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Vydává obec Sudoměřice u Bechyně
IČO: 252964

Jihočeská vesnice roku 1999
Ročník 2011 číslo: 3 vydáno: 17. června MK ČR E 17304
Vážení spoluobčané,
opět Vás v krátkosti seznámím s aktuálním děním
v obci.
Minule jsem se zmiňoval o chystané výměně
oken a dveří v budově obecního úřadu. Řada z Vás si
jistě všimla, že tento projekt je již dokončen. Bylo
provedeno i následné zednické začištění a opravena
malba. Celá akce je spolufinancována z Programu
rozvoje venkova, který je podporován Evropskou unií.
Projekt je v současné době vyúčtován a čekáme na jeho
kontrolu a poté na proplacení. Přislíbená dotace je ve
výši 468 000,- Kč.
Dokončena
je
i
oprava
komunikace
v Bežerovicích. Byla provedena rychle a v dobré kvalitě.
I na tuto akci byla přislíbena dotace a to ve výši
120 000,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje. V tuto chvíli je nutné předložit správci programu
vyúčtování.
Pokročila i příprava výstavby sítí k novým
stavebním parcelám. Z minule zmiňovaných tří
stavebních povolení jsou již vydána dvě (na veřejné
osvětlení, plynovod a komunikace včetně chodníků a
parkoviště) a na třetí (vodovod a kanalizace) je již
vypsáno stavební řízení. Úspěšně je dokončeno i
výběrové řízení na dodavatele. Do výběrového řízení se
přihlásilo celkem 7 uchazečů a to: COLAS CZ, a.s.;
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika,
a. s.; EUROVIA CS, a. s.; STRABAG, a. s.; Sdružení
UNICO – VHS; DAICH, spol s. r. o. a SWIETELSKY
stavební, s. r. o. Z výběru bylo postupně vařazeno
5 uchazečů pro nesplnění požadavků zadání.
V hodnocení zůstali uchazeči COLAS a EUROVIA.
Nejlepší nabídku předložila firma COLAS s nabídkovou
cenou 8 340 075,- Kč bez DPH. Kromě nejlepší ceny
nabídla firma i nejdelší záruku, nejkratší termín výstaby a
nejvyšší sankci za jeho nedodržení. Jen pro zajímavost
uvádím cenu stavby podle původního rozpočtu:
11 431 545,- Kč. Výběr dodavatele stavby schválilo
zastupitelstvo obce dne 24. května 2011. Vzhledem k tomu,
že žádný s uchazečů se proti výsledku výběrového řízení
neodvolal, můžeme v příštím týdnu s firmou COLAS
uzavřít smlouvu o dílo. Stavba tedy v nejbližší době začne.
Mimořádně se nám podařilo zajistit cca 250 tun drcené
balené směsi (dočasně je uložena na parkovišti před
hřbitovem). Jedná se o výborný materiál k opravě cest.
Chceme ho proto využít k opravě cesty k Americe.
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Krajský úřad obci přiznal dotaci na
opravu bežerovické kapličky z programu Obnova
drobné sakrální architektury v krajině. Přislíbeno
máme 50 000,- Kč což je maximum jež program
poskytuje. V letošním roce bude z těchto
prostředků opravena střecha kapličky. Vzhledem
k použité krytině se jedná o opravu poměrně
náročnou. Glazované bobrovky vyrábí pouze
jedna firma v Poštorné u Břeclavi, vyrábějí je
pouze na zakázku a od toho se odvijí i jejich
cena. Komplikací bude i malovaný strop
kapličky. Ten je přichycen přímo na krov a proto
bude nutné při opravě krovu postupovat velmi
opatrně, aby nedošlo k jeho poškození. Věřme,
že vše dobře dopadne a kaplička se dočká do
podzima nové střechy.
Tolik v rychlosti o aktuálním dění v obci.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mě bez
váhání obraťte.
St. Houdek

Kurzy lidových řemesel
V polovině je letošní ročník kurzů
lidových řemesel, které pořádá o. s.
Tatrmani.
Dosud se uskutečnily tyto kurzy:
Malování na hedvábí, Košíkářství, Ruční
tkaní a Drátování.
V červenci je na
programu již tradiční týdenní keramický
seminář a od zaří začnou další jednodenní
kurzy. Na letošek jsou ještě přichystány
tyto: Kovářství, Vyšívání z rybích šupin,
Výroba vytráží technikou TIFFANY a
Adventní vazba. Na závěr kurzů opět
proběhne vánoční výstava.
V příštím čísle zpravodaje naleznete
podrobný rozpis zbývajících kurzů.
Neváhejte a přijďte se naučit něco nového.
SH

Poplatek ze psů
Upozorňujeme všechny chovatele psů, že
poplatek ze psů je splatný do konce měsíce
června.

21. dubna 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
Ø Dar SDH Bechyňská Smoleč ve výši 10 000,- Kč.
Ø Dar SDH Sudoměřice u Bechyně ve výši 25 000,Kč.
Ø Záměr obce prodat pozemek č. 668/7 v k.ú.
Sudoměřice u Bechyně.
Ø Záměr obce prodat pozemky č.: 154/3, 154/4,
154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 154/9; 148/1, 148/2,
148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/8, 148/9; 14/1,
147/2, 147/3, 147/4, 147/5 v k.ú. Sudoměřice u
Bechyně.
Ø Složení komise pro výběr dodavatele na stavbu
ZTV Sudoměřice u Bechyně.

Obecní úřad provede výběr poplatku v
osadách takto:
Bechyňská Smoleč
středa 22. 6. 2011 od 1630 do 1730 v KD
Bežerovice
středa 22. 6. 2011 od 1745 do 1830 v úřadovně
Sazba poplatku je
60,- Kč za jednoho psa
120,- Kč za druhého a
dalšího psa téhož chovatele.

Zastupitelstvo projednalo:
Ø Plánovanou opravu cesty v Bežerovicích.
Ø Žádosti o koupi zahrádek na poz. č. 143/1 v
Sudoměřicích u Bechyně a rozhodlo, že pozemky
obec nebude prodávat, ale prodlouží dosavadním
nájemníkům nájemní smlouvy.
Ø Opravy oken v KD Bechyňská Smoleč.

Sbor dobrovolných hasičů Bežerovice
Vás zve na oslavy

24. května 2011

100. výročí

Zastupitelstvo obce schválilo:
Ø Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
dodavatele stavby ZTV Sudoměřice u Bechyně. Na
prvním místě se ve výběrovém řízení umístila firma
COLAS CZ, a.s.
Ø Změnu podpisového vzoru k běžnému účtu obce.
Ø Výpověď termínovaných vkladů obce a převedení
peněz na běžný účet obce.
Ø Záměr z části financovat stavbu ZTV Sudoměřice
u Bechyně z úvěru ve výši
5 milionů korun se
splatností 10 let a podání výzvy finančním ústavům
k předložení nabídek na zmíněný úvěr.

založení SDH Bežerovice.
Oslavy se uskuteční na bežerovické návsi
v sobotu 30. července 2011 odpoledne.
Program:
1300 zahájení oslav, slavnostní nástup
1330 ukázka dálkové dopravy vody
1430 ukázka historické techniky
1500 občerstvení a volná zábava

Zastupitelstvo projednalo:
Ø Informace o jednání o koupi či pronájmu budovy
nádraží v Sudoměřicích u Bechyně.

K tanci a poslechu bude hrát

HARTMANICKÁ MUZIKA
SDH Bežerovice děkuje všem sponzorům,
kteří přispěli na organizaci oslav.

Příští schůze zastupitelstva obce se koná v
úterý 28. 6. 2011 v 1930 hodin v zasedací síni
Obecního úřadu v Sudoměřicích.

Sudoměřický zpravodaj, MK ČR E 17304, občasník,
vydává Obec Sudoměřice u Bechyně, IČO 00252964.
Příští číslo vyjde začátkem srpna 2011,
uzávěrka 20. 7. 2011.
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

Program:
Ø Hospodaření obce
Ø Závěrečný účet obce rok 2010
Ø Prodej pozemků
Ø Různé

Všichni jste na toto jednání
srdečně zváni.
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Okrsková soutěž Sudoměřice u Bechyně
Dne 21. května 2011 pořádal náš sbor Okrskovou soutěž v požárním sportu.
Zúčastnilo se sedm družstev mužů a dvě družstva žen. Klasickými soutěžními
disciplínami byly štafeta na sto metrů a požární útok. Po celkovém součtu bodů se na
prvním místě umístilo sudoměřické družstvo mužů a sudoměřické ženy doběhly jako
druhé.
Celý den nás provázelo pěkné počasí. Soutěž se velmi vydařila. Tímto bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným a zvláště pak domácím týmům za vynikající umístění.
Bohumil Zeman velitel SDH Sudoměřice u Bechyně
-Na obrázku vlevo se sudoměřická
děvčata připravují k požárnímu útoku.
-Vpravo celý úspěšný sudoměřický tým.

Projekt Regionální značka se blíží ke konci
Projekt Regionální značka vznikl na podporu marketingu místních výrobků
a služeb v cestovním ruchu. Jedná se o systém značení výrobků, produktů a služeb, který
využívá dobrého jména regionu k propagaci a pomáhá čelit dováženým výrobkům.
Značené produkty, jejich prodej a propagace zároveň posilují turistickou atraktivitu místa a
dotváří jeho charakter. V neposlední řadě také přispívají ke zvyšování hrdosti místních obyvatel na
místo, kde žijí a příznivě ovlivňují vnímání tohoto místa návštěvníky a turisty.
Území Mikroregionu Lužnice, kde je projekt v současnosti realizován, zahrnuje tyto obce:
Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hlavatce, Hodětín,
Hodonice, Komárov, Malšice, Radětice, Rataje, Skrýchov, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Záhoří a
Želeč. Prozatím se o Regionální značku přihlásilo 34 výrobců, producentů a provozovatelů služeb v
cestovním ruchu, kteří si tak zajistili reklamní místo v připravovaném katalogu Regionální značky.
Pokud máte i Vy zájem o bezplatnou propagaci v rámci tohoto projektu, máte poslední šanci!
Kontaktujte nás buď v kanceláři MAS Lužnice v Sudoměřicích u Bechyně, nebo na tel. čísle
721 867 720.
Do projektu se ale může zapojit každý z Vás tak, že dá hlas svému oblíbenému výrobci,
producentovi nebo provozovateli služby v cestovním ruchu. Anketní lístky naleznete na začátku
července ve svých schránkách nebo na webu www.masluznice.bechynsko.cz. Každý řádně vyplněný a
odevzdaný anketní lístek bude zařazen do slosování o let balónem! Máte tedy jedinečnou šanci
prohlédnout si náš region i z ptačí perspektivy. Proto neváhejte a zúčastněte se s námi
projektu Regionální značka!
Vyhlášení soutěže a slosování anketní lístků proběhne 23. 7. 2011 na návsi v
Sudoměřicích u Bechyně u příležitosti řemeslného jarmarku a divadelního festivalu
Divadlo na návsi.
Lenka Houdková, koordinátorka projektu
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Dne 26.4.2011 jsme se zúčastnili
exkurze do Prahy. Navštívili jsme výstavu
„Staré pověsti české" v Národním muzeu.
Poté jsme se prošli po Václavském
náměstí, pokračovali jsme až na Staroměstské
náměstí k orloji. Dorazili jsme k němu přesně v
poledne a viděli jsme i apoštoly.
Pak jsme si každý koupil něco dobrého a jeli jsme
domů.
Markéta Návratová

V úterý 10.5.2011 se žáci I. stupně ZŠ
vydali do Tábora na koncert Jaroslava
Uhlíře. Jeho „Hodina zpěvu" byla plná
známých a veselých písniček z filmů a
pohádek. Děti většinu písní znaly a spolu s
Jaroslavem Uhlířem celou hodinu prozpívaly.
Všichni jsme odcházeli spokojeni, s úsměvem a s
dobrou náladou.
Ve čtvrtek 12.5. děti z I. stupně vyjely na
bechyňský stadion, aby zde vzájemně poměřily
své síly ve čtyřech atletických disciplínách.
Závodily v běhu na 50m, ve skoku dalekém, v
hodu míčkem a ve vytrvalostním běhu. Sportovní
odpoledne se nám vydařilo a už se těšíme na
okresní atletické závody v Táboře, kam nás ti
nejlepší pojedou reprezentovat.

Ve školním roce 2010/2011
vycházejí z 9.tř. tito žáci: Pavla
Ambrožová, Eliška Kubíčková, Markéta
Návratová, Markéta Nováková, Michala
Nováková, Václav Opatrný, Žaneta Syručková,
Jan Šonka.
I. Hemerová, tř. uč

Jana Jánová

Děti z mateřské školy si užívají
nové pískoviště. Ke hře mohou
využívat i novou skluzavku
s houpačkami s
bezpečnou
dopadovou plochou.

V obci se narodila:

Kristýna Duspivová
Rodičům srdečně blahopřejeme
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Stoletý v Bežerovicích.
„Zápisník tento věnuji Vám, moji milí spoluobčané, k účelu tomu, abyste v něm
zaznamenávali vše, co kdy sbor hasičů naší milé obce Bežerovice na záchranu
ohroženého majetku svých bližních vykonal, jak se vyvíjel a si i jinak počínal.
Dárek tento doprovázím vroucím přáním: Nedopouštěj Bůh, abyste příliš často síly své vůči zkázonosně
rozpoutanému živlu ohně zkoušet museli, pak-li však toho nutnost bude, pak aby Vaší obětavé práci požehnání
se dostalo a úspěch aby plně šťastný byl.
Budoucí pak, kteří jednou na Vaše místa nastoupí, nechť ze zápisů uvidí, jak v práci, svornosti, kázni a
bratrském styku pevně stál zdárný Váš kruh, aby i oni jsouce tímto povzbuzeni, za heslem „Bohu ke cti, vlasti
ke slávě a bližnímu ku ochraně“, po příkladě Vašem, vzorně dále kráčeli.
V úctě a přátelství Vám oddaný spoluobčan
Antonín Fiala, správce Hlávkových kolejí
Českých vysokých škol pražských.
Dáno v Praze, v květnu 1912“
Toto je přesná citace zápisu z Hasičského zápisníku požárního sboru obce Bežerovice od čestného
občana bežerovického a také spoluzakladatele sboru hasičů v Bežerovicích.
Ano, letos dne 20.10. 2011 tomu bude sto let, co se v Bežerovicích rozhodlo a uvedlo ve skutečnost
dávné přání občanů bežerovických, zakoupit obecní stříkačku a zřídit sbor dobrovolných hasičů. Stalo se tak za
úřadování obecního zastupitelstva pod vedením starosty Jos. Hrušky z č. 19, za radňování Jos. Honzy č. 20, Jos.
Marka č.18 a za souhlasu a podpory zastupitelů Fr. Hrušky č. 6, Fr. Suchana č.10, Jana Honzy č.17, Jana
Hrušky č. 3, Jos. Daňhy č. 2, Jos. Honzy č. 11.
Po platném hlasování obecního zastupitelstva bylo zahájeno prostřednictvím čestného občana
z Bežerovic, výše již jmenovaného A. Fialy, vyjednávání s českou firmou „Ústřední prodejna stříkaček v Praze“
a došlo konečně k objednávce stříkačky, a to „vzoru schváleného Zemskou hasičskou jednotou, stroje to zcela
moderního“. Zároveň se strojem zakoupeno bylo i různé pomocné hasičské nářadí a výzbroj pro 20 členů
sboru.
„Stroj byl zcela nový, zpracován důkladně, o čemž se náš důvěrník pan Fiala sám osobně několikráte
v pražských dílnách Ústřední prodejny přesvědčil. Stroj byl podroben přísné zkoušce, opět za přítomnosti
p. Fialy, přísežným znalcem, zemským hasičským inspektorem a obstál dokonale.“ (citace ze zápisníku)
Stříkačka byla dodána do obce v únoru 1912 a tady byla znovu za přítomnosti všech funkcionářů
odzkoušena montérem firmy. Potom obec tuto stříkačku přijala. Stroj byl potom svěřen pod ochranu sousedovi
J. Honzovi. Stříkačka i s příslušenstvím stála po všech slevách 1 858,05 Korun a výzbroj pro dvacet členů stála
341,95 Korun, tedy celkem 2 200,- Korun. Plátěné obleky zakoupili si členové sboru na svůj účet. Celková
suma byla uhražena jednak z úspor obce a dále výpůjčkou u Okresní hospodářské záložny v Bechyni a tak
mohl být účet zaplacen najednou a hotově. V měsíci září 1912 byla z obecních prostředků postavena na místě
obecním kolna na stříkačku a příslušenství v ceně 307,55 Korun. Sbor pak vykonal čtyři hasičská cvičení a to
stačilo k tomu, aby se každý seznámil se svojí funkcí u stříkačky.
První dobrovolný sbor byl sestaven takto: starosta Fr. Haškovec, velitel Ant. Hruška, zást. velitele
Jos. Marek, jednatel Jos. Hruška, cvičitel Tom. Hruška, druhý cvičitel J. Losos, pokladník J. Honza, revizor
Fr. Blažek, lékárník Vojt. Drtina, hornista J. Pokorný, stříkačník Jos. Losos, členové A. Mottl, Jos. Honza,
Fr. Honza, M. Alexa, J. Kos, J. Jedlička, Fr. Suchan, Jan Koliha, Tom. Suchan.
Podle zápisů prvně zasahovali bežerovičtí dne 22. 7. 1916 v Kamenném Dvoře, kdy od blesku chytily
střechy nad stájemi a uskladněné seno. Další zásah byl 2. 7. 1919 kdy blesk zapálil stodolu a kolnu v č. 2 u
Daňhů, dřevěná stodola a kolna sice shořely, ale ostatní bylo uchráněno. Dne 19. 4. 1924 vypukl požár
ve 2230 hodin u Hrušků v č. 26 a postižená byla stodola a část kolny, a 1. 11. 1924 byl požár v č. 15 u Jos.
Filipa, kdy shořela stodola a obytné stavení. Zbytek usedlosti a okolní statky se podařilo uchránit. To je o
prvních zásazích nového sboru vše. Bežerovičtí hasiči pak zasahovali i po okolí, například ve Smolči,
Černýšovicích a jinde. V roce 1922 měl podle zápisů sbor v Bežerovicích 25 řádných členů.
A jak je tomu po sto letech? Hasičů je v Bežerovicích vedeno 16 členů a technika je uskladněna ve
zděné hasičské zbrojnici na návsi a obsahuje stříkačku PS 8 s potřebným příslušenstvím. Vzorně zrepasovaná a
funkční původní stříkačka z roku 1912 je uskladněna v garáži za obecní úřadovnou.
Tak byl tedy založen Dobrovolný sbor hasičů v Bežerovicích, jenž slaví letos celých sto let od vzniku.
Přejeme mu hodně úspěchů a nejméně ještě jednou sto let života. A aby nemusel zasahovat při požárech a
hlavně ne v den oslav sta let své existence, které plánuje na 30. července letošního roku.
BEŽEROVICKÝM HASIČŮM ZDAR!
(A ještě něco pro zajímavost. Obec podala žádost o podporu hasičského sboru Slavnému zemskému výboru C a K, který již
v r. 1912 povolil subvenci 500,- K. Bohužel dodnes nebyla vyplacena, dále byla poslána žádost J. M. císaři a králi, na
kteroužto dodnes neobdrželi odpověď. Nepřipomíná vám to něco, nemělo by se s tím něco dělat ?)

Z bežerovického hasičského zápisníku opsal a sestavil Fr. Stach, kronikář obce.
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Výtvarná soutěž „Lesy a příroda kolem nás“
Letošní rok byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním
rokem lesů. K této příležitosti uspořádaly Lesy České republiky, s. p., Krajské ředitelství České
Budějovice a Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 1. ročník výtvarné soutěže.
Chtějí takto upozornit na význam lesa našeho kraje a domova stovek druhů rostlin a živočichů,
jako zdroje poučení a inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a
ostatních umělců.
Cílem soutěže je podpora výtvarné reflexe zážitků dětí, získaných návštěvou lesa a umocnění
vlivu lesa a přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.
Témata soutěže jsou: Les, Strom, Lesní zvíře, Lesní rostlina, Člověk a les.
I naše knihovna se do této soutěže zapojila společně s Městskou knihovnou v Táboře. Výtvarné
práce dětí (z mateřské školy a školní družiny) budou odeslány do táborské knihovny, kde budou
vystaveny v měsících červenci a srpnu a vyhodnoceny nejlepší práce. Z každé kategorie budou
odeslány tři práce do Jihočeské vědecké knihovny, kde při vernisáži výstavy dne 5. října 2011 budou
vyhlášeny výsledky celé soutěže a předány odměny vítězům. Oceněné práce budou zveřejněny na
internetových stránkách pořadatelských organizací.
1. Kterou knížku nenapsal Josef Škvorecký ?

TEST

a) Zbabělci
b) Obsluhoval jsem anglického krále
c) Tankový prapor

2. Jak se jmenuje básník, který napsal Stop-time, Černé nebe nad městem ?
a) Josef Kainar
b) Jaroslav Seifert
c) Václav Hrabě

3.Který ze spisovatelů se zabývá mimozemskými a fantastickými náměty ?
a) Jan Rychecký
b) Ludvík Souček
c) Jiří Kačírek

4. V které knize se poprvé objevilo slovo robot ?
a) Věc Makropulos
b) Válka s mloky
c) RUR

5. Který spisovatel dostal Nobelovu cenu za literaturu ?
a) Josef Kainar
b) Jaroslav Seifert
c) Jan Werich

6. Který spisovatel napsal povídku o mrtvé kočce, která věděla všechno nejlépe ?
a) Karel Čapek
b) Josef Hrabal
c) Karel Michal

8. V které knize se mluví o výrobě sanitárních kachliček ?
a) Generální zázrak
b) Plná bedna šampaňského
c) Vážení přátelé, ano

9. Lakomá Barka je postava z pohádky...
a) Boženy Němcové
b) Františka Hrubína
c) Jana Wericha

10. Divadlo Semafor bylo založeno v roce 1959..
a) Jiřím Suchým
b) M. Šimkem a J. Grosmanem
c) Miroslavem Horníčkem
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Výsledky testu : 1b, 2c, 3b, 4c, 5b, 6c, 7c, 8c, 9c, 10a

7.O jednom zvláštním učebním oboru píše Pavel Kohout ve své knize...
a) Letkyně
b) Poletovač
c) Katyně

Plány na léto
V průběhu letošních prázdnim chceme uskutečnit opravu elektroinstalace v
sokolovně. Na financování této rozsáhlé akce jsme podali prostřednicvím MAS Sudoměřice žádost o
dotaci a ta nám byla přislíbena. V rámci této opravy bude vyměněno veškeré elektrické vedení,
nainstalována nová osvětlovací tělesa, tak aby to vyhovovalo potřebám tělocvičny i kulturního sálu.
Součástí oprav bude drobná stavební úprava v přísalí tak, aby se rozšířily prostory restaurace o
skládek, přísálí bude o několik metrů prodlouženo směrem k zadní kuchyni, z níž vznikne nářaďovna.
V těchto dnech zahajujeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Věříme, že se nám podaří
zvládnout vše potřebné tak, aby se plánovaná oprava uskutečnila v potřebné kvalitě a včas.
I během prázdnin se bude stále sportovat, proběhnou naše pravidelné turnaje, fotbalový
memoriál Vendelína Varačky a volejbalový turnaj o putovní pohár a zároveň memoriál Karla Štefana.
Eva Dušková

Fotbal jaro 2011
Fotbalisté Sudoměřic vyhráli 4. třídu a postoupili do vyšší soutěže.
Nedávné sloučení dvou klubů Sudoměřic a Březnice přineslo první velký úspěch. Naši hráči
zvládli jarní mistrovská ukání na jedničku a výsledkem toho je, že se po dvou letech vrací do
Sudoměřic fotbalová 3. třída. K podzimním 15 bodům hráči přidali jarních 18 bodů a vyhráli s
převahou 4. třídu, skupinu B.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, že ke každému utkání přistoupili zodpovědně a vytvořili
výbornou partu, bez které to ve fotbale nejde. Do nové sezóny půjde mužstvo s novými ternéry. Už loni
napodzim jsem oznámil, že po sezóně končím. Hráče do podzimních bojů povedou Václav Opatrný ml.
a Václav Tisoň st.
Za svůj největší úspěch tady v Sudoměřicích považuji ne postup, ale skutečnost, že se nám
podařilo ze dvou vesnic, mezi kterými v minulosti panovala obrovská rivalita, vytvořit jednu velkou
fotbalovou partu, kde táhnou všichni za jeden provaz. Svým nástupcům přeji pevné nervy a hodně
vítězných utkání se svými hráči. Přál bych jim také to, aby se jim podařilo úroveň místního fotbalu
posunout opět o něco výše.
Jan Šonka

pořádá
zábavné sportovní odpoledne
pro děti

Kdy: čtvrtek 30. 6. 2011 od 1500 hodin
Kde: na fotbalovém hřišti
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Pátek 22. července
1800 hod.
TYAN Dýšina a ves Touškov

KOMEDIANT BOŽÍ
2100 hod.
Teátr Víti Marčíka

BAJAJA
Sobota 23. července
1400 hod.

Spolek loutkářů Vozichet z Jablonce nad Nisou
ZLATÉ KUŘE
2100 hod.

DS AMADIS (Brno), Murray Schisgal
A CO LÁSKA?
Neděle 24. července
1400 hod.

Divadýlko Kuba z Plzně
NENÍ DRAK JAKO DRAK
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V případě nepříznivého počasí se bude hrát v sudoměřické sokolovně.
Za podpory MK ČR, Jihočeského kraje a obce Sudoměřice nad Bechyní pořádá o.s. TATRMANI
www.tatrmani.sudomerice.cz
V sobotu 23. července odpoledne se na sudoměřické návsi koná historicky první

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Se svými výrobky se o přízeň kupců budou ucházet absolventi minulého ročníku kurzů lidových řemesel,
jejich lektoři a výrobci a producenti regionálních výrobků.

V průběhu jarmarku budou vyhlášeni vítězové ankety o nejlepší regionální výrobek.
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