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Vydává obec Sudoměřice u Bechyně
IČO: 252964

Jihočeská vesnice roku 1999
Ročník 2017 číslo: 3

vydáno: 4. července

MK ČR E 17304

Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme na stránkách sudoměřického zpravodaje. Tentokrát vychází o něco později,
za což se omlouvám. V úvodu bych Vás chtěl seznámit s průběhem aktuálních stavebních akcí.
Ke konci se chýlí zateplení a oprava fasády bytovky č. p. 113. Kromě toho, že tato oprava
významně vylepšila vzhled budovy, přinese nájemníkům zvýšený komfort bydlení. Podle
energetického auditu, který je součástí projektové dokumentace, by mělo dojít k úspoře tepla
o 60 - 70 %. To přinese nájemníkům značnou úsporu nákladů na vytápění. Obec má jako investor celé
akce možnost přenést část nákladů souvisejících se zateplením objektu na nájemníky. Z toho důvodu
dochází ke zvýšení nájemného o 15 %. I přes toto zvýšení by měla cena bydlení v těchto bytech spíše
klesnout.
V běhu je výběrové řízení na dodavatele opravy „Staré cesty“. Podle zastupitelstvem schválené
zadávací dokumentace by v letošním roce od září do konce listopadu měla proběhnout realizace dvou
etap této opravy a zbývající tři budou realizovány v příštím roce v době od počátku března do konce
července.
Lhůta pro podávání nabídek končí 11. července 2017. Sám jsem zvědavý, kolik uchazečů
se o tuto zakázku přihlásí a jaká bude výsledná cena celé akce. V současné době předpokládáme,
že první dvě etapy v letošním roce budeme financovat z vlastních prostředlků. V příštím roce
se pokusíme získat dotaci na opravu části kanalizace a povrchů komunikace ze dvou krajských
programů. Jako záložní varianta financování je možnost čerpat úvěr. Celé zadávací řízení má ještě
jedno úskalí
a tím je případné odvolání některého z nevybraných uchazečů. To by případně mohlo
posunout předpokládanou dobu realizace. Věřím, že vše dopadne dobře a stavba poběží podle plánu.
Další stavební akcí, kterou budeme v nejbližší době připravovat, je oprava střechy na sýpce
bývalého ZZN. Předpokládám, že po výběrovém řízení dojde k její realizaci během podzimních
měsíců. Na tuto akci máme přislíbenou dotaci z Programu obnovy venkova.
Pár řádků bych rád věnoval i letošnímu prázdninovému dění v naší obci. Již tradičně se o něj
postarají sudoměřičtí Tatrmani. V letošním roce připravili pro zájemce dva semináře. Jako každoročně
se uskuteční seminář keramický a nově letos bude seminář řezbářský. Ten nahrazuje tradiční hlasový.
Semináře se konají v týdnu od 15. do 23. července. Vyvrcholením je opět divadelní festival Divadlo na
návsi, letos již podvanácté. V sobotu 22. 7. odpoledne nebude chybět ani řemeslný jarmark s hudebním
doprovodem a občerstvením. Podrobný program na divadla je na str. 8 tohoto zpravodaje.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití prázdninového času a krásnou
slunečnou dovolenou.
V případě jakéhokoliv dotazu k dění v obci mě neváhejte kontaktovat na telefonu 724 180 824,
Stanislav Houdek
e-mailu obec@sudomerice.cz nebo osobně.

Poplatek ze psů
Upozorňujeme všechny chovatele psů, že poplatek ze psů byl splatný do konce měsíce června.
Obecní úřad provede výběr dosud nezaplacených poplatků v osadách takto:

Bechyňská Smoleč středa 12. 7. 2017 od 16 3 0 do 17 3 0 v úřadovně
Bežerovice středa 12. 7. 2017 od 17 4 5 do 18 3 0 v úřadovně
Sazba poplatku je 60,- Kč za jednoho psa, 120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož chovatele.
Upozorňujeme chovatele, kteří již psa nemají, aby i tuto skutečnost oznámili obecnímu úřadu.
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Příští schůze zastupitelstva obce se koná
ve čtvrtek 3. 8. 2017 v 1930 hodin v zasedací síni
Obecního úřadu v Sudoměřicích.

13. dubna 2017

Zastupitelstvo obce schválilo:

Program:

Ø Rozpočtovou změnu č. 1/2017.
Ø Záměr prodat pozemek č. 425/9 a část poz. č. 425/1
v kú. Bežerovice.
Ø Záměr prodat pozemek č. 2/52 v kú. Sudoměřice
u Bechyně.
Ø Záměr
prodat
část
pozemku
č.
420/1
v kú. Bežerovice.
Ø Záměr prodat pozemky č. 123/5 a 190/26 a části
pozemků č. 190/28 a 190/2 v kú. Bechyňská
Smoleč.
Ø Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na poz. č. 317/4 kú.
ú. Sudoměřice
u Bechyně.
Ø Věcné břemeno pro E-on
on na vedení kNN na
pozemku č. 693/33 v kú. Sudoměřice u Bechyně.
Ø Dodatek ke smlouvě o doplatku za podlimitní stav
žáků v ZŠ a úhradu ve výši 303 076 Kč za období
leden až srpen 2017.
Ø Hospodářský výsledek ZŠ za rok 2016 a jeho
rozdělení do fondů dle návrhu ředitelky školy.
Ø Dar pro SDH Bežerovice ve výši 5 000 Kč.
Ø Plán
obnovy vodovodů 2017 – 2026 VSB
„Soustava Bechyňsko“.
Ø Složení komise pro výběr nové sekačky na trávu
a limit ceny nové sekačky do 500 000 Kč.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Hospodaření obce 1 - 6 / 2017
Rozpočtová změna
Prodej pozemků
Zadání zakázky „Stará cesta“
Různé
Veškerá jednání zastupitelstva jsou veřejná
a na všechna jste srdečně zváni.

V obci se narodili:

Alexandr Seneca
Hudeček
∗

Sofie Zahrádková
Rodičům srdečně
blahopřejeme

Zastupitelstvo obce projednalo
Ø Výroční zprávu školy.
Ø Návrh změny č. 4 územního plánu obce Sudoměřice
u Bechyně.

15. června 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:

Prodám levně zachovalou obývací stěnu
Tel: 602 324 550

Ø Závěrečný účet obce Sudoměřice u Bechyně za rok
2016 bez výhrad a zároveň účetní závěrku za rok
2016.
Ø Zadání přezkumu hospodaření obce Sudoměřice
u Bechyně za rok 2017 auditorské firmě.
Ø Záměr prodat část pozemku č. 420/14
v k. ú. Bežerovice.
Ø Zadání veřejné zakázky na opravu komunikace
„Stará cesta“.
Ø Složení komise na otvírání obálek a hodnocení
nabídek na opravu
pravu Staré cesty v Sudoměřicích u B.
Ø Dar pro SDH Bežerovice ve výši 5000 Kč.
Ø Dar pro SDH Bechyňská Smoleč ve výši 11000 Kč.
Ø Dar pro SDH Sudoměřice u B. ve výši 25000 Kč.
Ø Dohodu vlastníků souvisejících vodovodů.

Zastupitelstvo obce projednalo
Ø Postup prací na zateplení bytovky č. p. 113
v Sudoměřicích.
Ø Navýšení základního nájemného v obecních bytech
o míru inflace a v č. p. 113 o dalších
15 % z důvodu investice do zateplení objektu.
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Sudoměřický zpravodaj
MK ČR E 17304, občasník, vydává Obec Sudoměřice
u Bechyně,
IČO: 00252964. Příští číslo vyjde v srpnu 2017.
Uzávěrka 20. 7. 2017. Doručováno všem občanům obce
Sudoměřice u Bechyně. Redakční rada uvítá jakýkoliv příspěvek
a námět na zlepšení vzhledu a obsahu zpravodaje.

Tip na výlet

více na

Tel: 381211132, e-mail: obec@sudomerice.cz,

www.hravepeklo.cz

www.sudomerice.cz
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Vyhodnocení sběru pomerančové kůry

Exkurze do ZOO
Dne 9. května 2017 byl celý 2. stupeň na
exkurzi do pražské ZOO.
Sraz byl u školy v 6,30 hod. V Táboře, kde
jsme přestupovali na rychlík, jsme nečekali
dlouho.
Cesta nám utekla jako voda, do Prahy jsme
dorazili kolem 9 hod. Díky městské dopravě jsme
se hladce dopravili až před ZOO. V té jsme měli
šanci vidět všechny druhy zvířat. Měli jsme
možnost si koupit i nějaký nápoj a oběd, po
kterém jsme se vydali dál pozorovat krásu pražské
ZOO.
Po prohlídce jsme se dopravili zpátky na
nádraží Holešovice, kde jsme počkali na vlak do
jižních Čech. Rozchod jsme bohužel neměli, ale i
tak se nám tato exkurze líbila, dokonce se
vydařilo i počasí. Jsme rádi, že jsme se mohli na
jeden den odreagovat právě v ZOO.
Natálie Jarošová a Monika Korandová, 9. tř.

Ve čtvrtek 15. 6. byla vyhodnocena soutěž ve
sběru pomerančové a citronové kůry. Soutěže se za
základní školu zúčastnilo 22 žáků a podařilo se jim
nasbírat více než 47 kg kůry pomerančové a 1,5 kg
kůry citronové.
Všichni byli sladce odměněni. Na prvních
třech místech se umístili:1. Jan Majerik (3. třída), 2.
Adéla Tomanová (4. třída), 3. Martin Mačí (3. třída
Mgr. Lenka Rozmušová

Výlet 3. třída
Ve středu 21. června se žáci třetí třídy vydali
na školní výlet. V Přírodovědném muzeu Semenec
byl už připraven program Stezka pravěkého člověka
a celé dopoledne v tomto duchu patřilo dětem.
Program zahrnoval například rozdělávání ohně, sběr
bylin, výrobu amuletu, stopování a mnoho dalšího.
Vše si žáci vyzkoušeli formou hry a právě proto se jim
na Semenci tolik líbilo.
Mgr. Lenka Rozmušová

Výtvarná soutěž
McDonald's Cup

Každý rok se žáci naší školy zúčastňují
různých soutěží. Letos se můžeme pochlubit výrazným
úspěchem ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima
dětí“.
Martin Jiříček ze 7. ročníku získal ve své
kategorii 1. místo! Gratulujeme!

Ve středu 10. května se v Táboře konal
fotbalový turnaj McDonald's Cup. Je to
celorepublikový turnaj žáků 1. stupně, kteří měří své
síly v tomto oblíbeném sportu.
I naše škola měla v tomto závodě zastoupení.
Osm fotbalistů ze 3. třídy se snažilo uhrát co nejlepší
výsledek. Nakonec z toho bylo 19. místo.
Letos slavil McDonald's cup pod záštitou
Pavla Nedvěda již svůj 20. ročník. Těšíme se na další!

Mgr. Kristýna Kvardová

Výlet žáků 1. a 2. ročníku
Dne 23. 6. jsme se vypravili do Zoologické
zahrady Tábor. Po celý den nás provázelo pěkné
slunečné počasí. V ZOO na nás čekala zvířata, o
kterých jsme se dozvěděli od průvodkyně spoustu
zajímavých věcí. Nejvíc nás zaujali dovádivé surikaty,
opičky, vlci, medvědi a král zvířat lev. Po prohlídce
zahrady jsme dováděli na dětském hřišti a občerstvili
se v místním bufetu, kde jsme si koupili něco na zub.
Výlet se nám moc líbil, protože jsme si nafotili
spoustu zvířátek a ještě jsme se o nich mnohé
dozvěděli.

Mgr. Lenka Rozmušová

Úspěch v myslivecké soutěži
V sobotu 20. 5. se žáci z mysliveckého
kroužku pod vedením paní Věry Burianové
zúčastnili soutěže Zlatá srnčí trofej v kempu
Palcát v Táboře.
Nejlépe si vedl Jakub Buneš, který zvítězil
ve své kategorii, Adam Mareš obsadil 2. místo.
Úspěšní byli i další žáci Vanesa a Matěj
Kratochvílovi
a
sourozenci
Dvořákovi.
Gratulujeme!

Mgr. Vladimíra Antonínová

Výlet 8. ročníku

Za myslivecký kroužek žáci 5. třídy

V pátek 9. 6. se konala tradiční Akademie.
Žáci MŠ a ZŠ pilně nacvičovali, aby předvedli své
umění taneční, pěvecké i divadelní. Vystoupení měla
velký ohlas a byla odměněna zaslouženým potleskem.
V závěru večera se představili letošní
deváťáci, kteří po prázdninách zamíří na svá nová
působiště. Přejeme jim mnoho úspěchů!

V úterý 20. 6. se vydala osmá třída na výlet do
Bechyně. Díky panu Malému jsme měli domluvenou
prohlídku JIKA. Při ní jsme se seznámili s tím, jak
probíhá samotná výroba sanitární keramiky. Zjistili
jsme, že to je práce po fyzické stránce opravdu
namáhavá, protože ne všechno zastanou stroje.
Z JIKA zamířily naše kroky na bowling, kde
jsme si skvěle zahráli a dobře se najedli. A před
odjezdem do Sudoměřic nechyběla ani zastávka na
zmrzlinu. Den se prostě vydařil.

Mgr. Kristýna Kvardová

Mgr. Kristýna Kvardová

Akademie 2017

Zaměstnanci MŠ a ZŠ přejí všem žákům a jejich rodičům krásné a pohodové prázdniny!
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To nezapomeň!
S pamětí člověk bojuje celý život. Již jako malé
dítě jsme napomínáni maminkami, co si máme pamatovat
a co nemáme zapomenout. A ve škole páni učitelé
napomínají: to nezapomeňte, to si zapamatujte
zapamatujte! Ale přes
všechny snahy zapomínáme. Něco rádi,, něco ne
neradi, něco
se zapomene samo s léty. Tak jak s pamětí člověka
člověka, tak je
to i s pamětí obecně. Kdo si pamatuje události třeba
v obci, které se udály před padesáti, či šedesáti lety, když
má problémy s vlastními vzpomínkami. Od toho mají být
zápisky, kroniky. Ale s těmi je to někdy jako s lidmi.
Něco se zapíše a něco se zapsat zapomene. A to je
jen proto,
že v době zápisu se jeví některé události málo podstatné a
nebo naopak je to „tak závažné“,, že se to přeci
nezapomene.
1950. Něco se zapsalo
Tak je to například i s pamětí o obecních událostech v Bežerovicích z let 1946 -1950.
a to si po přečtení v paměti osvěžíme. Ně
Něco, věřím, že je toho daleko víc, se nezapsalo a také si to nikdo
nepamatuje. Pojďme si tedy osvěžit paměť udá
událostmi zapsanými. Citace jsou doslovné, dle zápisu tehdejšího
kronikáře pana Jana Daňhy z č. 2.
Rok 1946. Poválečné uklidnění, které nastalo již minulého roku, se tento rok již změnilo v normální
mírovou dobu. Tím se ovšem vynořily problémy, které se zzaa války a okupace jevily nepatrnými. Tento rok byl
rokem volebním. Blížící se volby způsobily velké volební kampaně, které měly odraz i v obci zdejší. Bylo zde
celkem 133 zapsaných voličů a o ně se vedl boj. K volbám se dostavilo všechno zapsané občanstvo.
občans
Strany
obdržely: komunisté 53 hlasů, lidovci 51 hlasů, národní socialisti 20 hlasů a sociální demokracie 8 hlasů. Jeden
lístek byl odevzdán prázdný. Národní výbor sestavený hned po revoluci měl 9 členů. Po volbách nastaly jen
nepatrné změny ve složení dosavadního
avadního výboru. Lidová strana při rekonstrukci Národního výboru předložila
svoji kandidátku pozdě a tudíž byla zamítnuta, takže o vládu v obci se podělily jen dvě strany a to národní
socialisti a komunisti. Sociální demokracie totiž taky kandidátku pro se
sestavení
stavení výboru nedodala.
Zemědělci obce zdejší ve snaze ulehčiti si práci zakoupením strojů, založili Zemědělské strojní
družstvo. Ustavující valná hromada se konala 7. července t. r. Účast byla velmi malá. Většina zúčastněných byli
zájemci o stroje, pro které to bylo,, jako pro jednotlivce, kupovat tyto, cenově nedostupné. Také poukazy na
koupi strojů byly téměř výhradně přidělovány jen družstvům. V pořadu valné hromady byla provedena volba
6 členů výboru a 2 náhradníků. Současněě po valné hromadě byla
la provedena ustavující schůze výboru, při které
byli jednomyslně zvoleni: za předsedu J. Kovář č. 17, místopředseda K. Lučan č. 25, pokladník Jar. Alexa č. 5,
kontrolor F. Suchan č.10, hospodář V. Blecha č. 26, jednatel Jan Daňha č. 2. Náhradníci byli A.
A Hruška a Jos.
Losos. Ještě do konce roku byl zakoupen vylušťovač jetelového semene od firmy Pokorný Přibyslav a mlátička
M-24
24 se samovázacím lisem na slámu od firmy Agrostroj – závod Vikov Prostějov.
Povětrnost byla kulturám přízniva, takže úroda v tomto roce v obci zdejší byla pěkná. Zima mírná, jaro
i léto teplé, spíše suché, podzim mokrý. Vlivem mokra byly ozi
ozimy
my značně poškozeny. Úroda píce,
píce obilí a
brambor byla tedy prostřední, spíše dobrá.
Po odsunu Němců z pohraničí odešli tam z Kamenného dvora
ora deputátníci a čeledínové a to: V. Hach,
J. Bartoň, J. Podzimek, J. Dvořák, Ant. Klíma, Jan Vlk a V. Kostka i s rodinami.
Rok 1947. Počátkem prosince (asi ještě 1946) byl požár v Kamenném dvoře. Jak vznikl to nebylo
známo. Vyhořely vepřince postavené na západní straně dvora. Záchranných prací se zúčastnila, mimo zdejšího
hasičského sboru a sboru hasičů z Bechyně
Bechyně, řada sborů z širého okolí. Oheň byl brzy uhašen, takže mimo
uvedených vepřinců se dále nerozšířil.
Současně v tuto dobu obdrželo zdejší zemědělské strojní družstvo mlátičku M
M-24
24 se samovázacím lisem
na slámu od firmy Vikov Prostějov, loni objednanou. Přišla pozdě. Pro letošní rok byl už výmlat ukončen. Na
tyto stroje obdrželo naše družstvo podporu od Ministerstva zemědělství v obnosu 30 000,- Kčss.
Nepříznivé počasí, panující již od konce minulého roku
roku, se ještě zhoršilo. Spousta napadaného sněhu na
neumrznutou půdu způsobila, že byly při jarním tání veliké škody na osení. Rozmoklá půda se slila v pevný
škraloup. K dokončení katastrofy
ofy nastalo vel
veliké sucho,, trvající po celý tento rok až do zimy. Tím způsobena
byla velká neúroda, jak obilí, tak i píce a brambor. V zimě nebylo čím krmit a čím stlát.
Rok 1948. Únorový převrat byl u nás přijat celkem klidně. Při revizi první pozemkové reformy byl vzat
v úvahu i zdejší Kamenný dvůr. Ještě do jarního osetí byl rozparcelován. Ve zdejší obci přicházeli v úvahu
žadatelé o půdu: J. Alexa č. 5 , J. Koucký č. 9, K. Lučan, V. Blecha, J. Honza č. 20, J. Hamrle č. 8,
V. Martínek č. 34, J. Otruba č. 36, F. Cícha a pak zaměstnanci velkostatku F. Krasanovský, J. Janout, Kalous
a J. Bakule, V. Jirka, ale ten jen žádá o parcelu na sta
stavbu. Řada uchazečů je z Bechyně,
Bechyně Hodonic a ze
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Sudoměřic. Přihlásili se také dva uchazeči
eči z Dobronic. Jsou to bratří Čutkové, co jim má být zatopena půda
výstavbou přehrady nad Hutěmi. Poo sečtení počtu uchazečů a půdy
půdy, o kterou
terou oni žádali, bylo zjištěno,
zjištěno že se této
nedostává. Z rozdělovníku byli tudíž vyřazeni Blecha, Honza a Lučan s poukázáním na to,, že mají dostatek půdy
vlastní. Dále byli vykázáni i z jiných vsí ti, co měli víc jak osm hektarů půdy vlastní. Celý průběh parcelace byl
velice rušný. Docházelo k osobním sporům a výpadům. Bylo mnoho křiku a zlé krve. Při tom bylo patrno,
patrno že
přídělci si neuvědomují, že půda je nejen darem
darem, ale i povinností. Vždyť musí živit národ.
Ku konci května byly volby do Národního shromáždění
shromáždění. Neprojevily
eprojevily se u nás nijak výrazně. Voličů bylo
celkem 132. Pro Národní frontuu bylo odevzdáno celkem 96 llístků, prázdných bylo 36.
Úroda obilí v tomto roce byla slabá a to ještě vlivem such
sucha roku minulého, když obilí na podzim velmi
pozdě sešlo a pak v zimě dost
st vyhynulo. Píce a brambor se urodilo dostatek. Počasí celkem příznivé, zima byla
mírná, bez sněhu, jaro suché, léto na začátku rovněž suché, pak vlhko, podzim suchý a teplý.
Zemědělské a strojní družstvo objednalo traktor Škoda 30 s pluhem, valníkem a ostatním
příslušenstvím. Objednán byl hned v létě a těsně před vánoci jej družstvo obdrželo. Takéé mlácení družstevní
mlátičkou prováděli nejen členové
enové družstva, ale i nečlenové
nečlenové.. Přesvědčili se o výhodách družstevní práce
a přistupují za členy další rolníci. Družstvo nyní čítá 24 členů. Velká část členů je z Kamenného dvora.
Vylušťovačem už pracovala celá obec.
A tak již dost. Ty dva poslední roky vzpomeneme zase někdy jindy. Nyní každý čtenář může posoudit,
jak dalece byly popsány a zapsány události
álosti těchto let. A pamětníci (jsou
(jsou-li ještě nějací) mohou vzpomínat
a porovnávat.
Spolu s bežerovickými občany nahlížel a vzpomínal obecní kronikář František Stach.

Z mateřské školy
V úterý 23. května jsme připravili
pro rodiče a děti další výtvarnou dílnu.
Tentokrát jsme vyráběli ptáčky z vlny.
Všichni byli moc šikovní a ptáčci se
povedli.

V letošním školním roce nasbíraly děti ze školky celkem 58 kg 719 g pomerančové a citrónové kůry.
Do sběru se zapojilo 22 dětí.
Nejpilnějšími sběrači se stali: 1. Suchan Vojtěch 10 kg 592 g, 2. Beneš Adam 7 kg 430 g a 3. Dušková
Karolína 6 kg 435 g
Všechny děti, které se do sběru zapojily, budou odměněny.

Milé čtenáři, vzpomenete si na knihovnu i o prázdninách?
Vyhlašuji soutěž pro všechny příznivce knihovny, milovníky cest
a prázdninových dobrodružství. Zapojte se do fotosoutěže "Prázdninové cestování“
a zašlete pozdrav ze svých prázdninových toulek z domova i ze světa. Většina z vás si určitě přibalí na cestu
i knihu, takže i tu můžete zakomponovat do své fot
fotografie.
Ten, kdo pošle nejoriginálnější
nálnější pozdrav, obdrží titul „Prázdninový cestovatel 2017“
2017“.

Vaše pozdravy zasílejte do konce září na ee-mailovou adresu: knihovna@sudomerice.cz
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Fotbalový oddíl, starší a mladší přípravka
Oba naše fotbalové týmy zahájily přípravu na jarní část sezóny v lednu 2017
tréninkovými jednotkami v tělocvičně místní sokolovny. V rámci přípravného období starší
přípravka odehrála 2 přátelská utkání v hale v Táboře a v Týně nad Vltavou s týmy FC MAS
Táborsko a FK Olympie Týn nad Vltavou a v obou zápasech jsme odešli jako poražení, ale oba zápasy byly
výbornou prověrkou před mistrovskými utkáními. V jarní části sezóny byla starší přípravka zařazena do
skupiny o 9. – 17. místo okresního přeboru, kde náš tým po domácí výhře 7:2 se Sokolem Borotín ukořistil
3 body. V ostatních utkáních jsme již nebodovali, takže soutěž byla dohrána se 3 body na kontě. Na konci
sezóny se ještě uskutečnil na našem hřišti přátelský zápas s FK Olympie Týn nad Vltavou, kde naše starší
přípravka zvítězila 7:5, takže sezóna byla zakončena vítězně.
Mladší přípravka byla v této části sezóny o něco úspěšnější. V rámci přípravy na sezónu odehrála
2 přátelská utkání v hale v Týně nad Vltavou, kde nejprve prohrála se Slavojem Temelín a poté si poradila
s mladší přípravkou FK Olympie Týn nad Vltavou. Mladší přípravka není hlášena v mistrovských utkáních,
ale na jaře místo mistrovských utkání odehrála 3 přátelská utkání, kde zaznamenala výhru, remízu a prohru.
Nejprve prohrála s FC Bechyně 4:5, poté byla remíza na hřišti FK Olympie Týn nad Vltavou v poměru 10:10
a nakonec si v odvetě poradila s FC Bechyně 8:7.
Po skončení sezóny měly oba týmy dokopnou, která se uskutečnila na fotbalovém hřišti
v Sudoměřicích. V kategorii starší přípravky byl vyhlášen a oceněn nejlepší hráč, kterým se stal brankář
Marek Heřmánek a nejlepší střelec Oskar Náprstek, který v mistrovských utkáních vsítil 12 gólů. Dalšími
střelci našeho týmu byli Matyáš Kopeček 5 gólů, Albert Líkař
4 góly, Martin Roch a Kryštof Cvach 2 góly, Tomáš Hapatyka 1 gól.
V kategorii mladší přípravky se stal nejlepším střelcem Robin
Zimmel s 10 góly. Ostatní hráči, kterým se v této kategorii podařilo
vsítit branky byli Štěpán Heřmánek 5 gólů, David Šonka 3 góly,
Vojtěch Hapatyka 2 góly, David Žofka, Josef Tilka, Denis Zimmel,
Mikuláš Kopeček a Adam Beneš 1 gól. Momentálně mají oba týmy
volno a trénovat se opět začne na konci srpna na hřišti
v Sudoměřicích. Od nové sezóny naše starší přípravka bude opět
startovat v okresním přeboru starších přípravek a naše mladší
přípravka bude premiérově startovat v okresním přeboru mladších
přípravek. Našim týmům popřejme hodně štěstí a ať kluky fotbal
nadále baví.
Michal Šonka
Dětský desetiboj
Na závěr školního roku, 30. 6. 2017 odpoledne, uspořádala
T.J. Sokol v čele s Janou Šonkovou další ročník dětského 10 boje.
Sešlo se rekordních 45 dětských účastníků, kteří se utkali v 10
disciplínách, v nichž si vyzkoušeli svou sportovní zdatnost, postřeh
a zručnost.
Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií.
V kategorii 3 - 5 let se na 1. místě umístil Jakub Mikšovský, na
2. místě David Šonka a na 3. místě Stela Přidalová. V kategorii
6 – 8 let byl 3. David Žofka, 2. Lukáš Bína a 1. Matěj Mikšovský,
v kategorii 9 let a víc byla na 3. místě Hana Benešová, na 2. místě
Jakub Buneš a 1. místo vybojoval Matyáš Kopeček.
Na hřiště za dětmi přijeli i sudoměřičtí hasiči a učili je, jak se
míří na cíl ruční stříkačkou.
Proběhla i oblíbená kulinářská soutěž, kdy děti hlasováním
rozhodly, kdo z rodičů přinesl nejchutnější pohoštění. Vyhrály to
masové kuličky od Kláry Žofkové.
Na závěr velmi příjemného a veselého odpoledne si děti
upekly na ohýnku buřty.
Děkujeme všem, kteří věnovali krásné ceny pro vítěze
soutěží a i pro všechny účastníky sportovního odpoledne. Největší
dík patří Janě Šonkové a jejím pomocníkům za neutuchající energii,
kterou tomuto odpoledni a tím všem našim dětem věnovali.
Eva Dušková
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Pátek 21. července
2000 hodin

Budeto! ZUŠ Trnka Plzeň - PŘEMNOHÁ DOBRODRUŽSTVÍ,
ŽSTVÍ, JAKOŽ
I HRDINSKÉ SKUTKY RYTÍŘŮ NÍZKÉHO STOLU – ÚTRŽKY EPOSU
2115 hodin

Víťa Marčík - O HOLČIČCE, KTERÁ SE JEŠTĚ NENARODILA
Sobota 22. července
1400 hodin

Akafuňky Praha – SEDM JEDNOU RANOU
2015 hodin

ZUŠ V. Pichla Bechyně,
ně, Matěj Konečný – FARMA ZVÍŘAT
2100 hodin

Martin Hak, Pustá Kamenice - SEDM SYNŮ
Neděle 23. července
1400 hodin

Divadelní společnost KEJKLÍŘ - STOLEČKU, PROSTŘI SE!
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
V případě nepříznivého počasí budeme hrát v sudoměřické sokolovně.
Večerní představení nedoporučujeme pro mládež do dvanácti let.
Za finanční podpory Radima Svobody, Ministerstva kultury ČR, Jihočeského kraje,
Obce Sudoměřice u Bechyně a firmy RUMPOLD, s. r. o, pořádají TATRMANI

V sobotu 22. července od 1500 hodin pořádají MAS Lužnice a Tatrmani

sedmý JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Hudební doprovod: Dixie Street Band Tábor
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