Obecní zpravodaj
Ročník XIX, číslo 4
Čtvrtletník, prosinec 2017

SUDOMĚŘICE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
oslovuji Vás všechny svým
úvodníkem ještě v čase adventním, které by mělo být
obdobím ztišení se a přípravy na blížící se Vánoce.
Advent to jsou čtyři neděle
před Vánocemi, ale letos
poslední adventní neděle
vychází na Štědrý den. Když
jsme byli ještě malí, určitě
se nám nelíbila ta, ne zrovna
šťastná varianta, když vyšel
Štědrý den na neděli. Věřící
musí jít do kostela ráno i večer na půlnoční, ostatním to
vadilo, že byl o jeden volný
den méně. Tak a letos to opět
po jedenácti letech takto
nešťastně vychází. Kratší čas
adventní ale nijak nenaštval
obchodníky, super a hypermarkety. Ti si jednoduše posunuli advent již do poloviny
listopadu a kašlou na nějaké
zvyklosti a křesťanství. Zanedlouho bude obchodnický
advent, a z toho plynoucí
byznys, už začátkem září.
Máme se v budoucnosti na
co těšit.
Přichází tedy to období, kdy
očekáváme od počasí, že přinese přírodě odpočinek, že
vše bude krásné, čisté a nepořádek bude přikryt bělostnou pokrývkou sněhu.
Pokračování na str. 4

Základní škola - slavnostní předání slabikářů – 16. listopad 2017

Redakce Sudoměřského zpravodaje Vám všem přeje poklidné vánoční
svátky, hodně zdraví, úspěchů a radostí se svými blízkými v roce 2018.

Fotogalerie

Vítání do života – 8. 10. 2017: zleva Kotek Oliver 2. 4. 2017, Kučera Ludvík 23. 8. 2017,
Leskovský Tomáš 23. 6. 2017, Špačková Beáta 23. 4. 2017, Mikésková Liliana 6. 9. 2017

Jubilanti z řad seniorů
2

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Obsah
OBECNÍ ÚŘAD
Slovo starosty
Informace o terénních soc. službách
Usnesení z XXXIII. ZZ
Usnesení z XXXIV. ZZ
Místní knihovna

4
5
6
8
9

ŠKOLA
Ze školních lavic
Z činnosti MŠ
Sudomírek

10
16
18

FARNOST
Ze života sudoměřické farnosti

22

SPOLKY
Z činnosti kulturního výboru
Z činnosti MO Svazu důchodců
Svatomartinské koštování mladých vín

26
30
34

SPORT
Hokejbal SK
Sudoměřický sportovní klub Novitech
Okénko Vlasty Hynčice

35
37
38

Čtvrtletník Obecní zpravodaj Sudoměřice
vydává Obec Sudoměřice, PSČ 696 66,
Tel č. 518 335 222, obecsudomerice@iol.cz, www.obecsudomerice.cz
Registrační číslo: 370600599
Mgr. Šebesta Vít, šéfredaktor – sebesta.vit@seznam.cz, fotografie
k článkům poskytli sami autoři a jiné fotografie poskytl ochotně Martin Mikl ml. Fotografii na titulní straně - letecký pohled na Sudoměřice, poskytl Jakub Tomšej ze Strážnice.
500 ks výtisků
Sazba a tisk: Tiskárna Brázda
Výtisk zdarma
Příští uzávěrka čísla 1. března 2018
PROSINEC 2017

3

pokračování
z titulní strany
Tuto idylickou představu ladovské zimy v období vánočních svátků
si přejeme snad všichni
a především děti.
Jedno ale jisté je, že zasněžená vesnice přináší někomu radost, ale
druhým velké starosti s úklidem veřejných
prostor, komunikací i chodníků. V této věci
bych Vás všechny občany a zvláště majitele domů požádal o dobrovolný úklid sněhu
z chodníků přilehlým k Vašim rodinným domům. Také žádáme všechny majitele vozidel,
aby nebránili úklidu komunikací a chodníků
od sněhu, a pokud možno tato vozidla parkovali mimo chodníky a komunikace. A co
se týká u nás velmi rozšířeného parkování na
chodnících, upozorňuji na to, že se majitel
vozidla, který odstaví své auto na chodníku,
dopouští přestupku proti Zákonu o provozu
na pozemních komunikacích, § 125c odst. 1
písm. k), neboť dochází k porušení povinnosti stanovené v hlavě II. zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu ve správním řízení až
2500 Kč, popř. v blokovém řízení do 2000 Kč.
Na tyto nešvary budeme v příštím roce tvrdě
poukazovat, protože chceme, aby se nově vybudované chodníky neničily, ale hlavně, aby
chodci mohli bezpečně procházet po obecních chodnících a nemuseli se stále vyhýbat
těmto strojům, jejichž majitelé mají tyto parkovat na svých vjezdech do domů, v garážích
nebo na odstavných parkovištích. Budování
chodníků bude mít i v příštím roce další, asi
i rozsáhlejší pokračování, a proto prosím řidiče
o důkladnou revizi svého chování při parkování a případně i o vlastní vyřešení a vybudování
odstavných parkovišť pro stále se rozšiřující
počet aut v jednotlivých rodinách.
Na konci roku obvykle každý z nás účtujeme,
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co se podařilo a co se asi nezdařilo. Pro naši
vesnici byl rok 2017 vcelku významným obdobím.
Dokončila se výstavba dlouho odkládané obřadní síně na hřbitově za cca 3 mil. Kč, chodníky na návsi za cca 2,2 mil. Kč, před dokončení
je II. etapa infrastruktury Díly za zahradou
v částce cca 1,5 mil. Kč, dokončena výstavba
Prodloužení vodovodu a kanalizace v zadní
části sklepní uličky ve Starém potoku za 0,2
mil. Kč a další menší akce. Obdrželi jsme dotaci na pořízení mobilního drtiče – míchače pro
recyklaci a kompostování odpadů, vč. šesti
velkoobjemových kontejnerů, vše za cca 2 mil.
Kč. Dodávka tohoto zařízení bude ukončena
v 1. čtvrtletí r. 2018.
Co se nepodařilo, nebo je velkým problémem.
Hlavním průšvihem v tomto roce je nedokončený silniční most u bývalého Slokova. Dodavatel fi. DIS Brno vyhlásila na sebe insolvenci,
od této stavby okamžitě utekla a most zůstal
nedokončený. Proběhl nový tendr a nyní je
vybrán nový zhotovitel stavby. Doufám, že
vše dopadne dobře a tato oprava mostu bude
v létě dokončena. Tato nedokončená stavba
je velkým problémem nejenom pro řidiče,
ale hlavně pro pěší, kteří se na Zámostí musí
nějak dostat. Římsa mostu bohužel není dokončena, a tak musí chodci jít normálně po
silnici. Zde je asfalt vyfrézován a odvodňovací
otvory mostu jsou výše, dochází tedy k vytváření velké louže po dešti, nebo při tajícím
sněhu. Pokouším se na investora stavby tlačit,
aby tuto situaci řešil, a doufám, že se to snad
v řádu dní podaří zabezpečit ke spokojenosti
všech obyvatel této ulice Zámostí. Další velký
problém, nejen naší obce, je velký nedostatek
spodní vody, především ve studnách. Problém
zásobování obyvatelstva městskou vodou se
nějakým způsobem vyřešil, ale do budoucna
je třeba řešit zachytávání dešťových vod pro
naši krajinu. Ale tím jsem se zabýval už v minulém zpravodaji.
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Co se týká dalších akcí, které se připravují v letošním roce a budou se realizovat už v příštím
roce: Přístavba tělocvičny základní školy, která
bude stát okolo 12 mil Kč. Snad se nám zdaří
získat nějakou relevantní dotaci na tuto důležitou akci. Dále to bude výstavba cyklostezky
Sudoměřice – Petrov, jejímž hlavním posláním
je vybudovat bezpečnou a používanou cyklo-spojnici mezi naší obcí a sousedy z Petrova. Ta
má sloužit především pro naše děti putující na
kolech do škol ve Strážnici a ve Veselí nad Mor.,
pro ostatní jako cyklotrasa do zaměstnání, pro
sportování nebo
s kolem za zábavou. To je její hlavní účel - zabezpečit bezpečnost cyklistů a minimalizovat jízdu na kolech po silnici mezi Petrovem
a Sudoměřicemi. Tato cyklostezka půjde od
uličky naproti pošty, napříč přes pole do kopečku k větrolamu na horizontě a pak na hranici našeho katastru, kde skončí a napojí se na
místní petrovskou komunikaci v Babydolách,
vedoucí podél železnice směrem k rozcestí
u Sv. Anny. Dále bude i v příštím roce pokračovat výstavba a opravy chodníků, dokončení drobných oprav místních komunikací,
oprava školního plotu, drobné rekonstrukční
práce v obou školách, plynofikace na budově

zahrádkářů a další. Přejme si společně, že se
obecnímu zastupitelstvu podaří tyto akce připravit a realizovat tak, že budou sloužit všem
občanům naší vesnice.
Příští rok je také velmi významný z hlediska
naší historie. Z roku 1368 je uváděna první písemná zmínka o naší obci Sudoměřice, takže
je to v příštím roce 650 let. Vznik vesnice byl asi
o 106 let dříve, tj. r. 1262, ale tento datum je
určován na základě nepřímých informací. Určitě si tuto významnou událost připomeneme
nějakou vzpomínkovou akcí. Dále nás čeká
v příštím roce oslava 100. výročí vzniku Československé republiky. Chceme si také tuto událost připomenout v předvečer státního svátku,
a to v neděli 27. října. Věřící ze Sudoměřic si
připomenou 85. výročí posvěcení kostela Krista Krále, které se uskutečnilo v r. 1933.
Závěrem mého úvodníku Vám všem přeji příjemné svátky vánoční, vše dobré v roce 2018,
hodně zdraví a spokojenosti. Přejme si také,
abychom v nastávajících volbách prezidenta
naší republiky v lednu 2018 měli všichni šťastnou ruku a zvolili si opravdu toho nejlepšího
a nejvhodnějšího kandidáta. Ještě jedenkráte
vše dobré v následujícím roce.
Stanislav Tomšej – starosta obce

Potřebujete zajistit v domácnosti nemocnou osobu nebo seniora?

Informujte se o terénních sociálních službách Charity Strážnice
V rámci pečovatelské služby nebo osobní asistence jsme k dispozici lidem v jejich domácím
prostředí, kteří kvůli věku nebo nemoci potřebují pomoc. Jedná se o pomoc s jídlem (dovážka obědů nebo i podání stravy), s hygienou,
oblékáním, doprovodem, nákupy, úklidem,
odvozem k lékaři, provádíme také aktivizační
činnosti a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Služby jsou poskytovány za úhradu,
kterou klienti zpravidla hradí z příspěvku na
PROSINEC 2017

péči (pomáháme s podáním žádosti). Tyto
služby poskytujeme lidem ze Strážnice, Radějova, Petrova, Sudoměřic, Rohatce a Tvarožné
Lhoty.
Další informace vám ráda poskytne vedoucí
těchto služeb Marie Kristoňová, tel: 739 524 380,
marie.kristonova@straznice.charita.cz nebo
Martina Novotná, sociální pracovnice, mobil:
733 741 846, martina.novotna@straznice.charita.cz
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Usnesení z XXXIII. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice ze dne 16. 10. 2017
Usnesení č. XXXIII/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na r. 2017.
Celkem příjmy zvýšeny o 252,9 tis. Kč, náklady
zvýšeny o 171,8 tis. Kč a financování sníženo
o 81,1 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/3 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce na r. 2017. Celkem příjmy zvýšeny o 1,5 tis. Kč, náklady zvýšeny
o 181,6 tis. Kč a financování zvýšeno o 180,1 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/4 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 9 k rozpočtu obce na r. 2017. Celkem
příjmy zvýšeny o 25 tis. Kč, náklady zvýšeny
o 44,4 tis. Kč a financování zvýšeno o 19,4 tis. Kč.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/5 bylo schváleno.

to smlouvou na Obec Sudoměřice pozemky p.
č. 2/3, p. č. 2/4, p. č. 2/2, p. č. 15/2, p. č. 15/3, p. č.
17, p. č. 784/2, p. č. 1814/1 a p. č. 1814/2 v celkové odhadnuté ceně 60 700 Kč a Obec Sudoměřice převádí na ŘkF Sudoměřice pozemek p. č.
5040 o vým. 2404 m2 za celkovou odhadnutou
cenu 60 100 Kč. Rozdíl v ceně odhadnutých nemovitostí, tj. 600 Kč uhradí Obec Sudoměřice na
bankovní účet ŘkF Sudoměřice.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/7 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Sudoměřice a společností GasNet, s. r. o., Klišská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, v zastoupení
společností GridServices, s. r. o., Plynárenská
499/1, 602 00, Brno-Zábrdovice.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Sazebník úhrad nákladů s poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIII/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice stahuje z jednání žádost spolku Rodiče Dětem, z.s.
Hlasování č. 6: pro 8, proti 0, zdržel se 2 (Zd. Fojtík, Fr. Mikéska)
Usnesení č. XXXIII/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIII/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor – bývalé
masny na č. p. Sudoměřice 126 v souladu s nájemní smlouvou.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIII/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Směnnou smlouvu s finančním vypořádáním
mezi Obcí Sudoměřice a Římskokatolickou farností Sudoměřice. ŘkF Sudoměřice převádí tou-

Usnesení č. XXXIII/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor –
bývalé masny na statku tj. č. p. Sudoměřice 126
o výměře cca 54,58 m2.
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Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/11 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost pana P., bytem Sudoměřice.
Hlasování č. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/12 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/13
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
pronájem bytu na č. p. 29 tj. v ZŠ Sudoměřice p. T.O., na období trvání pracovně-právního vztahu k PO ZŠ a MŠ Sudoměřice.
b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí žádosti o přidělení obecního bytu.
c) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje soc. výbor připravit materiál žadatelů
o obecní byty.
Hlasování č. 13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/13 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje přidělení bytu v DPS paní Z. F., bytem Sudoměřice
a pověřuje starostu obce sepsat nájemní smlouvu za obvyklých podmínek.
Hlasování č. 14: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Zd.
Fojtík)
Usnesení č. XXXIII/14 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na tábor, nebo na absolvovaný plavecký
kurz ve výši 500,-Kč/dítě a rok, který bude vyplacen rodičům dětí.
Hlasování č. 15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/15 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/16
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí úpravu ordinační doby MUDr. Jiřího Hořáka na zdravotním středisku v Sudoměřicích.
PROSINEC 2017

b) Pověřuje starostu a místostarostu obce
k řešení vzniklé situace a nedostatečnou ordinační dobou obou lékařů na našem zdravotním středisku.
Hlasování č. 16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/16 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí
se žádostí nájemce Obecní hospůdky č. p. 222
pana B. S. na opravu krbových kamen v tomto
objektu, jelikož navrhovaná oprava je součástí
udržovacích prací, kterou je v základních povinnostech nájemce.
Hlasování č. 17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/17 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje vybudování vsakovací jímky dle návrhu, vypracovaného stavebním výborem, s termínem do
konce roku 2017 a pověřuje starostu obce zahrnout finanční prostředky na realizaci tohoto řešení do rozpočtu Obce Sudoměřice na rok 2017.
Hlasování č. 18: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (St. Tomšej)
Usnesení č. XXXIII/18 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje
návrh České pošty, a zásadně nesouhlasí se
změnou obsluhy v obci Sudoměřice v rámci
projektu Pošta Partner. Zastupitelstvo požaduje
zajištění poštovních služeb obyvatelstvu minimálně ve stávajícím rozsahu.
Hlasování č. 19: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/19 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/20
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje písemnou zprávu Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 9. 2017 pro veřejnou
zakázku: „Rozšíření sběru bioodpadu v obci
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Sudoměřice“ a také návrh na uzavření kupní
smlouvy s uchazečem, který měl nejvýhodnější
nabídku, a to s fi. VOSTING, spol. s.r.o., Smetanova 993/8a, 602 00 Brno, IČ: 291 89 390 za celkovou nabídkovou cenu vč. DPH 1 755 287,- Kč.
Zastupitelstvo obce současně pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy s vítězem této
VZ.
Hlasování č. 20: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/20 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/21
Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu k prověření možnosti realizovat, za pomoci
dotačních titulů SFŽP, vybudování podzemní

Usnesení z XXXII. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice ze dne 13.11.2017
Usnesení č. XXXIV/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce na r. 2017.
Celkem příjmy zvýšeny o 39,1 tis. Kč, náklady
zvýšeny o 1 533,3 tis. Kč a financování zvýšeno
o 1 494,2 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/3 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje výběr dodavatele na akci: „DI Sudoměřice - Díly za
Zahradou II. etapa, prodloužení komunikace“
a pověřuje starostu Obce Sudoměřice k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem tj.
firmou HORÁČEK Milan s.r.o., Sudoměřice 182,
696 66 Sudoměřice, IČ 045 000 08 za celkovou
cenu 700 067,-Kč vč. DPH.
Hlasování č. 4: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (místostarosta p. Mikéska František – podjatost)
Usnesení č. XXXIV/4 bylo schváleno.
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retenční nádrže s kapacitou 250 m3 s určením
pro potřeby závlahy fotbalového hřiště.
Hlasování č. 21: pro 8, proti 0, zdržel se 2 (T. Kočvara, Zd. Fojtík)
Usnesení č. XXXIII/21 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/22
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje nájemní Smlouvu o nájmu plynárenské zařízení
č. 9417002334/4000211599 v lokalitě Po Vápenkami, mezi Obcí Sudoměřice, IČ 00285331
jako pronajímatelem a firmou GasNet, s.r.o. IČ
27295567 jako nájemcem.
Hlasování č. 22: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/22 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIV/5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Plán inventur za rok 2017.
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/5 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/6
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje návrh Výboru pro sociální a občanské
záležitosti ze dne 3.11.2017 k obsazení
uvolněného obecního bytu a současně pověřuje starostu obce vyzvat manžele T. a A.
L. bytem Sudoměřice k podpisu nájemní
smlouvy na byt na č.p. 289, byt, ve kterém
byl ukončen nájemní vztah.
b) Další doporučení výboru zastupitelstvo
bere na vědomí.
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/6 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXI|V/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje své
členy do Školské rady Základní školy a Mateřské
školy Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

organizace, Sudoměřice č. 29 a to Dr. Štěpána
Bučka a pana Františka Mikésku.
Hlasování č. 7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/7 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje přidělení bytu v DPS paní A. K., bytem Sudoměřice… a pověřuje starostu obce sepsat nájemní
smlouvu za obvyklých podmínek.
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/9
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí informace k aktuálnímu
2. stavu procesu pořízení rozpracovaného
územního plánu a schvaluje, že pořizovatelem Územního plánu Sudoměřice již ne-

bude příslušný úřad územního plánování,
tj. Městský úřad Hodonín, ale přímo Obecní
úřad Sudoměřice podle § 6 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím osoby splňující
kvalifikační požadavky pro výkon územně
plánovací činnosti ve smyslu § 24 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
tj. Bc. Tomáš Konečný, IČO: 06255060.
3. Současně pověřuje starostu obce k uzavření příkazní smlouvy s Bc. Tomášem Konečným (IČ - 06255060, J. Suka 2944/5, 695 01
Hodonín.
Hlasování č. 9: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/9 bylo schváleno.
Stanislav Tomšej – starosta
František Mikéska – místostarosta

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
konec tohoto roku je skoro za dveřmi a já bych
Vás chtěla informovat o dalších novinkách, které se týkají naší knihovny. V článku, který vyšel
v minulém čísle zpravodaje, jsem Vás informovala o tom, že v knihovně dojde k zavedení automatizovaného knihovního systému. Přípravy na
tuto změnu už probíhají a až bude provedena,
bude s ní možná souviset krátkodobé uzavření
knihovny z důvodu toho, že budu muset většinu knih, které naše knihovna ve svém fondu má,
a informace o čtenářích vložit právě do tohoto
knihovního systému. Mohu Vás ujistit, že pokud
k tomu dojde, budu včas informovat o termínu
uzavření knihovny na webových stránkách naší
knihovny a rozhlasem, abyste měli dostatek
času si vypůjčit knihy na tuto dobu. Proto bych
Vás chtěla opětovně požádat o shovívavost
a trpělivost při této změně. Dále bych vás chtěla požádat o spolupráci. Každý rok se snažím
pozvat k nám do obce nějakého regionálního
PROSINEC 2017

spisovatele či spisovatelku. Už u nás besedovali
Petr Gruber, Naďa Horáková, Vladimíra Klimecká
a Jiří Jilík. Pokud znáte nějakého dalšího regionálního spisovatele či spisovatelku, který píše literaturu pro dospělé nebo pro děti, stačí přijít do
knihovny a nahlásit mi jeho či její jméno. A třeba
to bude ten či ta, s kým pobesedujeme příští rok.
Za Vaše podněty předem děkuji.
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát, abyste prožili veselé a klidné nadcházející vánoční
svátky a co nejlepší vstup do roku nového, roku
2018. Také bych Vám chtěla poděkovat za přízeň, kterou zachováváte naší knihovně, a věřím,
že si přízeň k ní zachováte i v roce 2018. Změna
v poskytování služeb, kterou knihovna projde,
totiž poskytne zejména Vám, čtenářům, větší pohodlí a více služeb, než jste byli doposud
zvyklí. Doufám, že budete s těmito změnami
spokojeni a budete je plně využívat.
S pozdravem
Monika Podrazilová, knihovnice
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Ze školních lavic…
První čtvrtletí školního roku 2017/ 2018 je za
námi. Začal nám adventní čas, doba příprav na
vánoční svátky - období klidu, očekávání a těšení se na Vánoce. Společně se ohlédněme za
akcemi tohoto období.
Dne 22. září se žáci 3. a 4. ročníku zapojili do
podzimní části výuky dopravní výchovy, která
se uskutečnila v naší škole. Výuka se skládala
z části teoretické a z části praktické. Je přípravou
na jarní část, kdy žáci 4. ročníku mohou získat
průkaz cyklisty po úspěšném splnění několika
podmínek.
Koncem září se prvňáčci vydali zkoumat podzim do okolí školy. Během vycházky v rámci
prvouky hledali a sbírali předem určené přírodniny. Zjistili tak, kde co roste a jak se příroda
pomalu podzimně mění. Na podzimní pátrání
navázalo setkání prvňáčků s jejich rodiči a paní
učitelkou třídní u „Jabkohrátek“ v pondělí 2. října. Společně strávený podvečer se nesl v duchu
společného hraní, povídání a zpěvu, to vše na
téma „jablka“. Děti si vyzkoušely pokus - „jablečnou sopku“, zkoušely samy krájet jablíčka
a poté z kousků stavět „jablečnou věž“, skládaly
jablečné puzzle či hrály s rodiči „jablečné člověče“. Společně jsme si zazpívali píseň určenou
speciálně k tomuto setkání a zahráli hru „putování jablíček“, kdy jsme si vzájemně pokládali
otázky pro lepší poznání se. Také někteří rodiče
se nebáli soutěžit o nejdelší slupku z jablka. Díky
ochotným rodičům, kteří přišli na toto neformální setkání a kteří se postarali o velmi chutné „jablečné“ občerstvení a dětem, které si to
s rodiči velmi užívaly, jsme strávili velmi pěkný
a veselý podvečer. Všem velké díky.
Ve čtvrtek 5. října se naše škola vydala v rámci
projektu Ekologie do firmy REC GROUP s. r. o Staré Město u Uherského Hradiště. 1. – 3. ročník
absolvoval výukový program o třídění odpadů,
4. – 5. ročník exkurzi do vybraných provozů dce10

řiných společností, které se zabývají likvidací
a zpracováním různých druhů odpadů. Prohlédli
jsme si také Kovozoo, pirátskou loď a rozhlednu
Maják, prošli po lávkách s výhledem do areálu
firmy. Cílem bylo uvědomit si nezbytnost třídění
odpadu v dnešní době, vnímat zodpovědnost
za životní prostředí a mít ponětí o jeho katastrofálním stavu na některých místech naší Země,
seznámit se se způsobem recyklace prostřednictvím exkurze ve firmě REC GROUP s. r. o a možnostech využití tříděného odpadu.
Nejen ekologické myšlení zlepšuje naše okolí,
ale i dobré sousedské vztahy. A proto 12. října
proběhl v naší škole již tradiční Den otevřených
dveří. Byl součástí projektu Mezilidské vztahy
a navázalo na něj Podzimní dostaveníčko v tělocvičně ZŠ. Během celého dopoledního vyučování jste mohli nahlédnout do běžného školního dne. Odpoledne se neslo v duchu společné
práce dětí a rodičů, která byla prezentována na
výstavě Podzimníků v tělocvičně ZŠ. Posezení
bylo zpestřeno tvořivými dílnami a drobným
občerstvením, které připravily paní kuchařky.
Společně strávený čas je to nejcennější, co můžeme našim dětem poskytnout.
Ve středu 25. října jsme se společně setkali
v knihovně při zajímavém povídání o řemeslech a povoláních dob minulých. Děti zjistily, že
pracovat se musí v každé době. Paní knihovnice
Monika Podrazilová si již tradičně připravila různé úkoly. Tímto jí děkujeme za nové poznatky,
kterými nás obohatila.
Mezi další říjnové akce patřil také Strašidlácký
den – tematický zaměřená výuka v převlecích,
plná hravých úkolů, která dětem zpestřila běžnou výuku.
V úterý 14. listopadu se uskutečnila předvánoční keramická dílna pod vedením Mgr. Marie
Flašarové. Děti si mohly vyrobit drobné dárečky
pro radost svým blízkým.
Dne 16. listopadu byl prvňáčkům slavnostně
předán Slabikář. Pro děti to bylo překvapení.
Každý dostal Slabikář i se záložkou, na kterém
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

měl napsáno své jméno. K předání patřil také
slavnostní přípitek dětským šampaňským.
V letošním školním roce jsme upustili od pravidelných komunitních kruhů celé školy, místo
toho realizujeme tzv. Třídnické hodiny s preventistkou, kde pracujeme s třídním kolektivem
formou třídního komunitního kruhu a sociálně-psychologických her na posílení vztahů ve třídě.
Tato třídnická hodina proběhla během listopadu
v 1., 3. a 5. ročníku – průběh hodiny je vždy přizpůsoben dané třídě. Naplánována je i Třídnická
hodina s preventistkou ve 2. a 4. ročníku (spojená třída). Preventistkou sociálně patologických
jevů je na naší škole Mgr. Šárka Daňková. V rámci
prevence úrazů připravujeme na leden besedu
s VZP a v rámci vztahového poradenství máme
objednaný program s Mgr. Milenou Mikulkovou.
I v letošním školním roce pokračujeme v naplňování šablon v projektu „Moderní výuka“, na
který škola získala 449 726 Kč (EU ŠABLONY).
Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělá-

vání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
a podpora profesního růstu pedagogických
pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání
a průběžného sebevzdělávání.
Od záři realizujeme Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, při němž žáci, kteří klub
navštěvují, zažívají odpoledne plné zajímavých
úkolů a her (připraveny jsou pro ně příklady se
základy matematické logiky, křížovky, šifrovací
hry, hry s čísly a hraní tradičních i méně známých deskových her). Dále v rámci projektu
pokračujeme v dalších šablonách – Doučování
pro žáky, Sdílení zkušeností pedagogů MŠ a ZŠ
a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. V předvánočním čase nás ještě čeká, beseda s Policií ČR a společné Zpívání u stromečku,
které je další možností pro posílení vzájemných vztahů. Srdečně Vás tedy zveme, přijďte si
s námi zazpívat 21. 12. 2017 v 17.00 hodin ke
stromečku u statku.
Kolektiv ZŠ Sudoměřice

Mikulášská nadílka

dopoledne plnily děti různé úkoly s čertovskou
tématikou – skládaly jména hříšníků, přepisovaly slova v čertím rohu, vybarvovaly čertí omalovánku, počítaly čertí rohy, tvořily pekelné slovní
úlohy a četly si pohádku „Proč mají čerti rohy“.
Nezapomněly se také trošku rozhýbat při „pohybovce“ s brambory a z papíru vytvořily osmimetrový čertovský řetěz. Čertí škola také zvládla Mikulášskou nadílku s básničkou a písničkou.
V „andělskou školu“ s tématy zaměřenými na
anděly se naopak proměnil 2. a 4. ročník. Tematicky zaměřený den si děti moc užily.
Pracovníci školy

v úterý 5. prosince k nám po roce opět zavítal
Mikuláš se svou družinou. Všechny děti základné i mateřské školy byly odměněny balíčkem,
který s chutí a radostí prozkoumávaly a pak si
něm také smlsly. Mikuláš spolu s andělem a čerty probrali se všemi dětmi jejich práci a chování.
Děkujeme organizátorovi akce spolku „Rodiče
dětem“ z.s. za jejich práci a podporu a také patří
velký dík celé družině Mikuláše. V tento den se
1. ročník proměnil v „čertí školu“. Během celého

Poděkování a přání
Děkuji všem, kteří v tomto roce podporovali a spolupracovali s naší Základní školou a Mateřskou
školou v Sudoměřicích. Poděkování za celoroční podporu a úzkou spolupráci patří především zřizovateli školy Obci Sudoměřice, pracovníkům Školské rady, Spolku „Rodiče dětem“z.s., P. Mgr. Jackovi
Nowakowskemu SchP., vedoucím zájmových útvarů školy, vedoucí místní knihovny Monice Podrazilové, sponzorům, členům místních spolků, místním firmám, rodičům a příznivcům školy.
PROSINEC 2017
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Krásné prožití svátků vánočních,
nový rok 2018 naplněný klidem, pohodou, zdravím, štěstím, spokojeností, porozuměním a radostí ze života
Vám přeje
Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Jablkohrátky – 2. 10. 2017

Projekt Ekologie – 5. 10. 2017
12
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Den otevřených dveří – 12. 10. 2017

Podzimní dostaveníčko – 12. 10. 2017
PROSINEC 2017
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Podzimní dostaveníčko – 12. 10. 2017

Návštěva knihovny - 25. 10. 2017
14
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Strašidlácký den

Klub zábavné logiky a deskových her
PROSINEC 2017
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Z činnosti mateřské školy
Naši 1. třídu „Berušky“ navštěvuje cca 20 - 23
dětí z 27 přihlášených dětí. V listopadu však byla
docházka kvůli různým nemocem slabší. Nově
přijaté děti se již vcelku dobře adaptovaly na
pobyt v mateřské škole, zvykly si na chod denních činností, našly si nové kamarády. Děti rády
malují a tvoří, zpívají, tančí, hrají na rytmické
hudební nástroje, hrají pohybové hry a hlavně
poznávají sebe a svět prostřednictvím různých
zajímavých a zábavných aktivit, které si pro ně
denně připravují paní učitelky. Nejraději si však
volně hrají s různými hračkami, pomůckami
a hrami, kterých máme ve školce opravdu dostatek.
Máme radost, když se určitým způsobem zapojí
do našich aktivit i rodiče a prarodiče a mohou
tak sdílet se svými dětmi radost, kterou jim to
přináší. Stalo se tak například při tvorbě skřítků Podzimníčků v měsíci říjnu. Také v listopadu s námi rodiče rádi spolupracovali a přinesli
dětem například fotku na vytvoření výtvarné
práce či jejich oblíbenou knížku, když jsme ve
školce měli téma o knihách. V tom týdnu se také
podařil uskutečnit projekt „Čtení do ouška“ –
velmi nás potěšilo navázání spolupráce s místním svazem důchodců, jehož členové nám
ochotně vyšli vstříc a každý den chodila některá z babiček a jednou také dědeček číst dětem
pohádku před odpoledním odpočinkem. Děkujeme tímto paní Stružkové, Šmehylové, Janečkové a panu Možnarovi za to, že přišli mezi nás
a zprostředkovali tak dětem nevšední zážitek.
Mgr. Michaela Janečková
Rok se s rokem sešel a na dveře nám už ťukají
Vánoce …
Děti v mateřské škole mají za sebou adaptační
období. Nově přijaté děti se učily přizpůsobit
prostředí mateřské školy, pravidlům společného soužití ve třídě v Beruškách a předškoláci ve
16

Včeličkách se již velmi dobře vcítili do nové role
budoucích prvňáčků.
V září jsme se ve Včeličkách zaměřili na utvoření
vzájemných kamarádských vazeb a spolupráce
mezi dětmi prostřednictvím společných her
a tvoření ve třídách z lega, dřevěných kostek,
staveb labyrintů a podobně. Děti učíme vzájemné ohleduplnosti také tím, že si výsledky
společných her ponechávají na výstavách ve
třídách po několik dnů. Při vykreslování třídní
omalovánky s pohádkovými motivy bylo potřeba zanechat kamarádovi ve třídě prostor a místo. O práci se podělit. Výsledkem je vždy společná radost nad tím, co už dokázaly a zvládly.
Na začátku října k nám přijelo divadlo „Šikulka.“ Námětem loutkových pohádek bylo téma
„O poslušnosti.“ Pohádky „Nepořádný medvídek“, „Neposlušný Matýsek“ a „Žárlivý tučňáček“
děti pobavily i poučily v tom, jak se ve třídě, ale
i doma mají chovat, aby se cítily hezky. Toto divadlo dětem zaplatil spolek „Rodiče dětem“.
11. října jsme měli ve Včeličkách „Keramické dílničky“. Děti si z keramické hlíny vytvořily dýně.
Nejdříve se seznámily s vlastnostmi keramické
hlíny tím, že si ji zpracovaly do kouličky, pomocí
válečku vyválely plát, ze kterého si nožíkem vyřezaly dýně. S dětmi pracovala paní Mgr. Marie
Flašarová z DDM Strážnice. Tvoření z keramické
hlíny je pro děti kromě cvičení manipulačních
dovedností a cvičení jemné motoriky i relaxační
činnost, na kterou se vždy moc těší.
V tento den se v MŠ také konalo ukončení „Výstavy skřítků Podzimníčků“ z domácích dílniček.
Děti si již od začátku týdne přinášely skřítky
nebo podzimní dekorace, které si tvořily doma
se svými rodiči. Každého přineseného skřítka
Podzimníčka na naší výstavě dopoledne vítal
náš školní maňásek „Skřítek Všetečka.“ Děti si
výstavu hezky užily. Stávalo se, že na vycházkách ostatním dětem vyprávěly a ukazovaly,
odkud pocházejí přírodniny právě na jejich vystaveném skřítkovi. Pro tuto radost dětí děkuji
všem rodičům a prarodičům, kteří se do tvoření
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

s dětmi zapojili a do MŠ nám přinášeli svá originální dílka. Všechny děti získaly za tvoření malé
odměny a se skřítky se v MŠ rozloučily, protože
jsme je přemístili do tělocvičny ZŠ, kde se 12. 10.
konala společná akce MŠ a ZŠ „Podzimní dostaveníčko.“
V tělocvičně mohly děti navštívit tvořivé dílničky paní vychovatelky školní družiny a paní učitelek MŠ a ZŠ. Tady si tvořily různé podzimní dekorace a motivy, vyhrály si s barvami, s tiskátky
a přírodninami, vyzkoušely si svoji zručnost při
vystřihování. Součástí byl i malý jarmark podzimních výrobků, které zhotovily paní učitelky
z MŠ. Získaný obnos použijeme k zakoupení
dobrot pro děti do adventních kalendářů ve
třídách. Ten je v obou třídách v MŠ součástí příprav a těšení se na Vánoce od začátku adventu
až do vánočních prázdnin. Ve třídách se scházíme u kalendáře každé dopoledne, zpíváme
si koledy. Děti při tom motivujeme ke snažení
a hledání všeho dobrého v sobě, protože každý
den je vybrán někdo, kdo si malé překvapení
ukryté v kalendáři odnáší.
8. 11. dopoledne jsme se s dětmi ze Včeliček vypravili do místní knihovny v Sudoměřicích. Zde
nás očekávala knihovnice Monika Podrazilová,
která dětem přečetla příběh z knihy o Skřítkovi
Knihovníčkovi. Děti se v příběhu dozvěděly, jak
mají s knihami vlastními i s těmi vypůjčenými
zacházet, jak se mají chovat při prohlížení a čtení knížek. Potom si děti vystavené knihy samy
prohlížely. Některé knihy jsme si vypůjčily do
MŠ, kde si je čteme na pokračování. V těchto
dnech u nás ve Včeličkách probíhal projekt
„Knížka je můj kamarád“. Děti si do MŠ přinesly
z domova své oblíbené knihy, které představily svým kamarádům. Součástí tohoto projektu
byly i návštěvy babiček ze Svazu důchodců
v Sudoměřicích, které dětem v obou třídách
četly pohádky před odpoledním odpočinkem.
Ve Včeličkách četla dětem pohádky paní Marie
Bučková a pan Václav Možnar, kterému tímto
děkuji za pomoc při organizaci tohoto projektu
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a všem babičkám, které našim dětem četly pohádky, za projevenou ochotu a jejich čas, který
věnovaly našim dětem.
S blížícím se adventem jsme rodičům dětí nabídly k zakoupení výrobky z Fondu Sidus, který
svými aktivitami pomáhá k získání finančních
prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR. Jednalo se o obrazové soubory
povolání s názvem „Dospěláci mají práci“ a odznáčků s obrázky a s logem této společnosti.
Velmi nás potěšil zájem ze strany rodičů o tuto
charitativní činnost, ale i to, že zakoupené výrobky přinesly radost a zábavu našim dětem. Finanční částku ve výši 1.340,- Kč získanou z prodeje odešleme Fondu Sidus.
29. 11. jsme v mateřské škole pro rodiče s dětmi uspořádali tvořivé odpoledne na výrobu
adventních věnečků. Dílničku vedla paní Lenka
Podrazilová. Ve vyzdobené jídelně se sešli rodiče s dětmi z MŠ i ZŠ. O občerstvení se postaraly
naše paní kuchařky a odbornou pomoc a drobný materiál dětem a rodičům při tvoření poskytla paní Podrazilová. Adventní věnečky tvoříme
i ve třídách. To už nám nastává předvánoční
čas, který si krátíme pečením perníčků tvořením
přáníček a častým kreslením malých i velkých
vánočních přání. Děti moc rády zpívají koledy
i zimní písničky s námětem Vánoc. Zpíváním
u statku končí náš tvořivý adventní čas.
Na závěr tohoto roku bych chtěla poděkovat
všem, kteří naší mateřské škole jakoukoliv formou pomáhají. Našemu zřizovateli Obecnímu
úřadu Sudoměřice za zkvalitňování našeho
materiálního vybavení v MŠ ať už hračkami
nebo pomůckami pro předškolní vzdělávání,
pracovníkům Obecního úřadu za poskytování
pomoci při organizačním zajišťování akcí školy
a vánoční výzdoby, Spolku rodičů za pravidelné
příspěvky na kulturní akce a dárečky pro děti
během školního roku.
Všem čtenářům Zpravodaje přeju pevné
zdraví a šťastný nový rok 2018.
Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
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SUDOMÍREK
Do folklorního tanečního kroužku se v tomto
školním roce přihlásilo 26 dětí. Během prvního pololetí se děti učí základní dětské tanečky
a dětské taneční i pohybové hry. Děti si také
rády zopakují mazurku či verbuňk z vystoupení
na letošních sudoměřických hodech a zpívají
lidové písničky. Učíme se základním krokům či
cifrování a dalším tanečním prvkům. Ty pak vyu-

žijeme při nácviku tanečních pásem, se kterými
vystoupíme na školní akademii a na hodech.
Pásma na vystoupení začneme nacvičovat od
druhého pololetí, proto vyzýváme rodiče, aby
své děti v lednu 2018 přihlásili do našeho kroužku, pokud by děti měly zájem se k nám připojit.
Vítány jsou všechny sudoměřické děti, tedy i ty,
které nechodí do ZŠ Sudoměřice, ve věku od
4 do cca 13 let. Těšíme se na vás!
Míša Janečková
a Hanka Matějíčková

Výroba adventních věnečků
18

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Třída Včeliček při dopoledních hrách

Ukončení podzimníčků - Berušky
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Návštěva místní knihovny

Loutkové divadlo Šikulka
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Výroba adventních věnečků

Výroba adventních věnečků
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Ze života sudoměřické farnosti

Misijní neděle - 22. 10. 2017

Misijní jarmark - 22. 10. 2017
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Bohoslužba v nové smuteční síni – 2. 11. 2017

Bohoslužba v nové smuteční síni – 2. 11. 2017
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Slavnost patrocinia našeho kostela Ježíše Krista Krále – 26. 11. 2017

Pohoštění po bohoslužbě – 26. 11. 2017
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Mikulášská nadílka v kostele – 4. 12. 2017

Misijní koncert – 10. 12. 2017
PROSINEC 2017
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Z činnosti kulturního výboru
V sobotu 16. září jsme si vyjeli na výlet do Bratislavy. I když počasí nebylo nic moc, tak jsme
nezmokli, projeli jsme se na lodi po Dunaji
a poté někteří odjeli do ZOO a někdo zůstal
ve městě. Součástí ZOO byl i Dinopark. Ten byl
super, některá zvířata byla dočista jako živá.
Byla jen škoda, že jsme museli dost spěchat,
neboť dopravce nám zajistil autobus pouze do
17.00 hod, ale i tak jsme si to snad užili.
Koncem října byl lampionový průvod, který
jsme zakončili na kolečku táborákem, kde jste
si mohli opéct špekáčky nebo si dat klobásu,
kterou ugriloval Martin, zapíjelo se čajem a svařákem, to aby nám nebyla zima. Na to, jak bylo
docela nechutné počasí, byla docela dobrá
účast, někteří jste se hezky vymalovali a vymaškařili, tak to bylo super. Na závěr jsme vypustili
lampiony štěstí.
V sobotu 2. 12. bylo čertovské harašení. Připraveny byly soutěže, některých soutěží se účastnily i celé rodiny a všichni byli za snahu i odměněni. Hrál DJ QBASS, takže se i tančilo a kdo chtěl,
mohl se vyfotit v připraveném fotokoutku.

Všichni, co se zúčastnili, si to jistě i náležitě užili.
O první adventní neděli jsme si rozsvítili obecní vánoční strom. Hrála cimbálová muzika, na
zahřátí byl čaj a svařák, taktéž jste se mohli občerstvit gulášem nebo koláčkem. Bylo to takové
příjemné setkání a sešlo se nás opravdu hodně,
což je teda bezva.
Vám všem, kteří jste nám jakkoli v tomto roce
vypomohli, ať už to byly ceny do tomboly nebo
místní vinaři Staňa Gavlík, Vinařství Bučkovi, Radek Cuták a Milan Janeček, kteří nám věnovali
litry vína na ty úžasné svařáky, a vypilo se toho
opravdu dost. Poděkování patří Bořkovi za bufet, ale taky Mirovi Mikéskovi, Romanovi Schäckovi, Radce Bučkové nebo Jožkovi Bučkovi,
kteří nám vždy vyšli vstříc, když jsme něco potřebovali, Lence Macháčkové za plakáty a všem
ostatním, na které jsem třeba zapomněla, patří
velký dík.
Jelikož se blíží konec roku, členové kulturního
výboru přejí všem, krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nového roku.
Za kulturní výbor Lidka Konečná

Návštěva dinoparku – 16.9.2017
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Lampionový průvod

Lampionový průvod
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Lampionový průvod

Čertovské harašení – 2. 12. 2017
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Rozsvícení obecního vánočního stromu – 3. 12. 2017

Rozsvícení obecního vánočního stromu – 3. 12. 2017
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Okénko MO Svazu důchodců ČR Sudoměřice
Dny se krátí, venku sněží, všude nás lákají
reklamy na dárky, zní vánoční písně, rozsvěcují se vánoční stromy, vidíme, že Vánoce se blíží.
Také naši členové se letos účastní dvou
koncertů, na kterých se nás dotkne vánoční doba. První, byl nádherný Hudecký
večer Slávka Volavého, který se konal v sobotu 25. 11. v KD ve Strážnici. Přestože doprava byla individuální, byl o tento koncert
nečekaný zájem. Další předvánoční akcí,
na kterou máme zajištěny vstupenky, bude
v úterý 19. 12. koncert „Kouzelné Vánoce
Vám přejí V+V Řihákovi a Music Band“. Také
tady je značný zájem našich členů.
Koncem měsíce října jsme ukončili výlety
na kolech pod vedením p. Václava Možnara.
Místní Spolek přátel destilátů nás požádal
o spolupráci v oblasti ochutnávek výrobků
našich členů a jejich macerátů. Domluvili
jsme se na výrobě pomazánek, ochutnávka se konala v pátek 13. října v tělocvičně
ZŠ za účasti členů Spolku, kteří přizvali i cimbálovou muziku. Přestože to byla
první taková akce, naši členové přinesli
37 druhů různých pomazánek i s receptem,
účast byla 40 našich členů. Recepty se pokusíme během zimních měsíců zpracovat
do souboru pomazánek. Akce byla velmi
dobře hodnocena z obou stran a doufáme,
že v příštím roce něco podobného zase
uskutečníme.
Ve čtvrtek 19. 10. nás navštívili členové
Klubu důchodců z Brezové pod Bradlom.
Setkání se konalo ve sklepě v zahrádkářské
budově a proběhlo v srdečné, přátelské
atmosféře za účasti 39 hostů ze Slovenska,
včetně paní primátorky města Brezová pod
Bradlom, 56 našich členů, starosty a mís30

tostarosty. Protože se setkáváme každý
rok, jsou mezi našimi členy a členy Klubu
navázány i velmi přátelské vztahy. K dobré atmosféře přispěl i výborný guláš, který
nám připravil p. Staňa Kočiš, dobrý burčák
a víno. Rozcházeli jsme se zpěvem a těšíme
se v příštím roce na setkání zase v Brezové.
V polovině listopadu už tradičně pořádáme členskou schůzi, na které popřejeme
našim jubilantům. Za krásné účasti 79 členů a také starosty a místostarosty jsme jim
popřáli k půlkulatým a kulatým narozeninám. Všem přejeme do dalších let hlavně
zdraví, abychom se mohli i nadále setkávat
při našich aktivitách. O dobrou zábavu
se postaral také harmonikář ze Strážnice
p. Václav Weingart.
Pět našich členů četlo pohádky dětem
v místní Mateřské škole.
Do konce roku nás čeká ještě několik společných aktivit – určitě se v hojném počtu
zúčastníme na rozsvěcování vánočního
stromu na návsi. V úterý 12. 12. se ve volební místnosti už tradičně naladíme do
vánoční atmosféry, rozsvítíme svíčky,
ochutnáme cukroví, pokud bude už nějaké
napečené, případně jiné dobrůtky, uvaříme čaj, zazpíváme, pobesedujeme. Těšíme
se také na Zpívání u stromečku na návsi,
kterým zakončíme letošní rok.
V měsíci lednu opět zahájíme úterní klubová odpoledne, těšíme se na setkání.
Našim členům i ostatním občanům přejeme radostné, požehnané Vánoce a do
nového roku ať nám stále raději platí
náš důchodcovský pozdrav „Nemám
čas!“ Hodně zdraví, spokojenosti a lásky všem!
Růžena Klásková
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Ochutnávka pomazánek a destilátů – 13. 10. 2017

Ochutnávka pomazánek a destilátů – 13. 10. 2017
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Návštěva Klubu důchodců z Brezové pod Bradlom – 19. 10. 2017

Návštěva Klubu důchodců z Brezové pod Bradlom – 19. 10. 2017
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Návštěva Klubu důchodců z Brezové pod Bradlom – 19. 10. 2017

Gratulace starosty a místostarosty obce dlouholetému zastupiteli Dr. Štěpánu Bučkovi při příležitosti jeho
významného životního jubilea
PROSINEC 2017
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Svatomartinské koštování mladých vín – 10. 11. 2017
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Hokejbal
Do sezony 2017/2018 jsme vstoupili značně
s omlazeným kádrem. Po domluvě s kyjovským hokejbalovým vedením byli postupně
do našeho mužstva zařazeni mladí hráči, kteří
svým věkem patří ještě do kategorie mladšího
dorostu. Jelikož někteří hráči po loňské sezoně
ukončili činnost a také došlo ke zranění některých opor, tak jsme k tomuto kroku museli přistoupit. Jak se časem ukázalo z pětice mladíků
jsou tři hráči, kteří patří k oporám týmu. Mužstvo se po letní přípravě začalo postupně budovat. Letní příprava byla zahájena v polovině
srpna. Odehráli jsme turnaj ve Skalici a všichni
naši hráči se také zúčastnili Benkston Cupu
u nás v Sudoměřicích. Před začátkem sezony
jsme se zúčastnili silně obsazeného Českého
poháru, kde jsme skončili na úžasném druhém
místě. Podzimní část sezony bych hodnotil velmi dobře. Mužstvo kromě jednoho domácího
nevydařeného víkendu, kdy jsme doma nestačili na týmy Mostu a Rakovníka šlapalo na
velmi vysoké úrovni.
Výsledky extraligového týmu:
Plzeň : Sudoměřice
Sudoměřice : Ústí nad Labem
Letohrad : Sudoměřice
Sudoměřice : Kovo Praha
Hradec Králové : Sudoměřice
Sudoměřice : Most
Sudoměřice : Rakovník
Rakovník : Sudoměřice
Sudoměřice : Kert Park Praha
Alpiq Kladno : Sudoměřice
Sudoměřice : Pardubice
Sudoměřice : Plzeň

5:0
3:2
1:2
3:0
3:2
2:4
2:5
2:5
1:4
4:0
2:1
3:2ss

V podzimní části nás reprezentovali tito hráči:
Brankáři: Terna David, Dekány Ondrej, Krýsa
Libor
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Obránci:
Tóth Michal, Studénka Pavel, Tóth Dominik,
Toman Lukáš, Kudláč Peter, Liška Josef, Janík
Robert, Mišík Dominik, Svoboda Matyáš
Útočníci:
Hruboš Adam, Kaluža Jan ml., Fraňo Matěj, Helešic David, Navrátil Jakub, Havlík Jan, Štefek
Jakub, Pichler Tomáš, Nohál Filip, Chovanec
Martin, Hájek David, Hujsa Milan, Hujsa Martin, Slanina Adam
Trenér: Jurásek Zdeněk
Vedoucí mužstva: Kaluža Jan st.
Funkcionáři: Danielik Marek, Merten Andreas
Náš hokejbalový oddíl není jen o mužstvu dospělých, ale nesmíme zapomenout na naše
nejmenší družstva, která si ve svých věkových
kategoriích, a to minipřípravka, přípravka
a mladší žáci vedou velmi dobře. Tyto družstva
své zápasy hrají turnajově a ve většině případů
obsazují nejvyšší příčky. Musíme poděkovat
trenérům, kteří se velmi dobře věnují mládeži,
a velké díl patří rodičům dětí, kteří své ratolesti
musí vozit nejenom na tréninky, ale i na turnaje.
Celý hokejbalový oddíl mužů i mládeže chce
touto cestou poděkovat všem sponzorům,
kteří sudoměřský hokejbal podporují. Velký
dík patří zastupitelstvu obecního úřadu, lidem, kteří se o hokejbal zajímají a hlavně našim fanouškům, které nám závidí všichni naši
soupeři.
Hokejbalový oddíl přeje všem lidem šťastné a veselé svátky vánoční a šťastný nový
rok.
Jan Kaluža
35

Minipřípravka
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Novitech
Sudoměřický Novitech Motorsport ukončil
letošní motoristickou sezonu. V MČR závodech automobilů dovrchu obsadil Michal
Novický se závodním speciálem Ligier JS49
3. místo ve třídě E2H-SC-2000 České trofeje,
týmový kolega Radek Krakovič s formulí FiKS
09 RK se umístil na 3. místě absolutně České
trofeje.
V šampionátu Československý autoslalom
se na Peugeotu 106 Rally umístila Lenka Konečná na 2. místě ve třídě žen, double jezdec
Richard Šimoník získal 2. místo ve třídě SP1
sport do 1400 ccm.
Tímto bych chtěl poděkovat obchodním
partnerům, spolupracovníkům a mechanikům (Petr Pavka, David a Lukáš Krištofík,
František Okáník, Pavel Vaculík), za podporu,
bez které by nebylo možné se závodů zúčastnit: REC Group s.r.o., Bonega, s.r.o., Obec
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Sudoměřice, Reklamní studio Strážnice Konečná.
Za Novitech Motorsport
Michal Novický
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Okénko Vlasty Hynčice
Zimní období je tady. Cyklistům sezona skončila a kola se zazimovala. Závodníci měli jen
měsíc volna a od listopadu se opět začíná
s tréninkem. Hodně záleží na počasí a na
možnostech trénování. Já dávám přednost
kolu, běžkám, bazénu, lezení na stěně i motorkám. Hodně záleží, jak se připravíme na
novou sezonu, kdy je základem dobrá vytrvalost a potom síla a technika. Já už mám
nové kolo enduro Specialized, je moc hezké
a snad bude dobře sloužit! Motivace je tady,
teď záleží, jak budu na sobě makat! Mám přes
zimní období více času a můžu se připravovat. Plánuji soustředění někde v teplejším
počasí, ale je to finančně náročné. Věřím, že
seženu dostatek financí nejen na trénink, ale
i na závody v sezoně. Ve sjezdu jsem přivezl
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stříbrnou medaili, na enduro závodech bronz
a celkově jsem obsadil 12 místo. Jsem spokojený, radost mi dělaly jak mé výsledky, tak i mí
svěřenci Kristian a Simona Porubanovi. Sezonu absolvoval i bratr Petr, kterému se taky
dařilo. Vyhrál středoevropský pohár v enduru
a Kristian v Juniorech.
Děkuji všem, co nám fandí a podporují nás.
Jsem rád, že můžu předávat cenné zkušenosti mladým a nadějným závodníkům.
Přejeme za celý tým hezké a spokojené
vánoce. V novém roce hodně štěstí, zdraví a více volného času na své koníčky i rodiny. Budu moc rád, když se uvidíme na
závodech, na tréninku nebo s dětmi na
pumptrakové dráze.
Vlasta Hynčica

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Mateřská školka – Berušky

Společné foto krojovaných ze slavnosti patrocinia našeho kostela – 26. 11. 2017
PROSINEC 2017
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