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MK ČR E

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o zapojení naší obce do letošního ročníku soutěže
„O vesnici roku.“ A jak jsme dopadli? V krajském kole jsme se umístili na druhém místě za vítěznou obcí
Jarošovem nad Nežárkou. Je to bezesporu úspěch.
Pro pořádek připomenu naše dřívější zapojení do soutěže. V roce 1996, to byl teprve druhý ročník
soutěže, jsme získali stejně jako letos druhé místo. V roce 1997 jsme byli oceněni udělením modré stuhy za
výjimečný společenský život v obci. V roce 1999 jsme zvítězili v krajském kole a v rámci republiky jsme
obsadili druhé místo. A letos jsme opět druzí v kraji.
Při zpracování přihlášky a přípravě prezentace jsem měl trochu obavy, zda jsme za těch 16 let, co jsme
nesoutěžili, neztratili kontakt s těmi nejlepšími a zda zcela nepropadneme. Jsem rád, že mé obavy byly zbytečné
a naše účast v soutěži dopadla takle krásně.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy před soutěží, a pomohli mi při prezentaci obce
před hodnotící komisí. Návštěva komise trvala jen dvě a půl hodiny, a tak bylo docela náročné sdělit a ukázat
jim vše, co jsme si připravili a čím jsme se chtěli pochlubit. Chtěl bych poděkovat i Vám všem, kteří tady žijete
a svým zájmem a účastí bezděčně pomaháte například rozvíjet společenský život, podporujete spolky a vytváříte
onu přívětivou atmosféru v obci, která hodnotící komisi zaujala.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. srpna ve vítězném Jarošově nad Nežárkou.
S umístěním v soutěži je spojeno kromě morálního ocenění i ocenění finanční. Za druhé místo máme
v příštím roce nárok na dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 400 000,- Kč.
A nyní pár řádků k aktuálnímu dění v obci. Jistě jste si všimli prací na opravě kanalizace pod kostelem.
Firma Kavas odvedla velmi pěknou práci a v rekordním čase.
V nejbližších dnech začnou práce na opravě budovy školy. Práce bude provádět firma SNN z Bechyně.
V rámci této opravy budou vyměněna zbývající stará okna ve staré části školy a kompletně opraveny dvě třídy
v prvním patře budovy.
Dále připravujeme rekonstrukci v prostorách pošty a knihovny. Ta by měla proběhnout v podzimních
měsících a zasáhne do provozu jak pošty tak knihovny. O přesném harmonogramu oprav a o omezení provozu
Vás budu podrobně informovat.
V současné době máme veškerá vyjádření dotčených orgánů k akci Oprava staré cesty, a tak mohla být
podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Po jeho získání zahájíme výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací. Vzhledem k očekávané ceně se bude jednat o výběrové řízení v režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek. Je to poměrně složitá a zdlouhavá procedura. Současně se poohlížíme po vhodných
grantových a dotačních programech, aby bylo možné stavbu provést najednou a nemuseli jsme ji, s ohledem na
naše finanční možnosti, kouskovat na etapy.
V běhu je také příprava výstavby čistírny odpadních vod. Je připravena projektová dokumentace pro
územní řízení a čekéme na vyjádření všech dotčených institucí. Po jejich získání bude zažádáno o územní
rozhodnutí.
St. Houdek

Pouť v Bechyňské Smolči
Letošní Jánská pouť v Bechyňské Smolči se vyvedla. Počasí bylo příznivé, až k večeru se přihnala
krátká přeháňka. V místní kapličce jsme si připomněli oslavu svátku sv. Jana Nepomuckého za
přítomnosti našeho pana faráře Petra Plášila, který nás pěkným výkladem seznámil s osobností
sv. Jana. Mše svatá byla sloužena za všechny živé i zemřelé občany Smolče. Je škoda, že nás bylo málo. Přišli
o velmi pěkný zážitek.
Po mši svaté následovalo sousedské posezení a občerstvení v místní klubovně s hudbou pana
Koutenského.
O pohoštění se postaraly ženy, které napekly koláče a jiné dobroty. Další občerstvení měli na starosti
členové místního hasičského sboru. Celé posezení se velice vydařilo a doufáme, že příště se sejdeme ve
větším počtu.
Josef Dušek
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Příští schůze zastupitelstva obce se koná v
úterý 11. 8. 2015 v 1930 hodin v zasedací síni
Obecního úřadu v Sudoměřicích.

21. května 2015

Program:

Zastupitelstvo obce schválilo:
Ø Rozpočtovou změnu č. 1/2015.
Ø Prodej pozemku č. 955/6 o výměře 29 m2 v k. ú.
Bežerovice za 30 Kč / 1 m2 s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
Ø Doplnění dětských hřišť v obci dle předloženého
návrhu.

Ø
Ø
Ø
Ø

Hospodaření obce 1 - 7 / 2015
Rozpočtová změna
Prodeje pozemků
Různé
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
7 dnů před konáním schůze
ůze

Veškerá jednání zastupitelstva jsou veřejná a
na všechna jste srdečně zváni.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
Ø Žádost o koupi části pozemku č. 44/8 v k. ú.
Bechyňská Smoleč.
Zastupitelstvo obce projednalo
Ø Návrh firmy Rumpold na změnu ve formě úhrad za
svoz tuhého domovního odpadu.
Ø Zvýšení základního nájemného v obecních bytech
o míru inflace na 38,396 Kč/ 1 m2
s platností od 1. července 2015.
Ø Návrh změny nájemní smlouvy s firmou Vodafon –
nesouhlas se snížením nájemného.
Ø Výsledky hospodaření obce za období leden –
duben 2015.

V obci se narodili:

Filip Titlbach
Aneta Houdková
Patrik Benedikt
Nikola Kropíková
Rodičům srdečně
blahopřejeme

23. června 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
Ø Rozpočtovou změnu č. 2/2015.
Ø Účetní závěrku a Závěrečný účet obce za rok 2014
s výhradou, která je popsaná v bodě 3, odst. 5.
Zprávy nezávislého auditora o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a
nápravné opatření, které již bylo provedeno.
Ø Smlouvu s auditorem na přezkum hospodaření za
rok 2015.
Ø Dar pro SDH Bechyňská Smoleč ve výši
22.000 Kč.
Ø Dar ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou
farnost Sudoměřice u Bechyně.
Ø Přijetí daru od firmy Agra Březnice.
Ø Záměr prodeje obecního plynovodu.
Ø Zadání změny č. 4 Územního plánu obce
Sudoměřice u Bechyně.
Ø Příspěvek ve výši 5.000 Klubu veteránů ze
Soběslavi.

Poděkování
Velice děkuji a doufám, že nejsem sám, za
pěknou naučnou stezku, která dala určitou práci a
čas, který vynaložil pan Brůček.
Jen mě mrzí, že od hřbitova po zelené
turistické značce v lese se jde v neupraveném
terénu a v lese málem zabloudíte, je to veliká
velik
škoda, neb plno turistů to odradí.
Jiří Bláha
OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY
Z. W. FIXLEYHO HRAJME SI
Gravidita projektu – pět let,
porodní bolesti jeden rok.

Stezka bude oficiálně otevřena v sobotu
18.července 2014 v dopoledních
dopoled
hodinách.
Otevření proběhne akcí seminaristů keramického
semináře s tématem PIKNIK.
Nyní se sluší poděkovat všem, kteří bez
donucení, nároku na honorář a ve svém vlastním
volnu, tedy dobrovolně, věnovali svůj čas, energii a
kreativitu pro druhé.
uhé. Svojí práci nekonali ani ze
ziskuchtivosti, ani z donucení ale z pouhé radosti,
že někomu mohou udělat radost – tedy ne pouze
pro sebe ale především pro druhé.
Těch, kteří pracovali, bylo přibližně dvacet
pět, což je přes tři a půl procenta obyvatel naší
n
obce. VŠEM MOC A MOC DĚKUJI
Za Tatrmany Josef Brůček

Zastupitelstvo obce projednalo:
Ø Výsledky hospodaření obce za období leden –
květen 2015.
Ø Dodatek nájemní smlouvy s Vodárenským
sdružením Bechyňsko.
Ø Dodatek nájemní smlouvy s firmou Vodafon.
Změna spočívá ve zmírnění inflační doložky.
Prodám leštěný mramorový jednohrob a na dvě
urny na hřbitově v Sudoměřicích.

Cena dohodou. 737 924 801
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Bežerovice brána do vesmíru
V sobotu 20. června odstartovala z bežerovické návsi
raketa na Měsíc. Startu rakety předcházelo zábavné odpoledne
pro malé i velké. Opět přišel kouzelník, stříkalo se historickou
stříkačkou na cíl, odvážlivci překonávali „přístav“ po laně,
jezdilo se na jachtě i v záchranném ostrůvku, střílelo se ze
vzduchovky, na ukázku byly modely lodí i letadel. Pro děti byla
připravena hra na hledání pokladu. Účastníci mohli obdivovat
druhý prototyp lunochodu a dokonce se v něm mohli i svézt.
I počasí se vydařilo přesně podle plánu. Většinu času
schovávaly přípravy startu před cizími špionážními satelity
husté mraky. Jen z důvodu občasného vysvitnutí slunce musel
být program několikrát přerušen. Po čtvrté hodině již přípravy
startu vrcholily. K raketě přijela první bežerovická kosmonautka
a celá řada přítomných se s ní fotila.
Bežerovičtí rolníci přivezli k raketě jádrové palivo pro
náš motor, který je extrémně ekologický a podporuje místní
produkci. Zástupkyně Evropské kosmické agentury ESA nás
pozdravila ve francouzštině se simultánním překladem do
maďarštiny. Kontrolu vzdušného prostoru zajistily dva armádní
gripeny, které zakroužily nad Bežerovicemi. Pak už stačilo
pouze z řídícího střediska letů odpálit raketu k Měsíci. Na zemi
zůstal jen první stupeň rakety, který, z úsporných důvodů a dle
našeho vynálezu reverzní separace, do vesmíru nemusí.
Galaxy rescue team ze Sudoměřic, se svou záchrannou
raketou na raketovém nosiči trochu připomínajícím hasičské
auto, zachránil druhý stupeň rakety po jeho dopadu na dvoře u
konstruktéra rakety.
V observatoři bylo možné dalekohledem sledovat pohyb
lunochodu a kosmonautky na Měsíci.
Následovala volná zábava, opékaly se klobásy a hlavně
pěkně vykrmené prase. Tekutiny tekly proudem a o občerstvení
se postaraly i dámy, které připravily a přinesly napečené
dobroty.
Jedinou stinnou stránkou tak zůstává záhadné zmizení
dvou salámů na dně bežerovického přístavu.
Dík všem, kdo akci připravili a také těm, kteří se
zúčastnili a podpořili nás.
Daniel Rosecký
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vozidla, střelecký a veslovací trenažér, rozkládání
zbraně a běh překážkovou drahou).
Na závěr dostali všichni batůžek se
zajímavými upomínkovými předměty.

Fyzikální olympiáda
Dne 26. 3. 2015 se konalo okresní kolo fyzikální olympiády. Naše škola vyslala dva zástupce,
kteří nás reprezentovali
Z 9. třídy to byla Zuzka Korandová, která
skončila na 6. místě. Nádherné 2. místo (!!!) obsadil
Matěj Konečný z 8. třídy, který byl i úspěšným
řešitelem.
Oběma žákům patří dík za vynaložené úsilí a
reprezentaci školy.
Mgr. Iva Hemerová

Mgr. Tomáš Borys

Plavání dětí 1. – 4. třídy
Ráda jezdím na plavání, protože lovíme puky
a protože nám paní učitelka říká „plyšáčku“.
Nela Spáčilová (2. tř.)

Líbí se mi klouzání a plavání. A taky slalom.
A závody. A že máme hodnou paní učitelku.

Pythagoriáda

Adéla Tomanová (2. tř.)

Okresního kola Pythagoriády se dne
13. května 2015 účastnili tito žáci:
5. r. – Proksch Adam – úspěšný řešitel 11. – 12. místo
8. r. – Konečný Matěj - úspěšný řešitel 11. – 17. místo
– Varačka Matouš

Na plavání jezdím, protože máme hodnou
učitelku a na konci lovíme kroužky a skáčeme do
bazénu a vždy, než odjedeme, můžeme si něco koupit.
Hlavně se tam nemusíme učit češtinu a to další.
Vanesa Kratochvílová (3. tř.)

Mgr. Vladimíra Závětová Komjatiová

Na plavání mám nejradši, když lovíme
kroužky a hrajeme si na velkých deskách.

Bechyňské jaro
V pátek 17. dubna se žáci 1. stupně zúčastnili
přehlídky
dětských
divadelních
představení
Bechyňské jaro.
Zhlédli jsme pohádku O Rumcajsovi,
divadelní hru podle Jana Wericha Lakomá Barka a
příběh z dětského pokoje Hračky na útěku.
Všechna představení byla povedená a moc se
nám líbila.
Mgr. Lenka Rozmušová

Hana Benešová (3. tř.)

Mně se na plavání líbí lovení kroužků,
skákat z můstku a hrát si na velkých deskách.
Nejlepší je to, že je paní učitelka hrozně hodná.
Anna Kolářová (3. tř.)

Cvičení v přírodě žáků 1. stupně
Ve čtvrtek 14. května se všichni žáci 1. stupně
vypravili do Hnojné Lhotky u Slap, kde navštívili
místní hájovnu. Zástupci Mysliveckého sdružení
Slapy, Městských lesů Tábor a paní Věra Burianová
připravili pro děti zábavné dopoledne plné vyprávění
o lese, zábavy, her i soutěžních úkolů. Dětem velmi
pěkně povídali o životě v lese, o zvířatech a ptácích, se
kterými
se
v
přírodě
běžně
setkáváme.
Všechny děti bedlivě poslouchaly a pokládaly
jim řadu otázek. Své získané znalosti si mohly ověřit
při plnění soutěžních úkolů na lesní stezce. Ti nejlepší
byli odměněni medailemi a drobnými dárečky. Po
všech aktivitách dětem vyhládlo, a tak si s chutí
opekly špekáčky, které všem moc chutnaly.
Cvičení v přírodě se nám líbilo.
Organizátorům bychom chtěli poděkovat za příjemně
strávené dopoledne.
Už teď se těšíme na další výlet do přírody.

Dopravní hřiště
V pátek 24. 4. bylo pro žáky 1. stupně ZŠ
připraveno před školou mobilní dopravní hřiště. Tak
jako každý rok i letos si děti procvičily znalost
dopravních značek, chování v provozu, řešení situací
na křižovatkách. Také si ověřily svou zručnost při
jízdě na kolech a koloběžkách.
Počasí nám přálo a celé dopoledne se vydařilo.
Mgr. Jana Jánová

Kurz dopravní výchovy
Dne 30. 4. 2015 se žáci 4. a 5. ročníku
zúčastnili druhé části kurzu dopravní výchovy v
Táboře.
V učebně si zopakovali pravidla silničního
provozu, dopravní značky, křižovatky a na dopravním
hřišti jízdu na kole podle daných pravidel.
Celý kurz byl zakončen zkouškou cyklisty,
která se skládala z teoretické a praktické části.
Žáci, kteří dosáhli požadovaného bodového
ohodnocení, obdrželi průkaz cyklisty.

Mgr. Vladimíra Antonínová

Husitské dny
Dne 4. června se žáci 4. a 5. ročníku vypravili
do Housova mlýna v Táboře. Zúčastnili se zde
naučného programu pro ZŠ s tématikou Husitství.
Zábavnou formou se seznámili s typickými postavami
husitství, se zbraněmi doby husitské a s dobýváním
husitského bojového vozu.
Zhlédli naučné představení o cestě Mistra Jana
Husa do Kostnice, vyzkoušeli si vrhání sekerou, jízdu
na koňském trenažéru a práci na hrnčířském kruhu.
Den plný zábavy i nově nabytých vědomostí
se všem moc líbil.
Mgr. Vladimíra Antonínová

Mgr. Vladimíra Antonínová

Den dětí s armádou
Dne 29. 4. 2015 jsme se vypravili do nedaleké
vojenské posádky, kde nám místní vojáci připravili
zajímavý program. Po úvodní „bojové hře“ a ukázce
bojových umění byli žáci rozděleni do několika
skupin, ve kterých obcházeli stanoviště s různou
tématikou (poskytnutí první pomoci, vyhledávání
předmětů pomocí detektorů, prohlídka obrněného

Pokračování na straně 7
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Velice činorodý rok 1955 v Bechyňské Smolči
Hned na počátku jara 1955 vypustili smolečtí rybník na návsi a nechali
ho pomalu vysýchat. Upravili propust vodní, položili odtokové betonové roury
a byla připravena sběrná kanalizační šachta k budování. Po večerech
a nedělích, jak jen to šlo časově, počaly se kopati základ
základy
y pro hráz rybniční okolo celého rybníka.
Byla to práce naprosto dobrovolná a občané se ji kupodivu účastnili v hojném počtu. Každý má totiž
zájem na tom, aby jeho obec vypadala co nejpěkněji a hlavně,, aby již zmizela ta zapáchající louže
plná bahna a řas uprostřed návsi a namísto toho byla postavena vzhledově pěkná nádrž plná zdravé
vody. A také to je důležité, aby bylo dost vody v případě požáru pro hašení. Z valné části se pracuje
i po večerech při umělém osvětlení.
V létě se postavila síť pro místní rozhlas
rozhlas,, pro informovanost občanů. To je další záslužná práce
místního MNV. Částečně brigádně, částečně placená z obecního rozpočtu. Montáž sítě na sloupy
a odborné práce se zapojením spojené provedli předseda MNV J. Kubíček z č. 27 a J. Prokš z č. 30,
oba zkušení elektrikáři.
Dále se vybavuje vnitřním zařízením úřadovna MNV a to jak stoly
stoly, tak skříněmi a místní
řemeslníci zhotovili tam i nové regály na knihy. Je to vše nové a pěkně vypadající. Do přednáškové
místnosti je přestěhována obecní knihovna, kterou dosud měl u sebe v domě pan J. Malý z č. 26. Je
nutné vyzdvihnout jeho obětavou a nezištnou práci o knihy, kterou koná ke spokojenosti celé obecní
veřejnosti.
Na sklonku léta byla vyhlášena hasičská soutěž na Čer
Černicích v Oboře, poblíž zámečku.
Zúčastnila se ji družstva z Březnice, Bechyně, Sudoměřic
Sudoměřic,, Týna nad Vltavou a naše smolečské.
A naši zvítězili na plné čáře. Byli první a to byl výsledek snahy našich a péče o náš požární sbor, i od
MNV. Velitelem soutěžního družstva byl Josef Kubíček. Po této vítězné soutěži se naši hasiči
rozhodli, že uspořádají peněžní sbírku mezi občany Smolče k zakoupení gramorádia pro účely
veřejné. Od myšlenky nebylo daleko k činu a brzy se ke sbírce přikročilo. Jako příkladem šli předseda
hasičů Jan Broukal a předseda MNV Josef Kubíček
Kubíček,, kdy oba dali do prvopočátku po jedné stokoruně.
Sbírka nalezla pochopení mezi občany a nebylo rodiny, která by na tuto věc nepřispěla. Gramoradio
bylo poté brzy zakoupeno a umístěno v místnosti MNV.
K podzimku toho roku (1955) byly předány obecní lesy pod státní správu. Při tom byl sváděn
tuhý boj našeho MNV,, aby obci zůstala lesní pískovna, z které má obec jistý příjem. Pískoviště leží na
územích již předaných státním lesům. Po značných jednáních se podařilo obci získat právo těžit písek
a celé pískoviště připadlo zpět naší obci.
Stále trvá zájem o odbahnění návesního rybníka. Stále se o tom vedou řeči, i když se mnozí
pousmívají po straně, vedení obce je sstále
tále ve středu zájmu občanů a pod stálou kritikou.
kritiko Navzdory
tomu stojí za zmínku,, že základy jsou hotové a místy roste již rybniční hráz. Kámen na stavbu byl
koupen v lomech a jee vožen ve vagonech na sudoměřické nádraží. Odtud se do vsi vozí jak koňskými
potahy, tak auty. Nejvíce ho odvezl nákladním autem V3S Jaroslav Hruška z č. 39. Auto bylo
zapůjčeno od firmy Lesy, kde dotyčný pracuje jako šofér.
Na závěr podzimu se stačily upravit ještě přejezdy na polních cestách. Ve většině případů byly
vyměněny roury
oury a podobně. Ještě než zamrzlo
zamrzlo, byla opravena
vena výpusť rezervního rybníčku nádrže za
tratí v lese.. To proto, aby byla voda v případě nutnosti na hašení. Obecní rybník je teď bez vody
a pomalu vysychá,, aby se dalo bahno snadněji vyvážet.
I když,, jak píše tehdejší kronikář
kronikář, byl rok po stránce zemědělské průměrně úrodný, co se
s týče
práce pro obec a v obci,, byl úrodný převelice.
Sudoměřický zpravodaj
Smolečtí občané se velice vytáhli.. O tom
tom, jak se
MK
ČR
E
17304,
občasník, vydává Obec Sudoměřice
bahno z rybníka vyváželo, napíšeme zase někdy
u Bechyně, IČO: 00252964. Příští číslo vyjde v srpnu 2015.
příště.
Uzávěrka 30. 7.. 2015. Doručováno všem občanům obce
příspěv
Z obecní kroniky smolečské pro zpravodaj Sudoměřice u Bechyně. Redakční rada uvítá jakýkoliv příspěvek
a
námět
na
zlepšení
vzhledu
a
obsahu
zpravodaje.
vybral a některé části textu doslovně opsal i se
Tel: 381211132, e-mail: obec@sudomerice.cz
slovními obraty obecní kronikář František Stach.
Foto na str. 6 a 7 Marta Kopečková a Michal Šonka
5
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Sportovní desetiboj
Již potřetí připravila TJ Sokol ve spolupráci
s rodiči na poslední červnový den zzábavné soutěžní
odpoledne pro dě
děti – sportovní desetiboj. Letos přibyly
3 disciplíny a všechny měly u dětí úspěch – střelba vodní
pistolí na míčky, florbalová střelba a kroket. Stejně jako
loni maminky Lenka Spáčilová a Vlasta Brůčková krásně pomalovaly
závodníky. Většina obrázků však neměla dlouhého trvání, protože velký
úspěch měl také příjezd hasičů, kteří z dětí udělali šťastné vodníky
v
a
z obrázků šmouhy. Závodníci hasiči ukázali, že obstojí i v hasičském útoku.
Povedla se i kulinářská soutěž, která dětem doplnila energii. Sešla se strava
pestrá – slané, sladké, ovoce i zelenina. Vítězem u dětí se staly sladké
slad věnečky
od Petra Žof
Žofky, kterému byl udělen řád zlaté vařečky. A jak zabodovaly děti?
Mezi nejmladšími vyhrál Dominik Staněk, druhá byla Magda Staňková a třetí
David Žofka. V kategorii 7 – 10 let si zlato na krk pověsila Hanča Benešů,
stříbro Oskar Náprstek a bronz Albert Líka
Líkař.
ř. Nejstarší kategorii ovládly dívky.
První Eliška Peterková, druhá Šárka Opatrná a třetí Gabča Cvachová. Nikdo
z dětí ale s prázdnou neodešel, připraveny byly drobné ceny pro všechny. Po vyhodnocení se rozdaly buřty a
dívky (ženy) vyzvaly na fotbalový souboj
boj chlapce (muže) a kdo chtěl, mohl si zatančit. Dětský den se povedl a
těšíme se za rok, zdali překonáme počet 40 závodníků.
Jana Šonková

Fotbal – mladší přípravka
V půlce června byla ukončena sezóna
v mistrovských utkání okresního přeboru naší
mladší přípravky. Sezóna byla náročná, protože
se jednalo o premiérovou účast v soutěži
a zároveň se nám nevyhnula neúčast kluků
z důvodu nemoci. Některé zápasy jsme
j
odehráli
v minimálním počtu hráčů, ale zvládli jsme je jak
fotbalově, tak i výsledkově. Soutěž jsme ukončili
s bilancí 3 vítězných utkání (Planá nad Lužnicí,
Veselí nad Lužnicí, Tučapy), ze zbytku zápasů
jsme odešli jako poražení, ale kluci dokázali, že
se neztratí a byli jsme protivníkům více než
vyrovnaným soupeřem. Nejlepším střelcem týmu
se stal kapitán Jan Zíka, nejlepším hráčem Oskar
Náprstek.
Po sezóně proběhla dokopná, která se
uskutečnila v klubovně kabin na fotbalovém
hřišti. Bylo připraveno bohaté pohoštění a byli odměněni nejlepší hráči.
Na závěr sezóny na začátku prázdnin jsme absolvovali soustředění v parkhotelu Mozolov. Soustředění se
zúčastnilo 10 kluků, trenéři a dva tatínkové (František Zimmel a René Majerik). Tímto rodičům děkujeme za
doprovod a pomoc při realizaci programu soustředění. Bydleli jsme v bungalovu, kam jsme se vešli všichni, na
6
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jídlo jsme chodili do hotelu a k dispozici jsme měli veškerá sportoviště včetně rybníku a bazénu. Kluci si
soustředění náležitě užili a doufáme, že se všem líbilo.
Od příští sezóny bude náš tým opět startovat v okresním přeboru mladších přípravek. Z týmu odešel Jan
Zíka, který bude hrát za starší přípravku v Bechyni. Tímto mu přejeme hodně zdraví, štěstí a sportovních
úspěchů. Jinak tým zůstává nezměněn.
Závěrem bych chtěl klukům poděkovat a pochválit je za odvedenou práci v trénincích a zápasech. Start
do nové sezóny bude v půlce srpna a doufám, že se sejdeme ve stejném složení, ne
ne-li
li ve větším počtu.
Michal Šonka

Pouťový fotbal
doměřická pouť a fotbal k sobě po léta patří. Bývalí hráči Sokola Sudoměřice a Březnice nastoupili
Sudoměřická
proti sobě v přátelském utkání. Za domácí Sokol si zahráli V. Cvach, V. Opatrný, Fr. Hruška, J. Majerik st.,
J. Majerik ml., P. Vácha, J. Šonka, J. Kothánek,
hánek, S. Černý, J. Hruška, Jan Hruška a R. Náprstek. Vzpomínalo se
na tradiční sousedská derby, která bývala ozdobou každé sezóny. Hráči obou týmů ukazovali, že běhání už sice
moc nemilují, ale chuť do hry, přesnou nahrávku a přehled rozhodně nezapomněl
nezapomněli.
i. Zápas nakonec skončil
vítězstvím domácích v poměru 6:2, když branky stříleli Náprstek 2, Vácha, Šonka, Kothánek a Majerik ml.
Poděkování patří všem, kteří přišli nebo přijeli do Sudoměřic a zavzpomínali na dobu, kdy oblékali dres
domácího Sokola. Utkání přihlíželo 60 spokojených diváků.
Jan Šonka
Pokračování ze strany 4

neztratil. I když na stupně vítězů nedosáhl, patří mezi
skvělé řečníky naší republiky!

Síla lidskosti
Dne 8. 4. jsme se ráno vydali autobusem do
Bechyně. Jelikož jsme tam dorazili brzy, rozdělili jsme
se na 2 skupiny. 6. a 7. třída šly na návštěvu knihovny,
8. a 9. třída na procházku do Zářečí.
V půl desáté jsme se sešli před kinem, a když
nás pustili dovnitř, obsadili jsme první dvě řady.
Zhlédli jsme velice zajímavý a dojímavý film
o 2. světové válce a o Nicolasu Wintonovi „Síla
lidskosti“. Sir Nicolas Winton zachránil stovky
českých dětí během války tím, že jim zařídil život
v Anglii. Po promítnutí filmu následovala beseda o
tomto neobyčejném muži.
Druhého
uhého dne jsme ve škole podepsali petici za
udělení Nobelovy ceny míru Nicolasu Wintonovi.

Mgr. Kristýna Kvardová

Akademie 2015
Akademie
mie ZŠ a MŠ patří již tradičně k závěru
školního roku. Ani letos jsme neudělali výjimku, a tak
páteční podvečer 12. června patřil právě jí.
Akademii zahájili naše mažoretky a
mažoreťáci. Následoval zpěv celé školy a pak už se
rozběhlo pásmo tanečků, cvičení
ní i mluveného slova.
Některá vystoupení vznikla společnou prací učitelů a
žáků, některá si děti vytvořily samy.
Děkujeme divákům v hledišti za krásný
potlesk a za rok opět na shledanou!
Mgr. Kristýna Kvardová

Matěj Konečný, 8. třída

Brána vesmíru
Hned po Velikonocích, v úterý 7. dubna,
se žáci II. stupně vydali na exkurzi do Prahy.
Tentokrát byla cílem výstava Brána vesmíru.
Žáci se seznámili s vývojem objevování
vesmíru, prohlédli si makety i originály vesmírných
lodí, skafandrů a dalších přístrojů. Mohli si sáhnout na
pravý kámen z Měsíce, prohlédnout si vnitřek
orbitálních stanic a vyzkoušet
et si různé simulátory.
Na této výstavě se určitě nikdo nenudil
a domů se děti vracely se spoustou nových zážitků.
Mgr. Kristýna Kvardová

Mladý Demosthenes – celostátní kolo
Soutěže mladých řečníků se pravidelně účastní
žák současného 8.. ročníku Matěj Konečný. Vloni se
probojoval do celostátního kola, ovšem účast v něm
překazila nemoc. Letos ale Matěj svůj úspěch
zopakoval a po výhře v krajském kole se vydal
14. května na celostátní kolo do Prahy.
Finále proběhlo v krásném prostoru
storu kláštera
v Emauzích. Celkem se ho (ve 4 kategoriích) účastnilo
54 žáků a studentů. A Matěj se mezi nimi rozhodně

Přejeme všem krásné léto a příjemně
strávené prázdniny!
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Pátek 17. červenec
2100 hodin
Pa, Jahody! SPgŠ Futurum, Praha – FACKY, FUCKY, FUCK

Sobota 18. červenec
1400 hodin
Martin Hruška – KOUZELNÍK Z HRÁDKU
Vojta Vrtek Kejklíř – A JINÉ VYUŽITÍ KEJKLÍŘE
Divadlo Bořivoj – RAKVIČKÁRNA
2100 hodin
Kejklířské divadlo z Doudleb – DON QUIJOTE Z DOUDLEB

Neděle 19. červenec
1400 hodin
Studio DAMÚZA – Z TAJNÉHO DENÍKU SMOLÍČKA PÉ
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
echyně a firmy RUMPOLD, s. r. o., pořádá o. s. TATRMANI.
TATRMANI

V sobotu 18. července od 1500 hodin
pořádá MAS Lužnice ve spolupráci s o.s. Tatrmani
pátý

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
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