebrali
do Tábora na divadelní představení, které se
jmenovalo „Cantervillské strašidlo“.
Příběh se odehrával na starém anglickém
zámku Canterville, v němž strašilo. Noví majitelé
zámku měli ze strašidla legraci, kromě jejich dcery,
která nakonec strašidlu pomohla zbavit se prokletí.
Divadlo trvalo 2 hodiny a bylo velmi
zajímavé.

Školní výlet do Týna nad Vltavou
Dne 19. 12. jsme navštívili Muzeum Týn nad
Vltavou.
V jedné místnosti byly vystaveny vzácné
vltavíny a šperky z nich vyrobené. Také tam bylo
velmi zajímavé dělostřelecké cvičiště Velký Depot.
Viděli jsme sudoměřický poklad a našli jsme také
vltavotýnský poklad. Část expozice byla věnována
voroplavbě. Poté jsme vešli do místnosti
s vltavotýnským nádražím. Nejstarší část expozice byl
Svět loutek, kde jsme si mohli zahrát vlastní divadlo a
nakonec jsme si mohli vyhrát ve školní třídě, kde byl
zmenšený model staré historické školní budovy.
Výlet do Týna nad Vltavou nás velmi potěšil a
mnohému naučil.

Šárka Opatrná, Bára Kalousková, 7. tř

Zápis
do mateřské školky

Sabina Varačková, Gabriela Cvachová, 5. tř.

na školní rok 2015 - 2016

Mikuláš a čerti
5. 12. nás navštívili čerti. Některé děti
odnášeli ve velkých pytlích do pekla.
Byli moc strašidelní a měli velké řetězy, ale
Mikuláš a anděl byli moc hodní. Rozdávali nám
bonbóny a různé sladkosti. Čerti byli chlupatí, měli
kožešiny a velká košťata.
Líbilo se nám to a do dalšího roku jsme dostali
ponaučení nezlobit.

se koná
v pondělí 23. března 2015
od 1000 do 1500 hodin

Adam Proksch, Vojtěch Náprstek, 5. tř.
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Dvě malá ohhlédnutí do m
minulosti.
Jak sse stavělo nnové Hospoodářské družstvo v Sud
doměřicích..
V břeeznu roku 11935 podnikkl správce m
místní filiálkky Hospodáářkého družžstva
(ppro nezasvěěcené pozděější Výkup zzemědělskýých přebytků
ů) akci, za účelem zísskání
věětšího počtu
tu nových čllenů a podíl
ílů pro filiállku v Sudom
měřicích, poo sudoměřicckém
okkolí. V 11 schůzích, za
z notné poodpory J. Knotka
K
z Čeernýšovic a J. Hruškyy ze Sudom
měřic, upsánno
byylo jednak od novýchh členů, alee i od stávaajících člennů družstvaa 1 080 poddílů po 50 Kč. Tím byyl
poodílový zákklad místníí filiálky víc
íce než ztro
rojnásoben. Tato družžstevní uvěědomělost a pochopenní
čllenstva, kdee v první řa
řadě vedou hodětínštíí sedláci s 200 podílyy, umožnilaa stavbu nového skladu,
ktterý jest chlloubou zemědělského ddružstevnicctví zdejšíhoo kraje.
Dne 3. srpna zzapočalo see se stavboou nového skladu. Sttavbu provvedli stavite
telé J. Kníž
íže
a K. Kraus, oba z Bechhyně, za obbnos 160 tissíc Kč, a to v rekordním
ím čase za 1100 dnů! By
ylo to včetnně
vyykopávky zzákladů (ručně), všechh prací řemeeslnických a všech om
mítek. Většiina dřeva použitého nna
sttavbě byla ppřivezena ze středního Slovenskaa a je z dvou
uset a vícele
letých vyzráálých stromů
ů. Z místnícch
zddrojů je pouuze krov a šalovací prk
rkna a to z Knížecí Paaarské pily ze Sudoměěřic (dnes bbetonárka vve
sm
měru na Týýn). Na sttavbu se sppotřebovalo 280 q cementu a 2000 q hydraullického váppna. Lomovvý
káámen na základy
z
vozzili členovéé družstva,, kteří vlasttnili koňskýý potah, zddarma z obecního lomu
v Bežerovicíích. Nejvícce navozili hodětínští,, asi 30 kub.. sáhů. 80 tisíc
t
kusů ci
cihel navoziili bechyňšští
auutodopravcii z cihelnyy na Čečkovvě. Kopanýý písek, asii 180 kubíkků, navozili
li smolečtí ze
z své obecnní
píískovny. Řííční písek vvozili si stavvitelé ve svéé režii a byll z Lužnice pod Hutěmi. Voda bylla z místníhho
zddroje a to přípojkou k tomu speecielně zřízzenou. Vše se hoblovaalo, opracoovávalo a seesazovalo nna
místním sokoolském cvič
ičišti. Strojníí zařízení, vvýtahy a pod
dobně dodal
ala firma Unnion České Budějovicee.
Hlavnním důvodeem, proč bylo
b
přikroččeno ke sta
tavbě novéhho skladu, byly sklad
dovací potíž
íže
minulých lett. Po úrodnných létech, kdy byl re
relativní dosstatek obilí,, vázl odbytt a nouzov
vé skladovánní
poorůznu v naajatých stoodolách pro
rodražovalo skladovacíí režii. Nappříklad v rooce 1935 mělo družstvvo
v najaté dřřevěné stoddole p. Fili
lipa uloženoo 18 vagon
nů
ovvsa, volně nasypanéhoo do výše 4 metrů po čtyři měsícce.
Kde byla kvaalita si každdý asi domyyslí.
Za zaamyšlení sttojí, jak se v těch léte
tech stavělo a
jaaké byly asii náklady a režie. Již déélka stavby je zarážejíc
ící.
Potom je neepřehlédnuttelné to, z jakých materiálů by
ylo
sttavěno a oddkud byly bbrány. Tedyy z 90 % m
místní zdrojje,
místní matteriály, neppatrná doprrava, zaměěstnáni byyli
místní lidé a další nepřeehlédnutelnéé aspekty sttavby. To, co
c
má vydržet, bylo přiivezeno a tto v té nejle
lepší kvalit
itě,
myslím tím nosné trámy ze Sloveenska, ze str
tromů starýcch
2000 let.
současný pohled na sklad
Kdyžž už jsme naahlédli do ro
roku 1935, bylo
b
by dob
bré
sii připomennout, že ažž v tomto ro
roce byla ppostavena nnová silnicee od nás ddo Tábora a také byla
zaaasfaltována. Píše see o tom: V červenci zzapočato byylo s asfaaltováním silnice ze Všechlap a
poostupovánoo na Sudoměěřice a Bechhyni. Stavbuu provádělla firma Ingg. Bramberkk Praha, zpočátku velm
mi
kvvalitně, alee pak se ciitelně zhorššila. Ve Sm
molči a v Sudoměřicíc
S
ch byl z ússporných dů
ůvodů míseen
s asfaltem jeen štěrk na vrchní asi 3 cm silnouu vozovku.. Dospodu sse také šidiilo, dávalo se
s asi 10 cm
m
šttěrku jen naa sucho. Touu dobou byllo na našem nádraží veelmi živo. P
Přišlo sem ddrahou v něk
kolika vlnácch
6000 vagonů štěrku z Chhýnova. Mís
ísilo se na m
místě v Sud
doměřicích.. Stroj na mísení, velkoou míchačkuu,
seestavil beechyňský vvšeuměl strrojník Bílekk. Poháněn
no bylo vvše velkou parní loko
omobilou. O
zaaasfaltování a stavbu této silnicee se nejvícce zasloužill předseda okresního zastupitelsttva p. Bendda
z Čečkova. O
Okresnímu asfaltu se ttak dostalo přezdívky Bendolit.
B
Tak ttedy dvakráát jsme spoolu trochu nnahlédli do minulosti.
i. Jenom takk maličko, jen jsme sse
kooukli 80 le
let zpět, jakk se tehdy sstavělo a coo se stavěloo. A tak můůžeme possoudit, co se od té dobby
zm
měnilo k leppšímu a co zůstalo stejjné. Tak zasse někdy naashledanou..
Z toho
o, co kde po
ochytil, ze záápisů bývaléh
ho Výkupu a od pamětn
níků stavby ssilnice sestav
vil pro Obeccní
zp
pravodaj
Františ
išek Stach, ob
becní kronikáář.
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Vznik sokolské tělovýchovy
Na počátek tohoto vyprávění se vraťme do
poloviny 19. století. V roce 1859, po porážce Rakouska
ve válce s Itálií, padl i Bachův absolutismus. Tato událost
měla vliv také na českou společnost, která začala vytvářet
vlastenecké vzdělávací kulturní a tělovýchovné spolky. Tehdy se v pravou
chvíli a na pravém místě objevily dvě zajímavé osobnosti – dr. Miroslav
Tyrš a Jindřich Fügner, kteří se podle řeckého vzoru kalokagathie (kalos –
krásný, agathos – dobrý) rozhodli založit první český tělovýchovný spolek,
jemuž dali jméno Sokol.
Stalo se to 16. února roku 1862. Být Sokolem, znamenalo uplatňovat
myšlenky bratrství mezi lidmi, kázně, vytrvalosti, lásky k vlasti, rozvíjení
zdatnosti, vůle, hájení pravdy... Sokolská hesla v sobě často obsahovala
pokrokový a humanistický náboj: Jedinec nic, celek vše! Tužme se! Kupředu,
zpátky ni krok!
To poslední heslo je mnohým z nás povědomé, ale nemylme se, nejde
o „dítko“ vzniklé po roce 1948. Oba zakladatelé velmi striktně odmítali
jakékoliv politické směřování spolku. Pozdravem Sokolů bylo „Na zdar!“.
Znakem spolku se stal sokol v letu. Autorem nádherného spolkového praporu
byl Josef Mánes, který navrhl i sokolský kroj – světlé kalhoty a kazajku
s čamarami z režného plátna, červenou ,,garibaldiovskou“ košili, tmavou
kulatou čapku ozdobenou červenobílou kokardou a sokolím perem. Sokolský
kroj se stal ve své době doslova módní záležitostí. Ženský tělovýchovný ,,úbor“ tvořily šaty s dlouhým
rukávem, se sukní pod kolena a nabíranými kalhotami sahajícími do poloviny lýtek. Vše bylo doplněno
vysokými šněrovacími botami. Teprve po zhruba 40 letech se objevil sokolský dámský kroj tak, jak jej
znaly naše babičky – modrá skládaná sukně (nebo trenýrky), bílá halenka zdobená červeným
lemováním a vyšívaná čelenka.
V Sokole se trénovala nejen prostná cvičení, ale také atletické disciplíny, šerm, stolní tenis,
lyžování, cvičení na nářadí, plavání, pěstovala se turistika, zápas či jízda na koni. Kromě toho se hrálo
ochotnické divadlo, konaly se besídky, výlety a mnoho dalšího. Zakladatelům totiž nešlo jen o tělocvik,
o tělesnou výchovu, ale o plné uplatnění hesla Ve zdravém těle - zdravý duch! Směřovali také
k výchově mravného, pracovitého, rozumově vzdělaného, kulturního a vlastenecky cítícího člověka.
V roce 1882, kdy Sokolové pořádali první slet, měly jejich jednoty třináct a půl tisíce členů. Po vzniku
Masarykovy republiky se Sokol stal opravdu masovým hnutím. Česká obec sokolská byla přeměněna
na Československou obec sokolskou.
Pod vlivem celonárodního nadšení byl také v Sudoměřicích roku 1919 Sokol ustanoven.
Z www.ledcice.cz vybrala Šárka Kratochvílová

T.J. Sokol Sudoměřice u Bechyně
Vás při příležitosti 90. výročí postavení sokolovny
srdečně zve na slavnostní výroční valnou hromadu
6. března 2015 v 1800 hodin v sále sokolovny.
Program:

Vystoupení mažoretek ze základní školy
Cvičení dětí
Veřejná valná hromada
Obnovení pamětní desky
Beseda o historii sokolovny
Volná zábava s hudbou
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Nejpilnější ččtenář v rooce 2014
Nejpilnějšíím čtenářeem v loň
ňském rocee v
kategorrii do 15 leet se stala E
Evička Hru
ušková. Přeččetla
celkem 39 knih.
V kategoriii dospělí zzvítězila panní Anna Suuchanová, kkterá má naa svém konntě
137 kniih. Obě čtennářky získal
aly za svoji pilnost
p
knihhu.
Ještě jednoou výherkynním gratulujji.
Jak jjsme četli v roce 2014
V tom
mto roce naavštěvovaloo knihovnu 77 čtenářů,, z toho byllo 32 čtenář
ářů do 15 leet. Za účelem
em
půůjčení knih uskutečnili
li celkem 7228 návštěv. V
Vypůjčili sii 1507 knih,, 1132 perioodik a 19 CD
D.
Věkové slože
žení čtenářů se pohybovvalo od 2 let
et do 86 let.
V knihovním foondu máme k dnešnímuu dni 3235 knih, z tohho naučné ppro dospělé 563, beletrrie
prro dospělé 11675, naučnné pro mláddež 136 a beeletrie pro mládež
m
861..
Všech
chny knihy nnaleznete v katalogu naa naší intern
netové stránnce www.okksudomericee.cz
Z perriodik odebííráme tyto ttituly: Histoory, Epochaa, Moje země, Koktejl,, Květy, Pan
ní domu, Svět
žeeny, Praktic
ická žena, Dekor, Náš úútulný byt, Z
Zahrádkář,, Zdraví a zaapůjčit
sii můžete i některá per
eriodika z ppředešlých llet, jako je Bydlení, B
Burda,
Betynka, Rodiče, Mateřřídouška, 211.století Junnior.
Pro vveřejnost nab
abízíme 2 poočítače s přiipojením k internetu
i
zddarma,
tiiskárnu, koppírování a oobjednání váámi požadovvané knihy z jiné knihoovny.
Regis
istrační popllatek na rokk činí 20 Kč..
Provozní doba k
knihovny:

Pondělí
Středa
Pátek

14,00 - 18,00
14,00 - 18,00
14,00 - 16,00

Teleffon: 6060355379

Lenka Ma
arešová

P
Pozvánka
a na valno
ou hromaadu
Přeedstavenstvoo společnossti České přřístavy a lo
oděnice n.n.s. svolává řřádnou valn
nou hromad
du,
00
která se buude konat 200. 3. 2015 ood 19 hod.. v bežeroviickém Parlam
amentu.
Program řád
dné valné hro
romady:
1. Zahájení valné hrromady a vollba orgánů valné hromady.
2. Projeednání a schv
válení řádné účetní závěrk
rky a návrh na rozdělení
hospo
odářského vý
ýsledku za rok 2014.
3. Kultu
urní vložka „Z
„ Bežerovicc ku hvězdám
m“.
4. Rozh
hodnutí o zvý
ýšení základn
ního kapitálu
u společnostii o 6 mld. Kčč
upsán
ním nových aakcií.
Pro ctěné dámy a pány akcionáře tek
kuté občerstv
tvení zajištěnno.

KERAMICK
KÝ SEMIINÁŘ v Sudoměřic
S
icích u Becchyně
Třiadvaccátý ročník Keramickéh
K
ho seminářee se koná 100. – 19. červvence 2015..
M
Máte-li
záje
jem,
budete zaasvěceni do řemesla s přesahem
p
doo volné tvorrby,
prožijete celý keramiický process během jediiného týdnee,
drsníí keramičtí ppraktici Váss zasvětí do tajů techno
ologie nejenn keramiky,, ale i lehanéého skla.
Sem
minář je určeený všem, kkteří se chtěějí pokusit o prvý či jižž opakovanýý kontakt s hlínou.
h
Způsob prá
ráce v seminnáři zjistíte v Tatrmansk
ských výročn
čních zpráváách na www.tatrmani.su
sudomerice.c
.cz
Program semináře jje plánován tak, aby see seminaristé
té mohli účaastnit desátéého ročníku Divadla naa
návsi a pátého ročnníku Jarmarrku lidovýchh řemesel.
Dotazy a ppřihlášky poosílejte na tatrmani@su
ta
udomerice.c
.cz
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