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MK ČR E 17304

Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme na stránkách sudoměřického zpravodaje. Na dveře nám neodbytně klepe
podzim a stavební sezóna pomalu končí. Co nás tedy ještě čeká do konce letošního roku?
Na základě výsledku výběrového řízení byl vybrán dodavatel na realizaci opravy „Staré cesty“.
Jedná se o firmu COLAS CZ, se kterou již máme zkušenosti z výstavby infrastruktury pro stavební
parcely. Stavbu se zavázali realizovat za cenu 12 051 000 korun včetně DPH. V letošním roce by měli
dokončit první dvě etapy (od školy k č. p. 129) a v příštím roce dodělat zbytek stavby, s termínem
ukončení do 31. července. Práce na první etapě již začaly a doufám, že se dodavateli podaří dodržet
naplánované termíny.
Z tohoto místa bych chtěl poprosit všechny, jichž se stavba nějakým způsobem dotkne, či je
omezí, o vstřícnost a trpělivost. Dodavatelská firma se bude se všemi dotčenými dopředu domlouvat
tak, aby omezení přístupu k Vašim nemovitostem bylo co nejmenší. Zároveň všechny prosím
o opatrnost při pohybu kolem stavby.
Dokončen je i výběr dodavatele na opravu střechy na budově sýpky bývalého ZZN. Stavbu
bude realizovat firma František Vondruška z Bálkovy Lhoty. Cena opravy je 702 000 korun včetně
DPH. Střecha bude provedena v podobném stylu, eternitové šablony budou nahrazeny hliníkovým
falcovaným šindelem značky Prefa. Práce jsou naplánovány na období od 1. listopadu do 15. prosince.
Na tuto akci máme přidělenou dotaci z krajského Programu obnovy venkova ve výši 215 000 korun.
V Bechyňské Smolči byla dokončena dílčí oprava v kulturním domě. Došlo k výměně
vchodových dveří, částečné opravě podlahy v chodbě a v přísálí a nový je přístupový chodník od
silnice. Cena těchto oprav činí 116 000 korun.
V tuto chvíli již probíhá projektová příprava vestavby dvou učeben do půdních prostor staré
budovy školy. Vestavbu si vyžádal zvýšený počet žáků v naší škole. Přístavba by měla proběhnout
v příštím roce a počítáme s jejím spolufinancováním z operačního programu Evropské unie IROP.
Tolik krátce o tom, co nás v nejbližším období čeká. V příštím čísle zpravodaje již budu psát
o plánech na příští rok.
V případě jakéhokoliv dotazu k dění v obci mě neváhejte kontaktovat na telefonu 724 180 824,
e-mailu obec@sudomerice.cz nebo osobně.
Příští týden se v pátek a v sobotu konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Dovolte mi tedy pár vět na toto téma. Osobně se domnívám, že je čas na návrat k tradičním
politickým stranám. Možná je čas od času zastihne nějaký průšvih či aféra, se kterou se někdy lépe,
někdy hůře, snaží vypořádat, ale alespoň mají dlouhodobý stranický program a více či méně početnou
členskou základnu. Některá hnutí či straničky, které se objevily v posledních letech, mají, zdá se,
jediný cíl: urvat co nejvíce pro sebe. Ať už jsou to výhody na poli dotací či veřejných zakázek, nebo
snaha přizpůsobit zákony této země jen svým zájmům. Nehledě na to, že se jedná buď o jednotlivce,
nebo velmi úzké skupiny, které svá „hnutí“ řídí bez jakéhokoliv náznaku demokracie. Podobně by rádi
řídili i tuto zem. Domnívám se proto, že takové skupinky nemají v našem politickém řádu dlouhodobě
co dělat.
Nechci Vám radit koho máte volit. Máte svůj rozum, svoje zkušenosti a svůj názor. K jednomu
kroku Vás ale vyzvat chci. Rozhodně přijďte k volbám. Ať již dopadnou jakkoliv, nebudete si muset
vyčítat, že s Vaší účastí mohly skončit jinak.
Stanislav Houdek
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Úklidová firma přijme do pracovního
poměru zaměstnance úklidu.

20 července 2017

Práce je vhodná i pro ID, ČID, OZZ – zkrácený
úvazek, dopolední směny.

Zastupitelstvo obce schválilo:
Ø Na základě doporučení komise pro hodnocení
nabídek a v souladu s ustanovením § 122 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (ZVZ), výběr nabídky společnosti
COLAS CZ, a.s. (IČ 26177005), která v zadávacím
řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku
a splnila všechny podmínky účasti stanovené
zadavatelem a ZVZ k plnění
lnění veřejné zakázky
„Stavební úpravy místních komunikací 9c, 11c, 12c,
13c, 9d a 10d v Sudoměřicích u Bechyně“
Ø Rozpočtovou změnu č. 2 / 2017.
Ø Smlouvu o přezkumu hospodaření obce za rok 2017
s firmou MOORE STEPHENS, Jindřichův Hradec.
Ø Smlouvu o věcném břemeni pro E-on
on na vedení
kNN v Sudoměřicích mezi čp. 120 a čp. 115.
Ø Přijetí daru od firmy Rumpold, s. r. o., Tábor.
Ø Dar ve výši 10.000 Kč spolku Tatrmani Sudoměřice
u Bechyně.
Ø Dar ve výši 60.000 Kč spolku T.J. Sokol
Sudoměřice u Bechyně.

Požadavky:
chuť pracovat, komunikativnost, spolehlivost.
Nástup ihned nebo dle dohody.
Místo výkonu práce: Ubytovna VDS Bežerovice
V případě zájmu volejte v pracovní dny
od 1000 do 1400 hodin na tel. číslo 734156973.

Úspěch mladých hasičů
Hlídka družstva
ružstva mladých hasičů ze
Sudoměřic se umístila na druhém místě
v podzimním kole soutěže Plamen,
amen, které se konalo
7. 10. ve Slapech.

Zastupitelstvo obce projednalo / vzalo na
vědomí:
Ø Průběh územního řízení na vodovod
v Bežerovicích.
Příští schůze zastupitelstva obce se koná
ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 1900 hodin v zasedací
síni Obecního úřadu v Sudoměřicích.

Program:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Hospodaření obce 1 - 9 / 2017
Rozpočtová změna
Prodej pozemků
Smlouvy na věcná břemena
Dar pro hospic
Různé

Sudoměřičtí hasiči děkují všem účastníkům
a návštěvníkům letního veřejného cvičení.
Připomínáme všem možnost požádat
o zasílání aktuálních SMS zpráv z obecního úřadu.
Stačí zaslat číslo vašeho mobilního
telefonu na e-mail
mail obec@sudomerice.cz nebo na
tel.: 724 180 824.

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

V obci se narodilii:

Sudoměřický zpravodaj
MK ČR E 17304, občasník, vydává Obec Sudoměřice u
Bechyně,
IČO: 00252964. Příští číslo vyjde v prosinci 2017.
2017
Uzávěrka 20. 11. 2017.. Doručováno všem občanům obce
Sudoměřice u Bechyně. Redakční rada uvítá jakýkoliv
příspěvek a námět na zlepšení vzhledu a obsahu zpravodaje.

Max Kamarád
Jakub Hejný
Rodičům srdečně
blahopřejeme

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

www.sudomerice.cz

2

PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Obec Sudoměřice u Bechyně
Sudoměřice u Bechyně 105, PSČ 391 72

Oznámení
o době a místu konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Obec Sudoměřice u Bechyně podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do PS
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

dne 20. října 2017 od 14 hodin do 22 hodin a
dne 21. října 2017 od 8 hodin do 14 hodin
2. Místem konání voleb
Ø v okrsku č. 1 Bechyňská Smoleč je místnost v úřadovně obecního úřadu
pro voliče bydlící v Bechyňské Smolči.
Ø v okrsku č. 2 Bežerovice je místnost v úřadovně obecního úřadu
pro voliče bydlící v Bežerovicích a na Kamenném dvoře.
Ø v okrsku č. 3 Sudoměřice u Bechyně je místnost v budově obecního úřadu
pro voliče bydlící v Sudoměřicích u Bechyně, Černicích a na Marunce.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství
České republiky občanským průkazem nebo pasem.
4. Každému voliči budou doručeny nejpozději jeden den přede dnem voleb hlasovací
lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou
seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
volebních lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
V Sudoměřicích u Bechyně dne 25. 9. 2017
Stanislav Houdek
starosta obce
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Školní rok 2017 – 2018

Organizační zajištění

třídní učitelé

ředitelka

Mgr. Irena Benešová

1. + 2. třída

3. + 5. třída

4. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

Mgr.
Vladimíra
Antonínová

Mgr. Jana
Jánová

Mgr. Lenka
Rozmušová

Mgr.
Vladimíra
Závětová

Mgr. Tomáš
Borys

Mgr. Iva
Hemerová

Mgr.
Kristýna
Kvardová

bez
třídnictví

Mgr. Iva Přibylová,
Mgr. Petra Sosnová

ekonomka

Lenka Matyášová

hospodářka

Hana Sekalová

školnice

Zdena Janoušková

uklízečka

Štěpánka Moravcová

pedagogická
asistentka

Bc. Martina Žďánská
Mgr. Lenka Líkařová

vedoucí vychovatelka

vychovatelka

Marie Lempachová

Bc. Martina Žďánská

Školní družina

Mateřská
škola – 2 třídy

Školní
jídelna

Školní
klub

vedoucí učitelka

učitelky

uklízečka

Jana Hrušková

Lenka Marešová
Bc. Evelyn Vrzalová

Jana Tisoňová

vedoucí

vedoucí kuchařka

kuchařky

Lenka Matyášová

Erika Mačí

Marie Zemanová
Jana Tisoňová

předseda

členové výboru

Mgr. Tomáš Borys

Mgr. Irena Benešová, Lenka Matyášová,
Hana Sekalová

Prázdniny ve školním roce 2017 – 2018
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Letní prázdniny

26. října – 27. října 2017
23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
2. února 2018
5. března – 11. března 2018
29. března – 30. března 2018
2. července – 31. srpna 2018

Od 2. října 2017 bude prováděn svoz odpadu v zimním režimu.
Ve čtvrtek - každý týden.
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To nezapomeň! II.
Vážení čtenáři našich
ch listů z kroniky. Dovolte mi
mi, abych dokončil to, co jsem
začal v minulém čísle našeho zpravodaje. Jsou to vzpomínky z Bežerovic na léta 1946 50, jmenovitě roky 1949 a 1950.
50. Citace budou znovu doslovné, dle zápisu tehdejšího
kronikáře J. Daňhy z č. 2.
Rok 1949. Plánované hospodářství, zavedené státem
státem, působilo nemalé starosti. Při rozepisování
rozepi
plánů
bylo sice hodně nepříjemností, daleko
ko horší však bylo rozepisování dodávek. Tady docházelo k ostrým střetům
střetů
a velkému vyměňování názorů mezi jednotlivci. Dodávky byly splněny u žita a ostatního krmného obilí na
100 %, u pšenice na 95 % a u brambor asi na 80 %. Pšenice utrpěla nepříznivým počasím v zimě a brambory pak
v létě suchem. V jejich hlavním vegetačním období, hlavně u odrůd raných a poloraných.
ých. Píce pro dobytek
dobyte bylo
dostatek, hlavně jetelů. Ozimá řepka značně vyhynula přes zimu. Mléko splni
splnili
li všichni zemědělci téměř na
100 %. Vzhledem k tomu, že úroda brambor byla i jinde než u nás slabá,, provedly úřady několikráte kontrolu
všech zásob bramborů a odebraly těm, kteří ne
nesplnili dodávky, část zásob určených ke krmení vepřů. Docházelo
při tom k dosti trapným výjevům. Pro samozásobení domácností byly však všude brambory ponechány.
Povětrnostní podmínky
odmínky tohoto roku byly dobré. Zima byla velice mírná, zvláště leden byl krásný a bez
sněhu. Přestože nebyl sníh, obilí přezimovalo dobře. V únoru a také v březnu byly prudké
prudké,, ale málo vydatné
vánice, a tak se tato troška sněhu brzo ztratila. V políc
polích se začalo pracovat počátkem dubna. Léto bylo z počátku
velice vlhké a pak toto počasí
urychlilo sklizeň. Ku konci léta
bylo zase vlhko, čímž pozdní oves
značně pomokl. Podzim byl pěkný
až příliš suchý. Ozimy vlivem
sucha pozdě a nestejně vzešly.
Rok 1950. Na podzim
tohoto roku došlo k reorganizaci
místních národních výborů. Do
rady místního národního výboru
byli zvoleni noví sousedi. Byli to:
Kovář Jan, Daňha Jan, Švec
František ze Sádek, Hruška
František, Alexa Jaroslav. Dále
bylo nařízeno, aby knihovna byla
umístěna v samostatné budově
a rovněž úřadovny mají být
zřízeny ve veřejných budovách
byt,, kde dříve bydlel obecní kovář, pracující v obecní kovárně,
ková
a ne doma. Poněvadž jsme zde měli prázdný byt
usnesl se výbor, aby tento byt, čítající tři mí
místnosti, byl adaptován a zřízena tu byla zasedací síň pro veškeré
občanstvo, úřadovna pro předsedu národního výboru a místnost pro knihovnu a čítárnu. Ještě do příchodu zimy
byla adaptace z velké části
ásti provedena. V zasedací síni a úřadovně byla dána nová okna,
okna dveře, podlahy,
upraven strop a stěny. Bylo to hotovo do 29. listopadu. Třetí místnost pro knihovnu a čítárnu byla ponechána na
rok další. Vzhledem k reorganizaci národních výborů ddlužno podotknouti, že za účelem centralizace činnosti
v obci byly zřízeny referáty: zemědělský, plánovací, osvětový a finanční s příslušnými komisemi.
Výmlat obilí i dodávky byly splněny do 1. října t. r. Splněno bylo na 100 %. Brambory byly dodány do
1. listopadu a rovněž na 100 %. Do 15. listopadu by
byl proveden rozpis mléka v obci (asi na další rok).
rok) Plán osevu
provedla komise již dříve. S rozpisem mléka a dodávek obilí nebyli někteří spokojeni a tak bylo nutné rozpisy po
debatě znovu přepracovat. To se protáhlo do konce roku.
Přehled povětrnosti a vlivu na úrodu ve zdejší obci. Zima teplá, bez sněhu. Obilí tím značně
znač
poškozeno, převážně pšenice. Jaro začalo velice brzy, do konce března bylo téměř vše uděláno. Pak bylo jaro
dosti studené.. Léto bylo velmi suché a horké, čímž ruku v ruce jde nedostatek píce pro dobytek.
doby
Podzim byl
z počátku suchý, ku konci vlhký, až moc. Ozimé obilí pěkně vzešlo a do zimy přiměřeně urostlo.
A tak skončil
končil zápis roku 1950. Skončily ale také veškeré další zápisy
y do obecní kroniky bežerovické.
Dále nikdo nepokračoval a tak obec jako
ako by nebyla. Zápisy o Bežerovicích pak pokračují po sloučení se
Sudoměřicemi v roce 1962. Dále však již jako osada Bežerovice. A tak chybí v obecní paměti obce Bežerovice
celých dvanáct let. Škoda. Jistě i v těch létech se událo něco
něco, co by bylo dnes pro nás zajímavé si přečíst.
Ze zápisků tehdejšího kronikáře pana J. Daňhy, pro připomenutí tehdejších událostí, doslova opsal
kronikář obce František
šek Stach.
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Dožínky na Farmě u lesa
7.. září uspořádala Asociace soukromých zemědělců slavnostní celostátní dožínky. Tentokrát se konaly
u nás v Sudoměřicích na Farmě u lesa. Dožínky zahájila slavnostním nástupem Selská jízda a dožínkovému
věnci požehnal sám Arcibiskup pražský Dominik Kardinál Duka
Duka.. Ten také v krátké řeči připomněl loňské první
místo Farmy u lesa v soutěži Farmu roku a rodině
Šonků k tomuto úspěchu poblahopřál.

Starosta selské jízdy Stanislav Toman při slavnostním nástupu

12. Sudoměřické koniny

Hasičský tábor v Suchdole
nad Lužnicí 2017
Tak jako každý rok,
i letos jsme se s hasiči
26. července až 30. července
vydali na tábor do Suchdola
nad Lužnicí do kempu Paris. Letos nás
vedoucí rozdělili na království. První
se jmenovalo Hasiči, druhé Sekaná
a poslední Brumín. Jako království jsme
plnili různé úkoly a hráli
áli hry. Poslední noc
jsme plnili Bobříka odvahy. Procházeli jsme
lesem značeným svíčkami a cestou jsme
zažívali různá strašidelná setkání. Tábor jsme
si všichni moc užili a těšíme se na další.
Natálie Tomanová
6

PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Postřehy z letní akce sudoměřických Tatrmanů
VEM HLÍNU VEN
Tak nabádali Tatrmani účastníky letošního
ošního keramického kurzu, který se
v Sudoměřicích uskutečnil ve dnech 14. – 23.
3. července. Svou výzvu lektoři Jan Brůček,
Lukáš Urbanec a Martin Mikeš hned blíže vysvětlili. „Letošní téma vědomě převrací po
staletí uznávaný princip – vem hlínu
línu domů. Většinou se přírodní produkt venku zpracoval za
účelem nádoby do bytu, teď by se mohl zpracovat doma pro ven. A 17 seminaristů opravdu vzalo hlínu ven.
Vznikaly např.: netradiční květináče ve tvaru zvířat, lucerny a lampičky, sochy a sošky, drobné šperky.
Používaly se různé typy hlíny, způsoby zpracování i způsoby výpalu. Byla to skoro magie – hlína, oheň, člověk
najednou cítil, že se znovu vrací ke kořenům, k činnostem, které lidi vykonávali odpradávna.
Letošní keramický kurz byl již dvacátý
dvacátým pátým, ale pro mne byl prvním
m a doufám, že ne posledním.
Díky skvělé organizaci a výbornému zázemí, které kurz v Sudoměřicích
ěřicích měl, jsme my účastníci opravdu mohli
opustit své každodenní stereotypy a vstoupit do jiného světa, ve kterém čekala radost, dobrodružství, napětí,
přátelství.
A co mi tedy pobyt přinesl? Především to byla radost z vlastního,
byť neumělého, tvoření a radostný obdiv k nápadům a tvorbě ostatních.
Bylo to i dobrodružství a napětí, překonání vlastních obav
obav. Budu vůbec
umět alespoň trochu točit na kruhu? Jak
ak bude konečný výrobek vypadat
vypadat?
Nepraskne v peci? Jak
ak „vyjde“ barva glazury? A pak to napětí při
otevírání pece a první setkání s hotovými výrobky – to byla opravdová
slavnost, na kterou čekali všichni. Veškeré tvoření probíhalo v přátelské
atmosféře, v níž začátečníkům radili nejen lektoři, ale i zkušenější
seminaristé. Vše vyvrcholilo závěrečným pikni
piknikem, při kterém se prvně
venku vyzkoušely nové hrnky i misky. A když se setmělo, zapálili jsme
svíčky v lampičkách a znovu se objevil magický pocit sounáležitosti lidí
a prostředí.
A o to vlastně šlo, aby vzniklo pouto sounáležitosti lidí a místa, kde lidé žijí. Již během kurzu jsme prošli
Sudoměřicemi i lesní naučnou stezkou a hledali místa, kam bychom „svou hlínu“ vzali ven, aby naši radost
z tvorby mohli sdílet i ostatní. Na návsi se pak u slunečních hodin objevila Brána do snů, u rybníčka za školou se
uvelebili noví návštěvníci, u kostela se vynořily ryby. Návštěvníci Fixleyho naučné stezky mohou zase očekávat
nějaké překvapení.
To všechno vede k tomu, aby se lidé nejen dívali, ale aby skutečně viděli a radovali se z objevování.
Měla jsem pocit, že v Sudoměřicích se to daří. Týden strávený na keramickém kurzu byl pro všechny velmi
silným zážitkem a poděkování patří všem, kteří tento kurz připravují. Odjížděli jsme s přesvědčením, že se
chceme vrátit a znovu zažít skvělý týden radosti, dobrodruž
dobrodružství, napětí a přátelství.
Jindřiška Bumerlová
MARIONETA - ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ 14. – 23. července
Zúčastnilo se ho deset seminaristů v poměrně širokém věkovém rozpětí (15 – 73 let).
Seminář byl rozložen do tří základních částí. V úvodu lektor představil různé typy marionet a způsoby vedení,
potom každý z účastníků představil
stavil své ideové návrhy loutek a konzultoval je s lektorem vzhledem k možnostem
a způsobům konstrukce.
V další části semináře si každý ze seminaristů pro reálnější představu vvytvořil
ytvořil z hlíny trojrozměrný
model své loutky v poměru 1:1. Na základě modelu byly upřesněny jednotlivé
díly a vybrán odpovídající materiál. Následovalo seznámení se základními
způsoby používání nástrojů, práce se dřevem a základy řezby (používání dlát
a řezbářských nožů). Po praktickém vyzkoušení se seminaristé chopili dlát
a začali vyřezávat loutky.
Rád s potěšením konstatuji, že byť znalost práce s řezbářskými dláty
byla velmi různá (od již zkušeného řezbáře, přes samorostlého umělce, až po
naprosté začátečníky), všichni seminaristé pracovali s obrovským nadšením
a nasazením, takže konečné
nečné výsledky byly vynikající. V průběhu práce na tvorbě
loutek byly upřesňovány jednotlivé konstrukční detaily a možné způsoby vedení
ve vztahu k charakteru jednotlivých postav.
Snažil jsem se dát maximální prostor individuální tvorbě jednotlivých
účastníků a vycházet z jejich výtvarných představ při volbě konstrukce,
technických detailů a způsobu vedení. Velmi důležitá byla i volba finálního
pojednání povrchu
vrchu loutek (malování, moření, opalování, voskování a také šitých
oblečků na některé loutky). Pro bližší představu uvádím přeh
přehled výsledků tvůrčí
dílny: Babička s hůlkou cca 20 cm, Červená Karkulka s košíčkem cca 21 cm a Vlk cca 15x25 cm (loutky do
rodinné inscenace), Čert cca 60 cm (do přip
připravované
ravované inscenace Tatrmanů), Velryba cca 14x40 cm, Nerudný
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dědek cca 45 cm, Alien – Vetřelec cca 78 cm, Koza cca 14x18 cm, Hajný s kloboukem cca 32 cm, Jizera
cca 55 cm, Arthur Breisky cca 70 cm.
Z přehledu je zřejmé, že vzniklo 11 loutek z toho dvě čtyřnohá zvířata, 1 pohyblivá velryba
a 8 figurálních loutek, každá se zcela specifickou konstrukcí a vedením, díky čemuž se účastníci prakticky
seznámili s širokým přehledem typů konstrukce
nstrukce a vedení loutek a získali tak konkrétní zkušenost. S loutkami se
seznámili i obyvatelé Sudoměřic a široká veřejnost na sobotním jarmarku na návsi ve speciálním stánku.
Obdivem nikdo nešetřil.
Rád bych ještě poděkoval Tatrmanům, zejména panu Janu Brůčkovi za skvělou přípravu, zajištění
materiálu, nástrojů a prostor. Panu starostovi Stanislavu Houdkovi za zapůjčení a zajištění přepravy hoblic do
školy. Také velký dík patří panu Martinu Houdkovi za pomoc a poskytnutí prostoru a strojního vybavení pro
základní přípravu dřeva pro naši tvůrčí dílnu. Dále bych velmi rád poděkoval vedení ZŠ v Sudoměřicích za
poskytnutí prostoru včetně vybavení ve škole, bez kterého bychom se neobešli.
doc. MgA. Karel Vostárek - lektor semináře
KERAMICKÝ SEMINÁŘ (XXV) 14. – 23. července
Lektoři – Jan Brůček, Lukáš Urbanec a Martin Mikeš
Mikeš,
17 seminaristů.
Tomas Bernhardt
o keramickém semináři
v Sudoměřicích u Bechyně:
Jsou to takové lázně. Hlína už poslouchá,
masíruje mi dlaně, já jí zase dávám tvar. V tu chvíli nic
kolem neexistuje, soustředím se jen na to přeskupování
hmoty a na konci je krásně odpočatá hlava a – když to
vyjde – i hrnek, miska nebo tak něco. Večer sed
sedáme
v hospodě nebo u pece, vypalujeme totiž dřevem. Oheň
sbližuje, povídáme si u něj dlouho do noci. Mezi tím
vším jezdím na kole a pozoruji, jak se ten kraj svou
úpravností a přátelskostí k návštěvníkům stále více blíží
Rakousku.
Stavím se v hospoděě na horním konci vsi,
chlapík za pípou se na mne směje a nechává
pozdravovat mé domácí. Na světě je krásně. O to víc, že
jsem se na týden odstřihl od všech moderních udělátek
pro přenos informací, a tak můj svět v tu chvíli
ohraničují okolní lesy a vsi, kam
am až se dá dojet na kole
mezi začištěním rozdělané keramiky a obědem.
zdroj - Český Rozhlas Plzeň
MAS Lužnice rozděluje peníze pro obce, školy i sociální služby
V průběhu října 2017 vyhlásí MAS Lužnice, z.s. celkem čtyři výzvy k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. V oblasti
infrastruktury je to Podpora bezpečné a ekologické dopravy v celkové výši okolo 12 mil. Kč a Podpora sociální
infrastruktury v celkové
lkové alokaci 10,2 mil. Kč na výzvu. V případě Operačního programu Zaměstnanost se jedná o podporu
služeb v sociální oblasti, podporu komunitní sociální práce a komunitních center ve výši 3,3 mil. Kč a v neposlední řadě
také o podporu příměstských táborů a dětských kroužků (tzv. prorodinná opatření) v celkové výši 2,5 mil. Kč na výzvu.
Obce, neziskové organizace i soukromé subjekty působící na území MAS Lužnice mohou žádat o podporu na
projekty v oblasti infrastruktury jako je např. oprava zastávek veřejn
veřejnéé dopravy, budování chodníků, parkovišť, umístění
zpomalovacích pruhů, pořízení ukazatelů měření rychlosti nebo výstavba a modernizace cyklostezek. V případě sociální
infrastruktury je podpora zacílena např. na nákup, rekonstrukci nebo úpravu objektů pro pposkytování
oskytování sociálních služeb,
sociálního bydlení nebo na rozvoj komunitních center. V rámci sociálních a obdobných služeb se jedná o podporu aktivit
týkajících se např. odborného sociálního poradenství, terénních programů, osobní asistence, hospicové péče,
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a mnoha dalších. V případě tzv. prorodinných opatření je pozornost věnována
zejména na zajištění péče o děti v době mimoškolního
školního vyučování nebo v době školních prázdnin např. formou rozšíření
nabídky kroužků nebo podporou příměstských táborů. Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 100 % způsobilých
výdajů projektu, což ale závisí na charakteru projektu.
MAS Lužnice je zapsaný spolek, který funguje od roku 2004 a jehož hlavním cílem je podpora a koordinace
rozvoje
je mikroregionu. Tohoto cíle dosahuje mimo jiné i
prostřednictví přerozdělování finančních prostředků
z evropských fondů. V minulém programovacím období
2007 – 2013 podpořil řadu veřejných i soukromých subjektů
zejména prostřednictvím evropského programu L
LEADER.
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