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Vydává obec Sudoměřice u Bechyně
IČO: 252964

Jihočeská vesnice roku 1999
Ročník 2015 číslo: 5 vydáno: 13. listopadu MK ČR E
Vážení spoluobčané,
dovolte mi opět na začátku zpravodaje pár řádků s informacemi o dění v obci.
Dnes bych rád začal s informací o změnách v systému svozu a nakládání s odpadem
v obci, které chystáme od nového roku.
Na základě jednání se svozovou firmou dojde od 1. ledna 2016 k drobné změně
svozu popelnic. Nově bude k dispozici celoroční známka na odvoz popelnice. Bude se jednat
o samolepku, která se bude lepit na popelnici a její platnost bude jeden rok s tím, že bude
platit vždy do konce ledna následujícího roku. Její cena bude pro příští rok 800 Kč
a při současné četnosti svozů Vám zajistí vyvezení popelnice během roku až 41 krát. Známka
bude ke koupení na obecním úřadě. Je třeba si ji pořídit do konce měsíce ledna. V lednu 2016 bude svozová
firma vyvážet i popelnice neoznačené, v následujících letech bude vždy v lednu platit známka z předchozího
roku. Četnost svozů i rozložení do takzvaného letního a zimního svozového období zůstane stejné jako doposud.
To znamená, že od května do září budou svozy prováděny jedenkrát za dva týdny a po zbytek roku každý týden.
Současně s celoroční známkou budou platit i stávající plastové závěsné známky stejně jako doposud.
Cena zůstane 70 Kč za kus a budou sloužit k jednorázovému vyvezení popelnice. Ty budou vhodné zejména
pro chalupáře, kteří se v obci zdržují během roku jen krátce a celoroční známku by nevyužili.
Další změnou v oblasti odpadů je rozšíření sběru tříděného odpadu. Pravděpodobně do konce letošního
roku budou stávající hnízda kontejnerů rozšířena o kontejnery na papír a v oblasti nové zástavby v Sudoměřicích
přibude v prostoru u parkoviště jedno kompletní stanoviště kontejnerů. O dodávku těchto kontejnerů se postará
firma EKOKOM, která celou svozovou síť vlastní.
Od nového roku se také přestěhuje sběrné místo odpadů od hřbitova do skladu bývalého výkupu.
Provozní doba zatím zůstane stejná. To znamená každou první sobotu v měsíci od 1000 do 1200 hodin. Stejný
zůstane i sortiment vybíraného odpadu s výjimkou sběrového papíru. Budeme zde vybírat velkoobjemný odpad,
nebezpečný odpad a staré železo. Taktéž zde bude možno odevzdat veškeré vysloužilé elektrospotřebiče a staré
pneumatiky.
Změny, které jsem výše popsal, se promítnou i do znění obecně závazné vyhlášky o nakládání
s odpadem v obci, jejíž aktuální znění bude zastupitelstvo schvalovat na svém nejbližším jednání. Do konce roku
k Vám domů ještě doručíme podrobný pokyn pro nakládání s odpadem, ve kterém bude popsáno, jak se kterým
odpadem naložit.
A nyní k ostatním aktuálním informacím z obce.
Jistě jste zaznamenali nové herní prvky na dětských hřištích. Dodavatelem sestav byla stejně jako loni
firma Wotan Forest, a. s., České Budějovice. Oproti loňskému roku jsou dřevěné části sestav tlakově
impregnovány. To by jim mělo prodloužit životnost. Předepsané dopadové plochy jsme si v zájmu úspory
finančních prostředků budovali svépomocí. I tak se celková cena úprav dětských hřišť vyšplhala na
230 000 Kč. Z tohoto místa bych chtěl požádat všechny dospělé a zejména rodiče, aby nám pomohli dohlédnout
na stav herních prvků a jejich bezpečnost. Prosím, aby nám sdělili jakoukoliv závadu (byť i domnělou), kterou
případně na hřištích zjistí. Zároveň Vás prosím, abyste dohlédli na to, aby do prostoru dopadových ploch a do
jejich bezprostředního okolí nikdo nestavěl žádné pevné překážky. V minulých dnech se nám stalo, že někdo
přímo do ohraničené dopadové plochy okolo skluzavky u kostela přemístil dvě lavičky. To odporuje nejen
bezpečnostním předpisům pro dětská hřiště, ale i zdravému rozumu.
Další akcí, tentokrát stavebního charakteru, která je v běhu, je oprava prostorů knihovny a pošty.
Zakázku na tuto opravu získala firma SNN Bechyně, a. s., za celkovou cenu 1 017 806 Kč včetně DPH. Práce na
opravě probíhají v požadovaném rozsahu a kvalitě. Poněkud šibeniční je termín dokončení akce do 30. listopadu.
Věřme, že se podaří tento termín dodržet, a po dalším týdnu stěhování bude možné 7. prosince poštu i knihovnu
znovu otevřít. Na tuto akci máme přiznanou dotaci z krajského Programu obnovy venkova ve výši 110 000 Kč.
Tolik krátce z aktuálního dění v obci. Chcete-li se dozvědět podrobnosti, či cokoliv, co souvisí s děním
v obci, neváhejte se na mě obrátit.
St. Houdek
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V obci se narodila:

8. října 2015

Zuzana Jurčová

Zastupitelstvo obce schválilo:

Rodičům srdečně
blahopřejeme

Ø Rozpočtovou změnu č. 3/2015.
Ø Prodej části pozemku č. 1031/10 odděleného
GP 181-614-2015
2015 a pozemku č. 1031/14
v k. ú. Bechyňská Smoleč za cenu 35 Kč / 1 m2
Ø Záměr prodeje části pozemku č. 420/11 v k. ú.
Bežerovice.
Ø Úhradu nákladů na podlimitní stav žáků v ZŠ
Sudoměřice u B. za období září až prosinec
2015 ve výši 378.733,78 Kč.
Ø Příspěvek Školnímu klubu při ZŠ Sudoměřice
u Bechyně na plavecký výcvik žáků vve výši
600 Kč.
Ø Vstup obce Sudoměřice u Bechyně do o. p. s.
Toulava.

Společnost E-on
on oznamuje přerušení
dodávky elektrické energie:
ve středu a ve čtvrtek 25. a 26. 11.
2015 v čase
se od 8.00 do 16.00 hodin: celé
obce Bežerovice a Hutě, včetně chatových
oblastí.

Zastupitelstvo obce projednalo / vzalo na
vědomí:

90 let sokolovny v Týně nad Vltavou

Ø Výsledky hospodaření obce za období leden –
září 2015.
Ø Výjimku z maximálního počtu žáků na 1 třídu
MŠ Sudoměřice u Bechyně na 25 žáků.
Ø Uzavření
zavření MŠ Sudoměřice u Bechyně v době
vedlejších prázdnin ZŠ.
Ø Změnu systémů úhrad svozu komunálního
odpadu v obci.
Ø Uspořádání společenského setkání s důchodci.

Týnská sokolovna slaví devadesáté
výročí.
Využijte k její návštěvě den
otevřených
řených dveří 23. 11. 2015 od 1600 hodin.
Pro
ro sudoměřické je týnská sokolovna
zajímavá hlavně proto, že veškeré truhlářské
a tesařské práce při výstavbě prováděla zdejší
firma Cvach. Pracoval tam možná i někdo
z Vašich předků.

Příští schůze zastupitelstva obce se koná vve
čtvrtek 26. 11. 2015 v 1900 hodin v zasedací síni
Obecního úřadu v Sudoměřicích.

Program:
Ø
Ø
Ø
Ø

Hospodaření obce 1 - 10/2015
Rozpočtová změna
změna vyhlášky o odpadech
Různé
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
7 dnů před konáním schůze

Veškerá jednání zastupitelstva jsou veřejná
a na všechna jste srdečně zváni.
Sudoměřický zpravodaj
MK ČR E 17304, občasník, vydává Obec Sudoměřice u Bechyně, IČO:
00252964. Příští číslo vyjde v prosinci 2015.
Uzávěrka 25. 11. 2015.. Doručováno všem občanům obce Sudoměřice u
Bechyně. Redakční rada uvítá jakýkoliv příspěvek a námět na zlepšení
vzhledu a obsahu zpravodaje.
Tel: 381211132, e-mail: obec@sudomerice.cz

SVOZ POPELNIC V ZIMNÍM
ZIMN REŽIMU
KAŽDÝ TÝDEN VE ČTVRTEK
ČTVRT
VČETNĚ SVÁTKŮ

www.sudomerice.cz
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Upozornění ÚP ČR:
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů
ůkazů mimořádných výhod možnost zajistit si výměnu za
nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016
využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz.
prů
Tento typ
průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy
OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové
průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále
řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty,
aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách
ntách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu
podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních,
musí držitel průkazu také prokázatt svou totožnost
občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou
žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali
příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP
ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové
průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku
2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával
podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před
samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku
na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR
R průkaz v nové
podobě vydat.

Obec Sudoměřice u Bechyně
zve všechny důchodce
na setkání se členy zastupitelstva obce.
obce
Setkání se uskuteční
ve středu 18. listopadu 2015 od 1600 hodin
v sále sudoměřické sokolovny.
Program:

školy
Vystoupení dětí z mateřské školy.
Diskuze se členy zastupitelstva.
Volná zábava.

K poslechu i tanci zahraje Klasik duo
Občerstvení je zajištěno
Stanislav Houdek
starosta obce
3
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Zpívání žáků I. stupně s Jaroslavem Uhlířem
V září se všichni žáci I. stupně vypravili do
táborského divadla, kde se společně pobavili
se zpěvákem Jaroslavem Uhlířem. Hodina plná
zpívání
a
zkoušení
známých
filmových
a pohádkových písniček se všem dětem moc líbila.
Někteří si známé melodie broukali i během zpáteční
cesty domů.
Mgr. Vladimíra Antonínová
Prázdniny utekly jako voda a v září je tu zase škola
V rámci školy je provoz družiny opět v chodu.
Začínáme v 6,45 hod a končíme v 15,30 hodin.
V naší družině jsme přivítali nové prvňáčky
a seznámili je se staršími dětmi v kolektivu. Velice
rychle se zapojili do nového kolektivu a svojí
zručností přispěli ke společnému vytváření výrobků.
Zaměřujeme se k vytvoření takového prostředí, aby
děti rády chodily do školní družiny, cítily se spokojeně
a uvolněně. Mezi dívčí aktivity patří především
výtvarná a rukodělná činnost, kde si osvojí motoriku,
estetiku, nápaditost a především si donesou domů řadu
výrobků. Chlapci se nejraději zapojují do sportovních
činností jako je překážková dráha či dramatizace
čteného textu. Mezi naše nejoblíbenější hrané pohádky
patří – Ztracená rukavička, Král tchoř a Koblížek.
Všechny děti se nejraději podílí na vypravování
a besedování k danému tématu.
Do naší činnosti patří i soutěž „Družina má
talent“. Děti soutěží ve zpěvu, tanci, cvičení nebo
recitaci.
Bc. Martina Žďánská
Z mateřské školy
Podzim nám přináší pestrou paletu barev a inspiruje k
vytváření nejrůznějších dekorací ke zkrášlení našeho
interiéru. Nás inspirovaly veliké oranžové dýně. Vyrobili
jsme z nich lišku a medvěda.

Cvičení v přírodě 1. stupeň
V úterý 29. 9. se žáci 1. - 5. třídy
vypravili na cvičení v přírodě.
Trasa vedla ze Sudoměřic u Bechyně
na zastávku Horky u Tábora vlakem, pěšky
pak na dětské hřiště na Pintovce, kde se děti
moc bavily na prolézačkách a lanovce.
U řeky Lužnice prozkoumali školáci
geologickou expozici a načerpali nové síly,
díky kterým lehce zdolali cíl – odpočívadlo
vodáků známé jako Harrachovka. Po krátkém
odpočinku děti přešly řeku Lužnici na její
druhý břeh, který je ozdoben pěknými
dřevěnými sochami. Usmívala se tu čertice
nebo třeba vodník, u pramene Elenoory
seděla zelená žabička. Následovala cesta opět
k zastávce Horky a vláčkem zpět do
Sudoměřic.
Cvičení v přírodě jsme si moc užili a
všechny děti si zaslouží velkou pochvalu.
Mgr. Lenka Rozmušová
Školní exkurze
Dne 29. 9. se žáci 6. až 9. ročníku
vydali vlakem do Tábora, aby zde navštívili
třídící linku odpadu firmy Rumpold. Jeden ze
zaměstnanců, pan Varga, nás provedl celým
areálem (od váhy až po lis a expedici) a
seznámil nás se způsoby třídění a využití
odpadu. Výrobků, které lze vyrobit
z tříděného odpadu, je celá řada. Kdoví,
možná máte ve své fleecové mikině několik
PET lahví, které jste před nedávnem vyhodili
do tříděného odpadu.
Třídění zdar J
Mgr. Tomáš Borys
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Trochu úsměvu do podzimní šedi.
Horké léto nás již minulo a ačkoliv mnozí očekávají dlouhý a krásný podzim,
přece jen se dostaví i dny, které budou zam
mračené, deštivé, studené a jedním slovem
nevlídné. Pak to chce sednout ke kamnům,, ke kafíčku nebo sklence dobrého moku a
něco si přečíst, co by nám vylepšilo náladu a čemu bychom se mohli zasmát.
Nabízím několik zajímavostí z dějin naší obce. Jsou to drobnosti, které se kdysi
dotýkaly každého občana, a dnes nás nechávají absolutně v klidu.. Takový malý pohled do historie, ale trochu
z jiné strany. Budu citovat doslovně ze zápisů Josefa Jáchyma.
Obecní silničáři.
V některých letech dochází u nás v zimě k napadání obrovské vrstvy sněhu. To činí silnice nesjízdné a
přeruší to styk mezi jednotlivými obcemi docela. Ale i do okresního města za úřady se není možné
dostat. Aby se obnovilaa sjízdnost silnic mezi obcemi
obcemi, nařídil okresní úřad v Týně nad Vltavou
zdejšímu Národnímu výboru, aby ustavil brigády z občanů na odkliz sněhu.
něhu. Narychlo se sbíjely z fošen
jednoduché pluhy a kupovaly lopaty na sníh. Obec vybrala několik mladých zemědělců, kteří v době
poměrného klidu v zemědělství se budou moci bez újmy na vlastním hospodářství odklízení sněhu věnovat. U
nás byli jmenováni: Františk Stach,, Bohumil Stach, Josef Haškovec, Josef Jáchym. Miroslav Pokorný, Antonín
Kundrát a jako náhradník Jossef Kadlec. V roce 1951 byly sněhové podmínky vcelku příznivé,
příznivé a tak stačilo jen
protahovat cesty pluhy. Lopaty se použily jen jednou. Proto také obecní cestáři tento rok pracovali pouze za
občerstvení.
Obecní zootechnik.
Podle zkušeností ze Sovětského svazu zavádí se u nás nově funkce místního zootechnika. Je mu svěřena
péče o všechen hospodářský dobytek v obci a to hlavně co se týká jeho evidence, zdraví a krmení.
Zootechnik je poradním orgánem místního výboru. Byl jím ustanoven František Svobodný,
ý, bývalý přednosta
stanice ČSD, nyní v důchodu. Je místním občanem a má v obci malé hospodářství (asi 2 ha půdy). K funkci této
má, jako bývalý absolvent hospodářské školy
školy, předpokládanou kvalifikaci.
Motorizovaní bejci.
Až do nedávné doby byl v každé obci, dle počtu krav
krav, chován
ván pro plemenitbu skotu jeden nebo
dva býci. Od roku 1940 bylo ošetřování těchto plemeníků zákonně
ákonně upraveno předpisy a bylo to
podnikání vcelku výnosné.
ýnosné. Druhá stránka však byla
byla, že toto bylo velmi nebezpečné,
nebezpečné neboť
plemeníci nebyli nijací bídáci. Bylo mnoho úrazů při připouštění a muselo asistovat mnoho lidí při tomto
úkonu. Někdy bylo potřeba jít k býkovi i třikrát a víckrát. Klesal proto zájem o chovatelství, i přes dobrý plat.
Trn vytrhnula z paty zemědělcům tak nazývaná umělá inseminace krav, která je provozována na státní úrovni.
Místo bývalých 18 000 kusů plemenných
ých býků se bude ny
nyní chovat v republice těchto jedinců jen 800 kusů a to
vybraných vlastností. Poplatky za inseminaci se snížily u JZD na 50 korun a u soukromníků na 150 korun za
inseminaci (tato cena zahrnovala i následné dvě další
další,, pokud by kráva poprvé nezabřezla). Březost krav tak
stoupla z bývalých 70 % na dnešních 96% (rok 1951). Tyto úkony provádí zvláš
zvláště
tě školení inseminační
technici,, běžně na venkově nazývaní motoroví bejci. Přivolávají se telefonem.
Mandelinka bramborová.
Tento zhoubný brouk,, také nnazývaný
azývaný americký, se rozmohl na porostech brambor v posledním
období tak,, že decimuje celá pole. Organizuje se proti němu ochrana. U nás se osvědčila
dohlédací služba. Obyvatelstvo obce bylo rozděleno do tří čet. Vedoucí čet byli:
byli
J. Šlechta
obecní hajný, Oldřich Bezprstka bývalý fořt ve výslužbě, Jan Hruška soukromník. Každý týden museli tito
sestavit hlášení pro okresní orgány a ty pak podle výskytu posílaly na pozemky letadla s prášky na mandelinku.
Mandelinka se hubila rozhazováním mořidla
idla Gesarolu z letadel. Protože u nás je katastr silně rozdroben
rozdrob a
protínán mnoha elektrickými vedeními,, bylo zde od tohoto upuštěno. Dále se musí hubit ručně. Je to buď
sbíráním, nebo posypáváním Gesarolu ručně. Velmi zemědělcům pomáhají školní děti.
i. Ty organisovaně po
odpolednách sbírají do sklenic jak brouky
brouky, tak larvy. Vše je pak následně ničeno.. Dobře je lze zkrmovat se
slepicemi. Mnoho bramborových porostů je tak zachráněno. Bohužel, mandelinka
ndelinka se množí velice rychle,
rychle je to
nepřítel urputný a mnozí, co klesají naa mysli
mysli, říkají,, že ji u nás zákeřně rozsívají západní diverzanti.
Tak, to je jen několik drobností ze zápisů z let 1950 a 1951. Ukazují nám jednotlivé starosti našich
předků a jak se s nimi vyrovnávali. Dnes jsou
sou nněkteré skutečnosti doopravdy k pousmání.
Pro čtení v dlouhých poš
pošmourných dnech podzimu a k čaji, kávě nebo
o punči vybral
obecní Kronikář František Stach.
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Výsledky soutěže Korálkování
Od ledna do srpna probíhala
v knihovně soutěž pro děti,
zaměřená na podporu čtení.
Zúčastnilo se jí celkem devět dětí.
Za vypůjčené knihy dostávaly
korálky, které si doma navlékaly na
šňůrku.
Kdo přečetl nejvíce knih
a zároveň nasbíral nejvíce korálků?
Vítězem a největším čtenářem se
stává Davídek Šonka, který nasbíral
53 korálků. Za svoji píli byl
odměněn knihou. Gratuluji.
L. M.

Knihovna v provizorních prostorách v zasedací místnosti obecního úřadu

Ještě jednou ze školky

Na dračím houfování si děti vyzkoušely let svých draků. Někomu letěl opravdu vysoko, jinému
zase vydržel létat dlouho a nebo naopak se některému nechtělo vzlétnout vůbec. To děti ovšem
neodradilo a své pokusy neustále opakovaly. Měly ze svých „sportovních“ výkonů radost a za svoji
šikovnost získaly i diplomy a sladké odměny.
L. M.
Lípa česko-slovinského
přátelství
Mnozí z Vás si jistě
vzpomenou na jaro 2001,
kdy jsme v obci s panem přednostou
okresního úřadu PaedDr. Františkem
Borešem a slovinským velvyslancem
Damjanem Prelovškem sázeli lípu
česko-slovinského přátelství. Před
nedávnem mě navštívil MVDr. Jan
Jelšík, který byl iniciátorem celé akce.
Konal po všech vysazených lípách
jakousi inspekční cestu a kontroloval
jejich stav. Naše lípa roste velmi dobře
a ve výšce 130 cm nadd zemí má po
14 letech obvod 57 cm. Honza Jelšík se postaral během let o výsadbu 46 podobných lip. Z toho 2 jsou
vysazeny ve Slovinsku.
Stanislav Houdek
6
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Fotbalová mladší přípravka
Na konci října byla ukončena
podzimní část sezóny naší mladší
přípravky. Kluci trénovali od srpna a
pilně se připravovali na mistrovská utkání. Tentokrát jsme
v létě neměli k dispozici žádné přátelské utkání, ale to
klukům vůbec nevadilo a hned v prvním utkání sezóny
jsme doma porazili Malšice. V dalších zápasech jsme
zaznamenali další dvě vítězství a to s Veselím nad Lužnicí
„B“ a se Soběslaví „A“. Na našem účtu přibyly i dva body
za remízy s Želčí a Veselím nad Lužnicí „C“. Zatím máme
na kontě 11 bodů, z 11 utkání jsme pět zápasů neprohráli
a v šesti utkáních jsme odešli z hřiště poraženi. Výsledky
v tomto věku nejsou důležité, hlavně aby kluky fotbal
bavil, ale i pro ně je dobré nějaké zápasy vyhrát, aby si
dokázali, že se dá hrát fotbal s každým. Po sezóně byla
dokopná v sále místní sokolovny, kde byl vyhlášen
nejlepší střelec týmu a tím se stal Oskar Náprstek.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Kryštof Cvach, který je
zároveň i kapitán týmu. Teď jsme dali klukům čtrnáct dní
volno a od 17.11.2015 budou znovu tréninky v úterý a ve
čtvrtek od 1700 hodin v sokolovně. Momentálně máme
16 dětí, a proto na tréninky v tělocvičně budou rozděleny
do dvou skupin. V úterý budou chodit starší kluci a ve
čtvrtek mladší. S přibývajícím počtem dětí se zdá, že
fotbal se stal součástí života kluků a začíná se utvářet
parta, která drží pohromadě.
Michal Šonka, trenér

Závod Veteran car clubu Soběslav
V sobotu 12. září 2015 projel naší obcí závod veteránů. Na 150 krásných starých vozů,
motocyklů a dalších nablýskaných strojů se zastavilo na naší návsi. Šoféři zde splnili jeden ze zadaných
úkolů závodu a zase jeli dál. Počasí bylo skvělé, návštěvníků mnoho, občerstvení bohaté, zkrátka
sudoměřičtí a i návštěvníci z okolí zde strávili velmi příjemné záříjové odpoledne.
Velký dík patří zejména sudoměřickým hasičům, kteří se postarali o pohoštění a zabezpečení
zázemí pro sudoměřické zastavení závodu veteránů.
Obec přispěla na pořádání závodu částkou 5 000 Kč.
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Balontatrmaniáda 2015
2. - 4. října
Téma: létající sochy

OS Tatrmani Vás
ás zvou na poslední letošní kurz lidových řemesel

Adventní vazba
00

28. listopadu od 9 v dílně školy, lektorka Eva Houdková
přihlášky na tel: 721046743, 732 705 106
OS Tatrmani Vás zvou na

Výstavu výrobků z kurzů lidových řemesel
v neděli 6. prosince 2015 od 1500 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sudoměřicích.

Přijďte ochutnat tradiční vánoční punč!
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