Obecní zpravodaj
Ročník XX, číslo 2
Čtvrtletník, červenec 2018

SUDOMĚŘICE
Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho obecního zpravodaje,
opět se spolu setkáváme
v úvodníku tohoto obecního
zpravodaje, v období, které je
pro velkou většinu populace
asi nejoblíbenějším obdobím
roku, v době nastávajících
prázdnin, dovolených, s dostatkem příležitostí ke koupání a k jiným odpočinkovým
akcím. Trochu se nám ale
v posledním obdobích jeví ta
skutečnost, že léto přichází
mnohem dříve a možná se
bude muset v budoucnosti
měnit i začátek prázdnin, tak
jak je upraven v USA nebo
i v jiných částech světa. Také
nás mnohé čekají důležité práce na opravách domků, práce
na zahradách, ve vinohradech
a na polích. Jest velmi dobré,
že úroda se zatím jeví velmi
nadějně a snad to tak bude
možno pozitivně okomentovat i na podzim, kdy se obvykle zúčtovávají výnosy této
poněkud rizikové činnosti.
Co jsme prožili v minulém období u nás na vesnici. Určitě
nejdůležitější událostí byly
Hody 2018, které se vcelku
vydařily, bylo hodně účastníků
hodových slavností v pátek
i v sobotu a to je moc dobře.
Snad to tak bude i v budoucnosti.
Pokračování na str. 3

Vítání do života—zleva: Lahodová Viktorie , Dikovská Barbora,
Tothová Emma, Zacharová Kristýna

Odemykání Baťova kanálu Výklopník: 1. květen 2018

Rodinný karneval – Kulturní výbor - 21. dubna 2018

Výlet do Ratíškovic – ZO Seniorů ČR Sudoměřice - 15. dubna 2018
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pokračování
z titulní strany
Dalšími uskutečněnými
a úspěšnými akcemi byla
školní akademie ke Dni
matek, Místní výstava vín
ve Starém potoku, Otevírání plavební sezony na Baťově kanále pod
Výklopníkem a pumptrackový závod ve sportovním areálu U Kolní.
Co nás čeká dále v této velmi důležité oblasti
života. Nejdříve v sobotu 16. června - V. ročník
Sportovního dne pro rodinu, ke kterému Vám
nemohu předložit komentáře, protože úvodník
tvořím dříve než se tato akce uskutečnila. Ale
snad dopadne opět hodně úspěšně. 28. června
se uskuteční Zahradní slavnost ZŠ a MŠ Sudoměřice, kde nám škola předvede výsledky své
celoroční činnosti a rozloučíme se s páťáky, odcházející na vyšší stupeň základních škol, a přivítáme nové, budoucí prvňáčky do naší domácí
ZŠ. 30. 6. se koná Rybářská noc na kolečku, 14. 7.
nás čeká Rocková přehlídka ve Starém potoku,
18. a 19. 8. hokejbalový turnaj Benkstone cup
v areálu U Kolní, 25. 8. Neonová párty ve Starém
potoku, 9. 9. tradiční dožínky v areálu kostela
Krista Krále, 15. 9. zájezd do Vídně pořádaný kulturním výborem a 28. 9. krojovaná pěší pouť ke
svatému Václavovi do Petrova. Určitě je si z čeho
vybírat a aktivně se jej i zúčastnit.
A jaké budou investiční akce naší obce ve třetím
kvartále r. 2018. V uplynulém období proběhlo
výběrové řízení na akci Přeložka kanalizace u tělocvičny ZŠ, která je vyvolaná z důvodu budování přístavby k tělocvičně ZŠ. Veřejnou zakázku
vyhrála firma Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
s cenou 1 088,5 tis. Kč vč. DPH. Zahájení stavby
se předpokládá v červenci t.r. Další investiční
akcí bude budování cyklostezky po hrázi Baťova kanálu, kde tuto zakázku vyhrála firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Hodonín. Tady se jedná
o mnohem větší akci, kde je investorem DSO
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Obce pro Baťův kanál, obec zde garantuje platbu – vlastní spoluúčast ve výši cca 3 mil. Kč. Jedná se o vybudování asfaltové cesty od silničního
mostu I/55 po areál Výklopníku.
Také se bude dokončovat stavba chodníku
u školy a další drobnější akce.
Jak je Vám možná už asi známo, i v naší malé
vesničce na konci světa začalo platit dnem
25. 5. 2018 to trochu zmatečné a asi i nepříliš
promyšlené nařízení EÚ pod názvem GDPR, což
je zkratka anglického názvu General Data Protection Regulation, česky to znamená „Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů“. Pro náš
úřad to znamená poměrně velkou investici na
ochranu dat, které máme k dispozici z minulosti a ze zdrojů našeho státu. Příslušnou směrnici k tomuto nařízení jsme v zastupitelstvu již
schválili a realizujeme jeho požadavky na ochranu dat v tištěné, ale i v digitální podobě, ale už
nyní Vás všechny musíme upozornit, že nebude
možné získávat osobní informace z našeho úřadu jen tak lehce bez souhlasu příslušné osoby,
určitě nebudou podávány do žádných nechráněných veřejných formátů, do zpravodaje, na
obecní web či na jiné veřejně přístupné sociální
sítě. Problémem je i fotografování a následné
zveřejňování neodsouhlasených fotek, ale zde
se může návštěvník veřejných akcí bránit nechtěnému vyfotografování a zveřejnění tím, že
má možnost podat žádost na náš úřad, aby jeho
takto nechtěně zveřejněná podobizna byla vymazána z příslušného webu obce, či obecního
facebookového účtu, nebo i jiného profilu, který se jako obecní tváří. Jen doufám, že toto nařízení GDPR bude snad hodně brzy zmírněno,
protože dnešní nejtvrdší její podoba snad ani
nemůže fungovat a bude spíše na obtíž, než ku
prospěchu všech občanů této země.
Závěrem mého úvodníku Vám všem přeji krásné léto, příjemné prázdniny, krásnou dovolenou
a mnoho vydařených výletů za poznáním, a také
hodně zdraví, spokojenosti i rodinné pohody.
Stanislav Tomšej – starosta obce
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Usnesení z XXXVIII. zasedání ZO
Sudoměřice ze dne 26. 3. 2018
Usnesení č. XXXVIII/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1 k rozpočtu obce na r. 2018. Celkem
příjmy zvýšeny o 38,1 tis. Kč, náklady zvýšeny
o 10,1 tis. Kč a financování sníženo o 28 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVIII/3 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVIII/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 2 k rozpočtu obce na r. 2018. Celkem
příjmy zvýšeny o 198,6 tis. Kč, náklady zvýšeny
o 265,5 tis. Kč a financování zvýšeno o 66,9 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVIII/4 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVIII/5
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
koupi pozemků parc. č. 3549 a parc. č. 3596 vše
v k. ú. Sudoměřice od p. XX, bytem XX dle navržených podmínek.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
směnu pozemků parc. č. 3391, 3448 za pozemky parc. č. 3384, 3441 vše v k. ú. Sudoměřice,
mezi Obcí Sudoměřice a p. XX, bytem XX s doplatkem ve prospěch p. XX a to ve výši 5 150,-Kč
bez příslušenství.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 1
(T. Kočvara Dis.)
Usnesení č. XXXVIII/5 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVIII/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje vytvoření Komise pro pronájem zemědělských
pozemků dle Jednacího řádu čl. 12 ve složení:
místostarosta a předseda FV a předseda KV
a pověřuje tuto komisi k prověření ceny a podmínek pachtu za zemědělské pozemky.
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVIII/6 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXXVIII/7
Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na odkoupení objektu č. p. 402.
Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVIII/7 nebylo schváleno.
Usnesení č. XXXVIII/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje návrh na změnu Územního plánu obce Sudoměřice.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Josef
Buček)
Usnesení č. XXXVIII/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVIII/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí výsledek inventarizace majetku obsažený
v předložené inventarizační zprávě za rok 2017,
ze dne 18. 1. 2018.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVIII/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVIII/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce připravit relevantní podklady pro
posouzení žádosti ZO ČSOP Bílé Karpaty, nám.
Bartolomějské 47, Veselí nad Moravou o finanční podporu na vybudování návštěvnického střediska „DŮM PŘÍRODY BÍLÝCH KARPAT“ a tento
předložit k posouzení ZO Sudoměřice.
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVIII/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVIII/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice eviduje žádost
p. XX o pronájem obecního bytu.
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVIII/11 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVIII/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje„Smlouvu
o poskytnutí účelové dotace“ z rozpočtu Obce Sudoměřice - Městu Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695
01 Hodonín, IČ 00284891, ve výši 62.656,- Kč, za účeObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

lem spolufinancování sociálních služeb ve správním
obvodu ORP Hodonín pro r. 2018.
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVIII/12 bylo schváleno.

současně pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVIII/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXVIII/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
„Smlouvu o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě“ s DSO Obce pro Baťův kanál, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín, IČ 75068478.
Předmětem této smlouvy je výpůjčka a budoucí
darovací smlouva na majetek, který byl pořízen
pro naši obec v rámci dotačního projektu z OPŽP
pod názvem „Podpora preventivního protipovodňového systému DSO-Baťův kanál“. Zastupitelstvo

Usnesení č. XXXVIII/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí řádné splnění závazků vzniklých z Kupní
smlouvy o zřízení práva zpětné koupě ze dne
2. 11. 2015 mezi Obcí Sudoměřice a XXX a pověřuje starostu obce k vyřízení všech potřebných
náležitostí pro výmaz – zrušení tohoto práva
z KN na LV č. 2589 pro obec a k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVIII/14 bylo schváleno.

Usnesení z XXXIX. zasedání ZO
Sudoměřice ze dne 23. 4. 2018

rozhodnuto o schválení kupní smlouvy mezi XXXX
jako prodávající a Obcí Sudoměřice jako kupující,
k pozemku p. č. 800, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba: Sudoměřice, č. p. 353,
bydlení a k pozemku p. č. 799, zahrada, vše v k. ú.
Sudoměřice, za kupní cenu 800.000,- Kč.
Hlasování č. 5: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIX/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIX/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na r. 2018.
Celkem příjmy zvýšeny o 110,7 tis. Kč, náklady
zvýšeny o 1521,1 tis. Kč a financování zvýšeno
o 1410,4 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIX/3 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIX/4
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi XXX, bytem XXX jako prodávající
a Obcí Sudoměřice jako kupující, v předloženém
znění dle přílohy č. 1.
Podmínka: k převodu vlastnického práva dojde
pouze za předpokladu, že bude smlouva schválena soudem.
Hlasování č. 4: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIX/4 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIX/5
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání
návrhu na soud, na jehož základě by bylo soudem
ČERVENEC 2018

Usnesení č. XXXIX/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí řádné splnění závazků vzniklých ze Smlouvy
a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne
27. 10. 2010 mezi Obcí Sudoměřice a CZA s.r.o.
(dříve HABA Czech, s.r.o.) a pověřuje starostu
obce k vyřízení všech potřebných náležitostí pro
výmaz – zrušení tohoto práva z KN na LV č. 2522
pro obec a k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 6: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIX/6 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIX/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poskytnutí příspěvku na absolvování lyžařského
výcviku. Příspěvek obdrží rodiče dětí XXX - a to
ve výši 500,-Kč/dítě a rok.
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Hlasování č. 7: pro 8, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. XXXIX/7 bylo schváleno.

Hlasování č. 11: pro 8, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. XXXIX/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIX/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo
dvě žádosti o koupi stavebního pozemku, jedna
od p. XXX a druhá p. XXX.
Hlasování č. 8: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIX/8 nebylo schváleno.

Usnesení č. XXXIX/12
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) koupi ideálních 6/8 spol. podílu k pozemkům
parc. č. 1497/63 -vodní plocha- o výměře
131m2, parc. č. 1625/4-orná půda- o výměře 213m2 a parc. č. 1626/2-orná půda- o výměře 50m2 zapsaných v KN na LV č. 480 pro
k. ú. Sudoměřice od p. XXX za celkovou cenu
5 910,- Kč bez příslušenství a
b) koupi ideální 2/8 spol. podílu k pozemkům
parc. č. 1497/63 -vodní plocha- o výměře
131m2, parc. č. 1625/4-orná půda- o výměře
213m2 a parc. č. 1626/2-orná půda- o výměře 50m2 zapsaných v KN na LV č. 480 pro k.
ú. Sudoměřice od p. XXXX za celkovou cenu
1 970,-Kč bez příslušenství a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na tyto pozemky.
Hlasování č. 12: pro 8, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. XXXIX/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIX/9
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k provedení nezbytných úkonů k ukončení všech stávajících smluv na odběr elektřiny s dosavadním
dodavatelem.
Hlasování č. 9: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIX/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIX/10
a) Zastupitelstvo obce souhlasí s trasováním
nové Cyklostezky Sudoměřice - Petrov po
pozemcích parc. č. 1031/1, 1031/2, 3209
a 3207/1, s návazností na příslušné trasy v k.
ú. Petrov a také na cyklotrasy v obci Sudoměřice.
b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu připravit
veškeré majetkové a administrativní operace,
aby bylo možno tento projekt Cyklostezky SU-PE zařadit do zpracovávaného novém územním plánu a připravit také dodatek smlouvy
s XXX na vypracování PD pro tuto novou trasu.
Hlasování č. 10: pro 7, 0 proti, 1 (p. Rybecká)
zdržel se
Usnesení č. XXXIX/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIX/11
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků
parc. č. 4556 -zahrada- o výměře 795m2 a parc. č.
4564 -zahrada- o výměře 512m2 zapsaných v KN
na LV č. 479 pro k. ú. Sudoměřice od p. XXX, za
celkovou cenu 26 140,-Kč bez příslušenství a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na
tyto pozemky.
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Usnesení č. XXXIX/13
Zastupitelstvo obce schvaluje uložení přípojek
inženýrských sítí spočívající v podzemním vedení
inženýrských sítí (vodovod a plyn) na pozemcích
parc. č. 1591/10, 1508/1, 4903,1619/5 a 1619/4,
vše v k. ú. Sudoměřice, za podmínky předložení
projektové dokumentace a uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování č. 13: pro 8, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. XXXIX/13 bylo schváleno

Usnesení z XL. zasedání ZO
Sudoměřice ze dne 28. 5. 2018
Usnesení č. XL/3
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet
obce Sudoměřice s výhradou.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Současně přijímá nápravné opatření:
Uvedené nedostatky ve zprávě o přezkoumání
hospodaření byly odstraněny účetním dokladem
č. 18-040-00019 ze dne 17. 4. 2018. Do inventur za
rok 2017 byly doplněny chybějící inventurní soupisy účtů 078 a 079 a chybné inventurní soupisy
k účtům 311, 321, 419 a 905 byly opraveny tak,
aby odpovídaly stavu v Hlavní analytické knize ke
dni 31. 12. 2017.
Aby se do budoucna neopakovaly tyto chyby,
bude účetní jednotka dbát na dodržování ustanovení §2 odst. 1 a §29 odst. 1 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XL/3 bylo schváleno.
Usnesení č. XI/4
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
obce Sudoměřice za rok 2017 včetně výsledku
hospodaření obce Sudoměřice.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XL/4 bylo schváleno.
Usnesení č. XL/5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný
účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2017.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XL/5 bylo schváleno.
Usnesení č. XL/6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný
účet DSO Obce pro Baťův kanál za rok 2017.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XL/6 bylo schváleno.
Usnesení č. XL/7
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele
na akci: „Přístavba tělocvičny základní školy Sudoměřice – SO.02 PŘELOŽKA KANALIZACE“ a pověřuje starostu obce podepsat SoD s vítěznou
firmou Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Martina
Benky 12, 695 01 Hodonín, IČO 46983309 na jejich
nabídkovou cenu ve výši 899 580,- Kč bez DPH.
ČERVENEC 2018

Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdržel se 3 (Zdeněk
Fojtík, Tomáš Hrachovský, Tomáš Kočvara)
Usnesení č. XL/7 bylo schváleno.
Usnesení č. XL/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Směrnici obce Sudoměřice č.1/2018 o nakládání
s osobními údaji s platností k datu schválení.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XL/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XL/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č.
150/1 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XL/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XL/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 79
v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XL/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XL/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 955
a 957 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XL/11 bylo schváleno.
Usnesení č. XL/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 952
a 954 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XL/12 bylo schváleno.
Usnesení č. XL/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje finanční dar z rozpočtu Obce Sudoměřice ve výši
25 000,- Kč - Nemocnici TGM Hodonín, Purkyňova
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11, 695 26 Hodonín, IČ 00226637 na účely veřejné
sbírky s názvem „Obměna zdravotnické techniky“
v této nemocnici a pověřuje starostu k podpisu
darovací smlouvy.
Hlasování č. 13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XL/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XL/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje finanční příspěvek z rozpočtu Obce Sudoměřice
pro Linku bezpečí, z. s.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XL/14 bylo schváleno.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
automatizace knihovního fondu naší knihovny se blíží ke konci a mohla by být dokončena
během prázdnin. Jakmile se tak stane, výpůjčky
knih budou probíhat přes čárové kódy umístěné v každé knize a na Vašich čtenářských průkazech. V minulém čísle zpravodaje jsem uváděla,
že Vaše stávající papírové čtenářské průkazy budou nahrazeny plastovými, což už nyní neplatí,
a tak bych se Vám chtěla omluvit, že jsem Vás
uvedla v omyl. Nyní je už definitivně domluveno, že si svoje papírové čtenářské průkazy ponecháte a jedinou změnou na nich bude nalepený nový kód čtenáře.
Další novinkou je nový knihovní řád, který platí
od 21. 5. 2018 a zavádí (mimo jiné) novou výpůjční dobu, která je nastavena na 2 měsíce.
Před uplynutím této doby je nutné půjčené
knihy vrátit nebo výpůjčku prodloužit. A to tak,
že přijdete v době otevíracích hodin a oznámíte
mi prodloužení výpůjčky nebo mi můžete zavolat na telefonní číslo uvedené na webových
stránkách knihovny. V případě nedodržení
této výpůjční lhůty a neprodloužení výpůjčky,
budu posílat placené upomínky. Ceník (nejen)
upomínek naleznete na webových stránkách
a v novém knihovním řádu, který je také umístěn na webových stránkách. Také si ho můžete
přečíst v papírové podobě v době otevíracích
hodin knihovny.
Další věcí, o které bych Vás chtěla informovat,
je nová směrnice GDPR o ochraně osobních
údajů, která se týká také knihoven. Z důvodu
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zavedení této nové směrnice bych Vás chtěla
požádat, abyste si přečetli nový knihovní řád
a na základě jeho přečtení a porozumění pak
vyplnili a podepsali Přihlášku čtenáře staršího
nebo mladšího 15 let, kterou Vám předložím
při návštěvě knihovny. Za čtenáře mladší 15 let
pak musí přihlášku vyplnit a podepsat jeho zákonný zástupce. Tato smlouva mezi knihovnou
a čtenáři zahrnuje (mimo jiné) také Váš souhlas
se zpracováním osobních údajů.
I nadále sbírám souhlasy těch čtenářů, kteří mají
zájem o nové služby přes internet, a to Vaše čtenářské konto a rezervace knih. Přes odkaz Vaše
čtenářské konto, který je umístěn v on-line katalogu knihovny (a ten je na webových stránkách)
budete mít přehled o svých výpůjčkách, osobně si prodloužíte výpůjčky, zjistíte aktuální stav
rezervací atd. Pokud budete mít zájem využívat
tyto služby, stačí přijít do knihovny, napsat svoje
jméno do tabulky a nahlásit mi svoje datum narození. Jakmile budou výpůjčky probíhat přes
počítač a budete mít k dispozici svoje hesla, budete moct tyto služby využívat.
Poslední informací, o které bych Vás chtěla informovat, je otevírací doba během prázdnin.
Od 1. 7. do 31. 8. bude tedy otevřeno v tyto dny:
6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8. a 31. 8. 2018. Otevírací
hodiny zůstanou stejné, tedy od 14:00 do 20:00
hodin.
To jsou prozatím ty nejaktuálnější změny, kterými naše knihovna prochází.
S pozdravem
Monika Podrazilová, knihovnice
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

DEN ZEMĚ 2018
V sobotu 21. dubna 2018 v Sudoměřicích
proběhla tradiční akce na oslavu celosvětově
uznávaného svátku DNE ZEMĚ. Oproti minulému roku se organizátoři, kterými byli tradičně
OÚ Sudoměřice a Myslivecký spolek Valcha
Sudoměřice, rozhodli změnit náplň tohoto sobotního dopoledne, byla provedena výsadby
stromků v lokalitě U Jezera. Na tuto činnost
bylo zajištěno 250ks sazenic dubu červeného.
Sraz všech zúčastněných se uskutečnil v 8:00
hodin na bývalé střelnici Valcha. V tuto ranní
dobu se sešlo pouze pár mohykánů a s přibývajícím časem se počet účastníků rozšířil
na necelou dvacítku. Práce šla všem pěkně
od ruky, vysazených stromků postupně přibývalo a krátce před polednem bylo hotovo.
Účastníci se po té přesunuli na přístaviště pod
Výklopníkem, kde nad zaslouženou odměnou
v podobě chutného guláše od provozovatele
místního občerstvení pana Fojtíka, proběhlo závěrečné zhodnocení a přátelské posezení zúčastněných. V blízké budoucnosti by
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se mělo s výsadbou stromů v katastru obce
pokračovat. Na svém březnovém zasedání
zastupitelé téměř jednohlasně schválili koupi
a směnu celkem čtyř pozemků pro vybudování větrolamu, který se bude nacházet v místě
dnes již bývalých sadů (mezi spodní a horní
cestou na Mlýnky) a bude tak v budoucnu
chránit velkou část Sudoměřic od převládajících východních a jihovýchodních větrů. Zároveň toto opatření napomůže i se zadržením
vody v krajině a k jejímu vsakování do spodních vod. Výsadba, která bude z velké části
financovaná z dotačních programů, by měla
začít ještě letos na podzim.
Závěrem bych chtěl jménem pořadatelů poděkovat Všem za účast a provedenou práci,
panu Fojtíkovi za podporu v podobě bezplatného občerstvení a všem ostatním, kteří se na
této oslavě jakkoliv podíleli. Velké poděkování
patří i žákům a kantorům ZŠ a MŠ Sudoměřice,
kteří se také tradičně zapojili a provedli očistu
dětských hřišť a jejich okolí.
V příštím roce se těšíme na viděnou!
Za organizátory
František Mikéska – místostarosta
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SPOLEK „RODIČE DĚTEM“
Vážení spoluobčané, rodiče a příznivci,
za spolek „Rodiče dětem“ Vás chci informovat
o činnosti a fungování našeho Spolku v uplynulém období. Chceme podporovat aktivity dětí přímo ve škole a školce, ale i v jejich
volném čase, ve kterém se snažíme pro děti
připravit něco, čím je zaujmeme a dokážeme
zabavit. Pořádali jsme dvě akce a podle našeho soudu se velmi povedly. Samozřejmě, ale
podporujeme i aktivity dětí přímo ve škole.
Z finančních prostředků Spolku byl uhrazen
výlet do kina dětem ZŠ za pololetní vysvědčení, pro děti MŠ divadélko, karneval ve školní
družině i v MŠ a ke dnu dětí dostali všechny
děti nanuky.
Z finanční podpory Obecního úřadu byly
uhrazeny náklady s dopravou na koncert do
ZUŠ ve Strážnici pro MŠ, částečně uhrazena
doprava na plavání do Hodonína, doprava
na výlet do KOVO ZOO pro MŠ, doprava pro
žáky 4. a 5. třídy ZŠ do Prahy na projekt „Poznej
hlavní město a jeho historii’’ a vstupné pro děti
ZŠ do zábavního parku VIDA v Brně.
Dále z finanční podpory Obecního úřadu byly
hrazeny i akce jakou je Školní akademie, Spaní
s pohádkou a „Od tabletu zpátky k světu“.
Spaní s pohádkou,
se uskutečnilo v pátek 23. března v tělocvičně ZŠ. Děti se začaly scházet po páté hodině
odpoledne a dohromady se jich v tělocvičně
sešlo 38, což je větší polovina dětí ZŠ. Každé
z dětí si našlo svoje místo a nachystaly si věci
na spaní. Musím uznat, že letos byly vybaveny
daleko lépe než loni. Ještě za světla si opekly k večeři špekáček a mohly strávit ještě pár
chvil na školním hřišti nebo v tělocvičně. Dali
jsme dětem možnost se před spaním unavit.
Později jsme zjistili, že to bylo stejně marné.
Po večerní hygieně se všichni připravili ke
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spaní a čtení. Čtení bylo zaměřeno na lidové
pohádky. Četlo se asi do jedenácti večer, stejně ale nikdo neusnul. Musím zmínit, že i za
pomoci vtipálků, kteří hodili k bočním dveřím
tělocvičny petardu. Zřejmě bylo někomu líto,
že se nemohl akce zúčastnit. Nicméně nebylo
mnoho šťastlivců, kteří usnuli do půlnoci. Vstávání bylo brzké. Připravili jsme dětem snídani
a o půl osmé už se začaly děti rozcházet domů.

Od tabletu zpátky k světu,
se uskutečnilo v sobotu 12. 5. 2018 v okolí
bývalé přehrádky a rybníku Vanďurák. Hned
na startu měly děti za úkol na plátně dotvořit
strom a svými otisky prstů vytvořit na stromě
listy. Poté si vyzvedly kartičku, která byla vytvořena jako záložka do knihy a dětem zůstávala jako vzpomínka na tento ročník a mohly
vyrazit. Opět bylo připraveno deset stanovišť.
Chceme, aby to každý rok nebylo stejné, proto se snažíme připravit vždy některá stanoviště jiná. Letos se nám podařilo spojit s lidmi
z lanového centra, kteří připravili dvě stanoviObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

ště, na kterých musely děti zdolávat překážky,
na kterých si vyzkoušely stabilitu, motoriku,
mrštnost a vytrvalost. Nám se tyto překážky
velmi zalíbily a myslíme, že splnily všechna
naše očekávání. Doufáme, že bude v našich
silách, abychom s lanovým centrem pokračovali ve spolupráci i v příštích letech. Ale nebylo to jen o lanových překážkách. Chceme rozvíjet v dětech i znalosti o přírodě, jejich okolí
a různých dalších věcech. Měly možnost určovat různé vůně bylinek, vyrábět figurky z jílu,
vázání různých druhů uzlů (čili sukování),
střelba z praku na cíl, určovat písmena Morseovy abecedy a napsání svého jména touto
abecedou, rýžování zlata, poznávání siluet
ptactva z našeho okolí a každý musel ukázat
svou zdatnost ve výrobě loďky nebo čepice
z papíru. Akce končila u Vanďuráku, kde byl
rozdělán oheň a všichni si mohli v příjemném
prostředí posedět a opéct něco na ohni. Pro
děti, které zvládly všechny nástrahy stanovišť,
bylo u Vanďuráku přichystáno překvapení ve
formě stánku s cukrovou vatou, kterou měly
děti za odměnu. Tato akce není jenom o tom

ČERVENEC 2018

dostat děti od počítače nebo telefonu, ale
i někoho dospělého z gauče, který je musí doprovodit. Minulý rok jsme s akcí začali a omezili ji věkem dětí. Důvodem byla bezpečnost
dětí při překování překážek, ale také zjištění,
jestli akce zaujme. Po kladných ohlasech jsme
se rozhodli pokračovat i v tomto roce, a to bez
omezení věku dítěte, nicméně stále v doprovodu osoby starší 18 let. Akce rovněž není
omezena jen pro děti navštěvující ZŠ a MŠ
v Sudoměřicích.
Nyní bych chtěl poděkovat rybářskému spolku a jeho členům za pomoc při akci, za možnost využití areálu k ukončení akce, ale hlavně
za zapůjčení centrály, bez které by cukrová
vata nebyla. Děkuji lidem z lanového centra,
že přijeli a připravily super překážky, manželům Skácelovým, panu Smolovi a slečně Šebestové z turistického kroužku, panu Davidu
Janečkovi a v neposlední řadě děkuji všem
členům z výboru Spolku a všem ostatním kteří
nám pomohli z organizací akce.
Předseda spolku
Marián Kočiš
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Ze školních lavic…
K čemu jsou mosty přes řeku? Aby měl člověk
blíž k člověku.
V novém čísle zpravodaje si přiblížíme život ve
školních lavicích.
V pátek 16. března k nám do školy přijel spisovatel pan Jan Opatřil představit knihu „Kapřík
Metlík nový domov“, kterou nejen sám napsal,
ale také sám ilustroval. Ten nejdříve děti navodil na téma voda a život ryb, poté je seznámil
s hlavními hrdiny knihy a přečetl ukázku. Žáci
měli možnost dotázat se pana spisovatele na
to, co je zajímalo – proč si ve svých knihách
zvolil právě téma ryb, jak vznikl tento nápad,
kolik dílů ještě připravuje, jak a kdy knihy píše,
co to všechno obnáší a proč je vůbec spisovatelem.
V pondělí 19. března si prvňáčci spolu s rodiči a paní učitelkou Šárkou Daňkovou udělali
Jarní odpoledne. Připraveno bylo jarní tvoření
z filcových utěrek a papíru, děti měly možnost
naset si některé z bylinek – mátu, řeřichu či
bazalku. Nechyběly také hry s jarní tematikou
– hmyzí piškvorky, puzzle s jarními obrázky či
ptačí skládačka. O domácí dobroty také nebylo nouze – maminky přinesly spoustu dobrých
pomazánek, ovoce a napečené sušenky. V závěru společného odpoledne si zahráli hru „Vajíčko“ s otázkami.
V neděli 25. března nás na přehlídce Zpěváčci Strážnicka reprezentovali Šárka Janečková,
5. roč., Zuzka Janečková, 3. ročník a Davídek
Janeček – MŠ. Všichni tři obsadili ve svých kategoriích 1. místo. Šárka Janečková postoupila
do vyššího kola, Davídek získal zvláštní cenu
poroty. Všem gratulujeme a moc děkujeme za
úspěšnou reprezentaci.
Ve středu 28. března proběhla recitační soutěž
v ZŠ Petrov. Do této soutěže postoupili vybraní žáci ze školního kola. Podpořit naše zástupce v tomto klání se vydali žáci 4. a 5. ročníku.
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Všichni soutěžící byli výborně připraveni. Žákyním Natálce Nogové, Julince Grossmannové a Zuzce Janečkové se podařila získat stříbrná umístění.
Ve čtvrtek 5. dubna se společně sešli žáci
2. a 4. ročníku společně s rodiči při Jarním posezení. Děti si připravily několik výrobků z běžně
dostupných materiálů, které své rodiče učily
vyrábět. Vyráběla se party brčka, náramky, záložky do knížky a „náhradní ruka“. Společným
výrobkem byl otisk ruky, který je symbolem
spolupráce mezi rodičem a dítětem. Všem maminkám děkujeme za přípravu občerstvení.
Dětem děkujeme za pomoc při všech aktivitách a společně se těšíme na další setkání!
V úterý 15. května navštívil kroužek Paletka
Galerii umění v Hodoníně. Děti se zúčastnily
animačního programu Galerie do kapsy. Dětem bylo vysvětleno, kdo všechno v takové
galerii pracuje, prohlédly si výstavu, seznámily
se s pomůckami malířů a sochařů, vyrobily si
vlastního průvodce galerií, shlédly i výstavu
moderního umění a vytvořily si vlastní čaj (dílna pro děti k výstavě Voňavá košilka). Moc se
tam všem líbilo. A protože děti obdržely i Zlatou kartu (volný vstup do galerie), jistě tam
nebyly naposled.
Školní akademie se uskutečnila v neděli
20. května. Jako každoročně vystoupili společně žáci MŠ a ZŠ. Vystoupení se všem žákům
moc povedla. Program zahájily svým vystoupením naše šikovné mažoretky. Shlédli jsme
pohádku – Perníková chaloupka, kterou se
naučily děti z MŠ třídy Včeliček. Svým beruščím tanečkem vystoupení zpestřily děti ze třídy Berušek. Vyslechli jsme několik básní i písní
a společně strávili příjemné odpoledne. Všechny děti se snažily udělat radost nejen svým
maminkám a babičkám, tatínkům, dědečkům,
kterým vystoupení byla především věnována,
ale i sobě navzájem. Velké poděkování patří
zvukařům a to panu Mikéskovi a panu Strakovi
a spolku „Rodiče dětem“ za spolupráci.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Výchovný koncert ZUŠ ve Strážnici, který se
uskutečnil v úterý 22. května, obohatil běžný
školní den 1., 2. a 3. ročníku. Děti měly možnost shlédnout vystoupení celého orchestru,
samostatná čísla bubeníků, akordeonového,
smyčcového a kytarového souboru, hru na
pozoun, trubky, vystoupení tanečního oboru
i sboru ZUŠ. Zazněly filmové i populární skladby.
Ve dnech 22. 5. – 23. 5. se uskutečnily projektové dny zaměřené na Vodu, Obec a Prahu. Projektová výuka s tématem „Voda“ - proběhla
v 1. a 2. ročníku. Tentokrát jsme se zaměřili na
pochopení koloběhu vody, na to, v jaké podobě vodu můžeme v přírodě vidět. Vyzkoušeli
jsme si několik pokusů s vodou a pozorovali
vzniklé reakce. Veškeré informace jsme zpracovali do tzv. lapbooku – otevírací naučné
knížky.
Projekt „Obec“ - Ve čtvrtek 23. 5. 2018 se žáci
3. ročníku a žákyně ze 4. ročníku zapojili do
projektu s názvem Obec. Na tento den si
žáci přinesli rodiči vyplněné dotazníky a společně jsme ze zjištěných informací shrnovali
poznatky o životě v naší obci Sudoměřice.
Shodli jsme se, že se lidem v naší obci žije
velice dobře, oceňují hlavně klidné prostředí
a přírodu. Co se týče akcí pořádaných obcí,
školou a spolkem „Rodiče dětem“, obyvatelé Sudoměřic se akcí účastní velmi rádi a těší
se např. na Zahradní slavnost, Lampionový
průvod, Školní akademii, Od tabletu zpátky
k světu atd. Ve druhé části dne jsme s dětmi
navrhovali možný prapor obce Sudoměřice,
žáci si dále připravovali otázky pro pana starostu Stanislava Tomšeje, za kterým jsme se
posléze dostavili na návštěvu na místní obecní
úřad. Děti byly návštěvou nadšené, dozvěděly
se mnoho informací o historii obce, plánovaných stavebních akcích a dalších novinkách.
Jako bonus nechal pan starosta všechny děti
zahlásit krátký vzkaz do místního rozhlasu.
Děti si tak odnesly opravdu milý a pěkný záČERVENEC 2018

žitek s sebou domů a můžeme tedy říct, že se
projektový den velice vydařil.
Projekt „Praha“ je určen žákům 4. a 5. ročníku. Projektová výuka v Praze probíhá vždy
jednou za dva roky. Během prvního dne jsme
navštívili Petřínskou rozhlednu a zrcadlové
bludiště. Následně jsme si prohlédli areál
Pražského hradu a Katedrálu sv. Víta. Prošli
jsme se ulicemi Prahy ke Kampě, přešli Karlův
most až po nábřeží vedle Rudolfína. Odpoledne jsme se projeli lodí po Vltavě a podívali
se z lodě na další památky, mj. Národní divadlo. Celý den jsme zakončili návštěvou Staroměstského a Václavského náměstí. Noc jsme
strávili v DDM Ulita. Druhý den na děti čekala
Mise Vyšehrad, kdy během tohoto výukového programu žáci plnili zadané úkoly v roli
badatelů. Přitom prošli Staré purkrabství,
Královskou a knížecí akropoli, kostel sv. Petra
a Pavla, Vyšehradský hřbitov, Slavín a nakonec prošli podzemními kasematy až do tajemného sálu Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu. Dozvěděli se
o historii Vyšehradu a seznámili se s pověstmi. Misi Vyšehrad, jíž nás provázel badatel
Vítek, jsme zakončili vyplněním erbu, který
jsme složili z jednotlivých atributů, které žáci
získali během své mise. Po skončení jsme šli
na oběd a připravili se na cestu domů. Obě
cesty vlakem děti zvládly na velkou pochvalu. Děkujeme spolku „Rodiče dětem“ za finanční podporu projektu.
Návštěva Hasičského záchranného sboru ve
Veselí nad Moravou ze dne 4. května nám
poskytla mnoho zajímavých zkušeností. Žáci
se blíže seznámili s tím, jak vypadá hasič, jakou má výstroj a výzbroj. Učili se také, že musí
jejich zadané pokyny poslouchat, učili se respektu z ohně a další zásady, např. že oheň
dětem do rukou nepatří. Na závěr výuky, která
dětem poradila, jak předcházet a řešit nejčastější mimořádné události, navštívili a prohlédli
si požární stanici.
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Ve čtvrtek 14. června jsme vyrazili na školní
výlet do Brna do zábavního vědeckého parku
Vida v Brně. Cesta proběhla naprosto hladce,
děti byly plné očekávání, které atrakce a exponáty je v centru čekají. Po příjezdu jsme se
nasvačili, a poté doslova vyběhli směrem za
hravým poznáním a bádáním. Děti si mohly
vyzkoušet exponáty z oblasti fyziky, lidského
zdraví, biologie, mohli si zkusit rozpoutat tornádo, vyzkoušet moderovat zprávy o počasí
a mnoho dalších a dalších. Následně se žáci
účastnili i řízených programů, kdy 1., 2. a 4. ročník pracoval v rámci programu Alchymisté,
3. ročník v programu zaměřeném na lidské
smysly a 5. ročník v programu Mikrohrdinové.
Myslím, že se dětem jednotlivé vědecké bloky
velice líbily, mohly si vše prakticky vyzkoušet
bádání pod mikroskopem, různé pokusy apod.
Výlet všichni hodnotíme velice kladně, děti přijely se spoustou zážitků a s úsměvem na tváři.

zemětřesení. Potom jsme šli na autobus a jeli
jsme do Sudoměřic a šli jsme spokojeně domů.
Zpracovali: Jakub Straka a Tomáš Dohodil,
5. ročník

O výletu žáci pátého ročníku napsali:
Školní výlet VIDA-Vědecký Zábavný Park
Ve vědeckém Vida parku jsme viděli mnoho
zajímavých věcí, které se nám velmi líbily. Vyzkoušeli jsme si spoustu vědeckých pokusů
a fyzických jevů. Naučili jsme se, jak funguje
gravitace a jak se rozmnožují a jak kvasí kvasinky. Bylo tam mnoho zábavných a poučných
atrakcí, které nás naučily, jak fungují různé věci.
Měli jsme zvláštní program ve vědecké laboratoři, kde jsme se naučili, jak funguje mikroskop,
jak se jmenují jeho části. Pak jsme si vyzkoušeli
jezdit s kolem jezdit po laně, astronautský test
pro přetížení. A taky jsme si zkusili, jak funguje
elektrická energie a jak bychom vypadali, kdybychom byli reportéři v televizním vysílání (na
greenscreenu). Potom jsme se sklouzli skluzavkou a prolézali na všelijakých prolézačkách.
Měli jsme i trošku hravější část a hráli jsme hry
na plošině, která zaznamenává kroky. Ještě
jsme si otestovali hlasitosti zvuku v decibelech.
Viděli jsme, jak se tvoří tornádo a jaké je to zažít

„Kamera“ – L. Dinková, A. Pytlová, E. Pytlová
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„Televize“ – V. Jamný, Š. Janečková, K. Kočišová
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Recyklohraní - Objevte muzejní kousek,
staňte se kurátorem sbírky
V rámci Recyklohraní jsme se se 4. a 5. ročníkem zapojili do úkolu „Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky“. Cílem úkolu
bylo získat povědomí o tom, co jsou elektrospotřebiče, že technický pokrok jde neustále
vpřed (jinak vypadá chladnička dnes a jinak
před 60 lety, za dob babiček a dědečků), většina nefunkčních domácích pomocníků patří
k recyklaci, na některé se ale rádi půjdeme podívat i do muzea. Výstupem úkolu byla fotografie modelu spotřebiče s popiskem.
Žáci mohli vyrábět makety/modely těchto
předmětů s reálným či fiktivním popiskem
jako bývají u exponátů v muzeu.
Tvoříme a soutěžíme
V tomto pololetí jsme se zapojili do dvou soutěží. Jednou z nich byla výtvarná soutěž „Cestou dvou bratří“, která byla vyhlášena u příležitosti oslav státního svátku České republiky
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Cílem výtvarné soutěže bylo přiblížit
dětem kořeny naší kultury. Zapojily se děti
1. a 2. ročníku. Výsledky soutěže budou známy
až začátkem července.
Další soutěž vyhlásili manželé Fojtíkovi, kteří
dali možnost dětem prezentovat se formou
kresby, malby, psaného příběhu či složené
básně k tématu Baťův kanál. Zapojily se s nadšením všechny třídy. Jejich práce budou vystaveny v prostorách budovy Výklopníku.
V úterý 19. 6. se uskuteční blok výuky Dopravní výchovy v Hodoníně, který mají možnost,
jako první absolvovat žáci 4. ročníku. Celá
výuka proběhne nově v areálu ZŠ náměstí
B. Martinů, kde je nové dopravní hřiště. V posledním týdnu školního roku navštívíme také
již tradičně Výklopník.
Dne 28. 6. se uskutečnilo Rozloučení s předškoláky a žáky 5. ročníku. O den později 29. 6.
si žáci ZŠ odnesli domů závěrečné vysvědčení.
ČERVENEC 2018

Zahájení školního roku 2018/2019 se uskuteční 3. září 2018 v 8.30 hodin v tělocvičně školy.
Všem přejeme krásné a pohodové letní dny.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ
Z činnosti školní družiny
Prázdniny jsou za dveřmi, uteklo to jako voda,
a už se znovu setkáváme s dalším číslem Sudoměřického zpravodaje. Dovolte mi, abych vás
seznámila s tím, co se dělo ve školní družině
v posledním čtvrtletí. V březnu jsme se zaměřili
na jaro a vše co s ním souvisí. Pozorovali jsme
změny v přírodě. Jaro se prolínalo jak ve výtvarné, tak i v pracovní činnosti. Vyrobili jsme si
spoustu výrobků a kreslili obrázky s danou tématikou. Na jaře se rodí nový život, proto jsme
si povídali o mláďatech a vyplňovali různé pracovní listy. Ke dni učitelů jsme připravili přáníčka pro bývalé zaměstnance. K zápisu dětí do
I. ročníku jsme vyrobili záložky a drobné dárky.
S Willy Fogem (naším imaginárním cestovatelem) jsme navštívili Asii. Poskládali jsme si
origami, vytvořili japonského draka, malovali
sakuru, vyráběli japonské panenky a na internetu shlédli obřad přípravy čaje. Na „čajovém
dýchánku“ děti měly možnost ochutnat pravý
japonský čaj. Na Velikonoce jsme si povídali o tradicích, které se v tomto období slaví.
V rámci čtenářské gramotnosti si pro nás připravila paní Podrazilová zajímavou besedu
o knihách.
Měsíc duben se nesl v duchu ekologie. Děti se
seznámily s tříděním odpadu, shlédly zajímavá videa. Ekologie se prolínala i do pracovní
a výtvarné činnosti. Chlapci kreslili popelářská
auta, děvčata vytvářela postavičky z použitého materiálu. V tomto měsíci nám paní Jamná
domluvila exkurzi ve firmě Ruml. Zaměstnanci
nás provedli provozem a dětem ukázali, jak
pracují jednotlivé stroje. Dětem se exkurze
líbila. V tomto měsíci jsme rovněž soutěžili ve
skákání přes švihadlo. První místo obsadila Vanessa Večeřová, druhé Amálie Lučanská a třetí
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Julie Grossmannová. S Willy Fogem jsme se
vrátili do Evropy. Tentokrát jsme se zastavili
ve Velké Británii. Povídali jsme si o královské
rodině a o připravované svatbě. Kreslili jsme si
významné památky Londýna.
Měsíc květen byl věnován maminkám a úctě
k rodné obci. Ke Dni matek jsme připravili přáníčka a říkali si básničky o maminkách. Kreslili
jsme si obrázky, co se nám v Sudoměřicích líbí,
a co bychom rádi změnili. Seznámili jsme se
s významnějšími místy v Sudoměřicích. S Willy
Fogem jsme dále cestovali po Evropě.
V měsíci červnu, vzhledem k počasí, jsme se
pohybovali co nejvíce na školním hřišti. Trávili

jsme čas na houpačkách i při míčových hrách.
Ke Dni dětí jsem připravila sportovní odpoledne, kde se na jednotlivých stanovištích plnily
soutěžní disciplíny. Za snahu všechny děti dostaly sladkou odměnou.
A co nás čeká v nejbližší době? K besedě s pamětníky si pozveme p. uč. Stružkovou, která
nám bude vyprávět o historii obce a o školství
v dřívějších dobách. Dalším tématem bude
povídání o prevenci úrazů během prázdnin.
A s Willy Fogem zhodnotíme letošní cestování
po světě.
Hadašová Alexandra
vychovatelka ŠD

Recitační soutěž – 28. března 2018

Čarodějnický den 1. třída - 30. dubna 2018
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ze školní družiny

Dopravní soutěž ve Strážnici
ČERVENEC 2018
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4. květen 2018 - návštěva u hasičů ve Veselí nad Moravou
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15. květen 2018 - návštěva Galerie umění v Hodoníně

20. květen 2018 - školní akademie
ČERVENEC 2018
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20. květen 2018 - školní akademie
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Hody - 2. červen 2018
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23. květen 2018 - Projekt Obec

7. červen 2018 - ZŠ – plavání
ČERVENEC 2018
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Z činnosti mateřské školy
Na začátku března jsme do naší MŠ pozvali
paní Svobodovou z Bystřice pod Hostýnem,
která s dětmi v mateřských školách dělá prožitkové programy, ve kterých je seznamuje
se světem lidí, kteří jsou nějakým způsobem
postižení. Pro naše děti si připravila program
s názvem „Buďme kamarádi.“ Celé dopoledne bylo naplněné poutavým vyprávěním
i zábavnými hrami, ve kterých si děti mohly
vyzkoušet, jak se v některých činnostech cítí
děti nebo dospělí s postižením. Děti se učily
pohybovat na pojízdném invalidním křesle,
zkusily si psát Braillovým písmem, kreslily
pastelkou pomocí prstů na noze, společně tvořily ve skupinách. Vyzkoušely si chůzi
s holí pro nevidomé. V obou třídách se do
těchto aktivit zapojovaly s nadšením. Odnesly si poznání, jak cenné pro nás je naše zdraví.
Tyto poznatky jsme v činnostech dále rozvíjely a seznamovaly děti s tím, jak se mají chránit
před úrazy.
Brzy na to za námi přijelo Divadlo Šikulka se
sérií pohádek „ Polámané hračky,“ „O lakomé
Markétce“ a „Otík a zápalky.“ Děti si pohádky
s melodickými písničkami užily a uvědomily
si, jak mohou zlepšit svoje kamarádské vztahy, jak pečovat o hračky a jak se doma mají
chovat bezpečně. Toto divadlo nám zaplatil
Spolek pro rodiče.
Před velikonočními svátky měly děti velikonoční dílničky ve třídách, kde si zasadily obilí
a namalovaly barevná vajíčka. Procvičily si
i stříhání a nalepování při tvoření velikonočních dekorací z papíru.
V tomto čtvrtletí jsme po dobu 10 týdnů jezdili do krytého bazénu v Hodoníně, kde se
předškoláci, kteří již byli u zápisu do ZŠ, učili
v rámci předplavecké výuky plavat. Stali se po
tuto dobu žáčky Plavecké školy paní Mořinglové. Jejich paní učitelky plavání postupovaly
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metodicky podle svých osnov a výsledkem
bylo samostatné plavání ve velkém bazénu,
kde uplavalo několik dětí bez jakýchkoliv pomůcek více než 10 metrů. Na plavání se děti
těšily a po jeho skončení si odnesly dobré základy a návyky pro plavání, které je ale třeba
dále upevňovat a rozvíjet.
Zápis do MŠ se konal 10. 5. K celodenní docházce se přihlásilo 15 dětí, které byly přijaty.
V této době již tyto děti navštěvují se svými
maminkami „Miniškoličku.“ Je to setkávání
v odpoledních hodinách se svými budoucími
paními učitelkami, které si pro děti připravují
program, ve kterém je při hrách seznamují
s prostředím a organizací mateřské školy. Pro
děti s rodiči se koná dvakrát v měsíci červnu.
Třetí květnovou neděli se konala Školní
akademie, kde jsme se společně s dětmi
ze ZŠ zapojili do programu. Děti z Berušek
si svými paními učitelkami nacvičily hudební pohybové vystoupení v kostýmech
Berušek, které dětem zajistili rodiče. Starší
děti ze Včeliček zahrály pohádku „Perníková chaloupka“ v kostýmech a s čepičkami,
které jsme pro děti do školky zakoupili. Dále
je budeme využívat k pohádkovým dramatizacím během školního roku. S dotvořením
detailů oblečení dětí pro „zvířecí postavy“
nám pomohli rodiče, které děti na vystoupení oblékli. Moc všem děkujeme za vstřícnost a spolupráci. Děti nacvičování divadla
bavilo a písničku „Perníková chaloupka“ si
rády zpívaly. Po vystoupení potom předaly
maminkám dárek, který si vytvořily ve školce se svými paními učitelkami. Na tuto chvíli
se moc těšily.
20. 5. jsme jeli do Kovozoo ve Starém Městě.
Tentokrát jsme měli trochu delší trasu výletu,
ale všechny děti cestu autobusem zvládly
bez problémů. V kongresovém centru jsme
se nejdříve zúčastnili vzdělávacího programu
„Rákosníčkův rybníček.“ Děti si v něm upevnily své znalosti o třídění odpadu do barevných
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

kontejnerů. Po programu jsme se projeli silničním vláčkem Steelinka po areálu. Cestou
si děti vyslechly povídání pana řidiče o všech
zajímavostech Kovosteelu, dozvěděly se, že
nová zvířata z odpadu se vyrábějí v „porodnici.“ Viděli jsme i pracovní stroje na lisování
odpadu a velké skládky elektrospotřebičů.
Po projížďce jsme si prošli Kovozoo. Vystavené exponáty se dětem moc líbily. Potom
se proběhly v bludišti a prohlédly si i krásné
jezírko s rybičkami u altánu, kde si posvačily.
Vůbec se jim nechtělo odcházet zpátky do
autobusu, dopoledne v zajímavém prostředí Kovosteelu nám velmi rychle utekl. Výlety
pro děti v MŠ organizujeme jen po dobu dopoledne. Na oběd se vracíme domů do MŠ.
Děti si odnesly spoustu zážitků a ještě dlouho
diskutovaly v MŠ o tom, co je všechno v Kovozoo zaujalo.
V tomto školním roce bylo poprvé předškolní
vzdělávání pro děti v posledním ročníku před
zahájením školní docházky povinné. Docházku těchto dětí do MŠ a způsob omlouvání
z předškolního vzdělávání máme zakotvenu
ve školním řádu. Od poloviny dubna jsme
s předškolními dětmi navštěvovali ZŠ v rámci projektu „S úsměvem do školy“ ve třídách
jejich starší kamarády školáky, kteří děti se
svými paními učitelkami zapojovali do výuky. Společně jsme tak se školáky poznávali
lidské tělo, seznamovaly se s prostředím tělocvičny. Tady si při závodech stonožek, které
si společně se školáky vytvořily, užily spoustu
zábavy! Nevynechali jsme ani družinu, kde
děti s paní vychovatelkou tvořily a pohrály si
s hračkami. Ve 3. třídě jsme se zúčastnili hodiny angličtiny.
V mateřské škole děti seznamujeme pomocí
her s různými oblastmi poznávání světa kolem nás. Teď před prázdninami také s některými národnostmi a zeměmi světa. Děti si ve
škole v hodině angličtiny mohly vyzkoušet,
jak se mohou cizímu jazyku učit. V MŠ tyto
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dovednosti rozvíjíme prostřednictvím různých her. Pomocí tohoto projektu s návštěvami školy a také zapojením do předplavecké
výuky u předškoláků rozvíjíme sociální zralost, která je velmi důležitá pro jejich nástup
do 1. třídy ZŠ.
Z MŠ do základní školy letos odejde 15 dětí.
Všechny už se těšily na slavnostní pasování
na školáky, které se konalo 28. 6. „ Na kolečku.“
Den dětí jsme v mateřské škole prožili hledáním pokladu. Ten jsme se vypravili hledat
1. 6. dopoledne. Děti cestou hledaly ukryté
dopisy s úkoly, které společně splnily. Šipky nás zavedly „Na kolečko,“ kde za kopcem
jsme skutečně ukrytý poklad našli. Protože
byl předhodový pátek, mohli jsme pozorovat
i stavění májky. Osvěžením v tomto teplém
dnu byly potom pro děti nanuky od Spolku
rodičů.
Po celý školní rok ve středu odpoledne přicházely do naší MŠ děti do kroužku Sudomírek. V posledních měsících se paní učitelky
Mgr. Michaela Janečková a Hanka Matějíčková věnovaly nácviku tanečního vystoupení na hody. Pod jejich vedením tak vzniklo
krásné taneční vystoupení, které děti sobotní
hodové odpoledne předvedly.
Letos nás brzy zasáhlo slunečné teplé počasí.
Jsme velmi rády, že můžeme děti během pobytu na zahradě osvěžit v našem mlhovišti,
které jsme do MŠ zakoupili před rokem.
Ještě než se s dětmi rozloučíme na prázdniny, připravujeme pro ně zábavné a výchovně
vzdělávací projekty. Děti v Beruškách se nyní
věnují bezpečnosti v dopravním provozu
a tvoří si semafory a ve Včeličkách děti objevují národy světa a vodní říši.
Prázdninový provoz se bude konat v MŠ
v době od 2. – 20. 7. 2018. V tuto dobu se bude
mateřská škola malovat. Ve třídě v přízemí se
bude provádět rekonstrukce podlahy.
Školní rok zahájíme v pondělí 3. 9. 2018.
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A ještě poděkování na závěr Spolku rodičů,
kteří nám kromě uvedených aktivit ještě přispěli na dopravu autobusem předškoláků na
výchovný koncert ZUŠ, na knihy a trička pro
předškoláky.
A také díky všem rodičům, kteří zakoupili náramky se zvířátky svým dětem v MŠ z Fondu

Sidus a přispěli tímto na léčbu těžce nemocným dětem. Celkový výtěžek, který jsme na
Fond zaslali, činil 1750,- Kč.
Za kolektiv MŠ všem čtenářům Zpravodaje
přejeme krásné a pohodové léto.
Jarmila Ševelová,
vedoucí učitelka MŠ

Plavecký výcvik v Hodoníně
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Loutkové divadlo

Návštěva předškoláků v ZŠ
ČERVENEC 2018
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Výlet do Kovozoo ve Starém Městě
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Výlet do Kovozoo ve Starém Městě

Rozloučení s předškoláky 28. 6. 2018
ČERVENEC 2018
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Rodinný karneval
Dne 21. dubna proběhl další úspěšný ročník
rodinného karnevalu. Sešla se spousta krásných masek, děti si zasoutěžily a zatančily,
dostaly spoustu dárků a sladkostí. Nejlepší
masku jste si opět vybrali sami, určitě to nebylo jednoduché a tak po sečtení všech hlasů
jsme měli tyto výherce: v kategorii 0 - 3 roky
se na prvním místě umístila Viktorka Lahodová jako dýně, na 2. místě Šimonek Parobek
a na 3. místě Rozárka Šebestová. V kategorii
4 - 7 let se umístili na 1. místě kluci Cutákovi a Matýsek Mikéska jako skupina KISS, byli
fakt úžasní. 2. místo obsadila Simonka Rosypálková a 3. místo kluci Švrčkovi, i když měli
být asi už o kategorii výš, ale jak jste rozhodli,
tak bylo. V kategorii 8 let a výš získala první
místo Zuzka Janečková, Julča Grossmannová

1. místo - kategorie rodin
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a Viktorka Stránská jako mumie, 2. místo Sabča Valentová a 3. místo Anetka Melecká.
V kategorii rodina se tentokrát sešla opravdu
jako celá rodina Stanislavovi a asi by to i vyhráli, ale Martin se brání vždycky zuby nehty,
že to tak nemůže být, i když to nevybírá kulturní výbor, každý karneval se umístí na předních místech aspoň jedno jeho dítě, ale nikdy
nám nedovolil to vyhlásit. Takže teď jsme
tomu učinili přítrž. Pořadí v kategorii rodin:
1. místo holky Nogovy
2. místo rodina Stanislavova
3. místo holky Bučkovy
Pak jsme si dovolili vyhlásit jednu zvláštní
cenu i my jako Kulturní výbor, a to pro rodinu
Bučkovic, protože nemaje žádné malé dítě,
tak se vyparádili a byli úžasní. Všem výhercům gratulujeme a vám ostatním děkujeme
za účast.

1. místo - kategorie 0-3 roky
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

1. místo - kategorie 4-7 let

1. místo - kategorie 8 let a výš
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HODY MILÉ HODY UŽ SEM DOHODOVAL…
A je po hodách...... A jak to fšecko probíhalo? Tož to sa vám teď pokusím ve zkratce
popsat.
V pátek brzo ráno sme v čele ze stárků
a stárkem vyrazili do lesa pro máju. Po důkladném výběru padl jeden strom k zemi,
ten sme naložili a odvézli na kolečko,
gde ho chlapci očistili a děfčice ozdobily
a Franta a z jeřábem ho šupl do předem
nachystanej ďůry. Letos máme opravdu
krásnů máju, ale jak sme teho docílili, to
vám rači popisovat nebudu. Potom už sa
pokračovalo zdobením celého areálu, pomoct došly aj děcka ze škole v čele s paní
řídící a účetní Lucků.
V pátek večér byla první hodová zábava
v rockovém duchu. Hrála nám kapela Skarlet a hráli velice pěkně - děkujem chlapci.
Křepčilo sa až do půl třetí do rána a eště
jsme teho měli málo, tak to bylo faň. Mosím teda řéct, že tol lidí sem tu na zábavě
eště neviděla a co bylo uplně najlepší, že
dokonca aj tancovali, což teda tady néni až
tak obvyklý jev. Asi sa tu zešla fakt dobrá
partyja lidí a pravda je, že sa nám ani dom
jít nechtělo.
Sobotní hodování začlo o třech hodinách
v kostele hodovů mšů. Po kostele sa odebral průvod krojovaných ze stárků Katků
Šebestovů a stárkem Dominikem Janouškem k obecnímu statku za pánem starostů
Staňů Tomšejem, gde mu přednésli hodové právo a žádali o povolení hodů a protože sů náš pán starosta dobrák od kosti, tož
to fšecko povolili (sláva mu) a aj si ze stárků
od radosti zatancoval.
No a potom už sa průvod odebral do našého zahrádkářského areálu na kolečko,
gde pokračovalo další hodové veselí. Naši
krojovaní nám za doprovodu cimbálovej
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muziky Martina Kláska pěkně zazpívali aj
zatancovali, velice to bylo pěkné, šikovní
sů, no a potom už sa pokračovalo večerní
hodovů zábavů, gde nám hrála Slovácká
kapela Romana Horňáčka z Rohatca a hráli
nám aj odpoledňa v průvodu a u kostela. Je
teda pravda, že večerní zábavu nám trochu
narušil déšť, ale jelikož to nebylo nic dramatického, tak sa z vesela pokračovalo asi do
jednej hodiny, přesně si to už nepamatuju,
né že bych snát nedaj Bože neco požila, ale
nedívala sem sa na hodiny, tož nevim.
Na závěr sa věčinů děkuje fšeckým, co
sa nejak podíleli na tem, aby sa to fšecko
mohlo uskutečnit a tož bych chtěla poděkovat především Martinovi Stanislavovi,
kerý mosel vyvinůt opravdu nefšední úsilí,
aby neco bylo, protože ináč by asi nebylo
a tak mu děkuju, že to ustál, Míši Janečkové a Hance Matějíčkové za nacvičení
programu naších najmenších, Katce a Dominikovi, že nám to odstárkovali, Bořkovi
za bufet, kapelám,že nám tak pěkně hráli,
Květce, že sa nám tak dobře stará o naše
kroje, Mirovi a Kubovi, že sa nám postarali
o zvuk a našému obecnímu představenstvu, že to fšecko zaplatili.
Velký dík patří take šohajom z Mutěnic,
Petrova a Strážnice,že nám došli vyvrtět
naše děfčata, protože ty místní by jich klidně necháli sedět doma, což je teda velice
smutné. Potom sa nemožů divit,že si děfčata vodijů ženichů z okolních dědin, gdyž
s tyma našíma je hovno zábava. A na závěr vám fšeckým, co ste sa do teho našého
krásného kroja oblékli, né fšade majů taký
krásný kroj, jak máme my, velice ste sa mě
lůbili, a fšeckým, co nám dali neco do tombole, tož vám fšeckým patří veliké díky.
Lidka Konečná
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Cesta do hor pro hodovů májku

Páteční hodová zábava
ČERVENEC 2018
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ZO Seniorů ČR Sudoměřice
V měsíci dubnu, plném sluníčka, ale i dost
silných větrů jsme zahájili sezonu výletů
na kolech. Prvním výletem měl být výjezd
do Ratíškovic, podívat se na louku s kvetoucím hlaváčkem jarním, protože loni se
tam přijelo v době, kdy už byl odkvetlý. Na
výborové schůzi bylo dohodnuto, že jakmile se zjistí, kdy hlaváček kvete, vyrazíme.
Protože chtěli jet i členové, kteří by cestu
na kolech nezvládli, a vzhledem k větrnému počasí se dohodlo, že pojedeme auty
v neděli 15. dubna po obědě. Vyjeli jsme
třemi auty za krásného slunečného počasí. Se členkami seniorů z Ratíškovic bylo
domluveno, že na nás na křižovatce v Ratíškovicích počkají, ukáží nám cestu. První
zastávka byla na poutním místě Náklo, kde
jsme byli seznámeni se sochami a historií
tohoto místa a Ratíškovic. Krásný byl výhled také na okolní města a vesnice. Pak
jsme přejeli k cestě vedoucí na louku plnou
krásně rozkvetlých žlutých trsů hlaváčku.
Nádherný pohled byl jak na louku, tak i do
okolí. Poděkovali jsme ženám z Ratíškovic
za doprovod a při zpáteční cestě jsme se
stavili v cukrárně, kde jsme se osvěžili. Přišla za námi známá jedné z členek a pozvala
nás k ní na prohlídku starého slováckého
domku z počátku 20. století, který pronajímá k ubytování. Chvilku jsme poseděli
a kolem 17 hod. se vrátili domů. Všichni
jsme se shodli, že to byl krásný výlet, plný
zážitků, ale na kolech by jej zvládl jen málokdo z nás. Nakonec jsme ještě jedním
autem odjeli do Starých hor na medvědí
česnek. Bylo to krásné odpoledne.
Posledního dubna jsme odjeli za krásného
slunečného počasí plně obsazeným autobusem na jarní prodejní výstavu Floria do
Kroměříže. Ohromily nás nápadité květi40

nové expozice symbolizující české dějiny,
ale bylo tu i co koupit, takže z výletu nejel
nikdo s prázdnou. Nákupy jsme zakončili,
jak kdo chtěl, ale většinou posezením při
Veselé trojce. Zdálo se, že jsou všichni spokojeni, uvidíme, co bude příští rok.
První květnový den jsme již tradičně zahájili otvíráním plavební sezony na Výklopníku. Přestože akce je individuální, vždy se
nás tam několik sejde. Letošní počasí bylo
nádherné, velká účast hlavně cizích návštěvníků, k poslechu vyhrávala cimbálovka, kdo měl zájem, povozil se na loďkách.
Byl to pěkný májový den.
První červnovou sobotu byly hody, zúčastnili jsme se průvodu i večerní zábavy, věnovali jsme cenu do tomboly.
V červnu jsme se aktivně zapojili do Sportovního dne pro rodinu, v srpnu nás čeká
zájezd do Loštic a hrad Bouzov. O všech
ostatních aktivitách budeme členy informovat prostřednictvím úsekových důvěrníků a hlášením v místním rozhlase.
Uvažovali jste někdy, odkud se vzal název
měsíce června? Dočetla jsem se, že je odvozen od barvy ovoce, které v tomto období dozrává, jahody, maliny, třešně, višně…. A tak mnozí máme jistě plno dobrot,
ale i práce se zpracováním.
Všem členům přejeme krásné léto.
Růžena Klásková
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

ZO Seniorů ČR Sudoměřice
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V. ročník sportovního dne – stanoviště seniorů

V. ročník sportovního dne – stanoviště zahrádkářů
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Zahrádkáři pořádali „košt“…
Přestože téměř letní počasí láká každého k venkovním aktivitám, snad si čtenář najde chvilku, abychom se s ním mohli podělit o zážitky a informace z našeho spolku. Máme za sebou
jarní období, které pro ČZS Sudoměřice neznamená jen zahrádkářskou činnost, ale tradičně
i vinařské akce jako jsou výstavy vín.
Tento rok připadla družební výstava vín na Strážnici. Strážnická „Josefská výstava vín“ bývá
tradičně v našem mikroregionu pořádána jako první. Vinaři ze Sudoměřic na družební výstavy pravidelně přispívají svými vzorky vín a ne jinak tomu bylo i letos. Za to jim patři velký
dík. A že jsou v Sudoměřicích dobrá vína, to dokazují ocenění, která pravidelně naši vinaři
získávají.
Po Strážnické výstavě vín pak následují výstavy ve Skalici, Petrově a Sudoměřicích.
Místní výstava vín v Sudoměřicích se letos konala 19. 5. 2018. Slunečná květnová sobota přímo vybízela k návštěvě některé z kulturních akcí v našem mikroregionu. A že jich bylo v tento den v okolí Sudoměřic opravdu hodně. I tak se Místní výstava vín v Sudoměřicích v této
konkurenci neztratila. Svým nekomerčním charakterem a krásným prostředím si zatím vždy
našla své návštěvníky. Věřme, že tomu tak bude i nadále.

V letošním roce se podařilo pro návštěvníky shromáždit k ochutnání 340 vzorků vín, z toho
193 bílých, 20 rosé a 127 červených. Vína pocházela nejen od místních vinařů, ale také z mikroregionu Strážnicka, města Skalica a dalších okolních i vzdálenějších obcí. Jsme rádi, že se
nám na naši výstavu daří postupně získávat větší počet vzorků vín. Novinkou byla pro tento
rok nová cena „vítězná kolekce vín“, kterou získalo jedno z místních vinařství. K tanci i poslechu tradičně hrála do nočních hodin cimbálová muzika Strážničan.
Tímto chceme poděkovat všem organizátorům, vinařům, družebním organizacím a obci Sudoměřice za podporu a pomoc při organizaci této akce. Fotografie a další informace nejen
z této akce si můžete prohlédnout na www.zahradkarisudomerice.cz.
Všem přejeme do dalších dnů krásné počasí, bohatou úrodu v našich zahrádkách, sadech
a vinohradech, a v neposlední řadě trochu vláhy, která nám dlouhodobě v našem regionu
chybí.
Miroslav Dajč, člen ZO ČZS Sudoměřice
ČERVENEC 2018
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Hokejbalový ročník 2017-18 je již minulostí.
Nyní je třeba zhodnotit jednotlivá družstva našeho sportovního klubu.
V minulém soutěžním ročníku klubu
nás reprezentovala tato družstva: Kromě mužů, kteří odehráli další svou extraligovou sezonu, nás ještě reprezentovala družstva minipřípravky, přípravky
a mladších žáků. Tato družstva jsme také
přihlásili do dalšího soutěžního ročníku
2018-19. Mužstvo mužů vstoupilo do sezony značně omlazeno. Do kádru jsme
postupně museli zařadit hráče, kteří svým
věkem by ještě mohli hrát mladší dorost.
Z pětice mladších hráčů jsou tři, kteří patří
k oporám našeho týmu. Náš kádr je mladý
a nezkušený, a tak některé zápasy se soupeři z nižších pater tabulky jsme nezvládli
a do vytouženého play off jsme postoupili
až z osmého místa. Na zápasy se silnými
soupeři jsme se více soustředili a výsledky
v podobě bodů přicházely. Velkou ztrátou
pro nás bylo ukončení činnosti brankáře
Terny. Proto jsme museli dát příležitost
jeho mladému náhradníkovi slovenskému brankáři Ondrejovi Dekánymu, který
se tohoto postu výborně zhostil a byl naší
velkou oporou. Extraligové zápasy nejsou
jenom o hráčích a trenérech. Na domácí
zápasy musíme mít pořadatelskou službu, kterou u nás v oddíle vykonává Milan
Grossmann a Luděk Kolařík.
Dále musíme mít zdravotníky. To nám zabezpečuje Michaela Valentová a Iva Junková. Jako kustod v našem klubu pomáhá
Marek Danielik a Andreas Merten. Na každé domácí utkání nám připravují aparaturu Miroslav Mikéska a Radek Cuták. Na
domácí zápasy nám chystají občerstvení
Vít Cuták a rodina Schäckova, také Bořek
a Maruška z hospůdky u Kajmů. Do této
činnosti se zapojuje také Vinařství rodina
Bučkova.
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V hokejbalovém klubu pracuje s mládeží
Mario Dinko, Robert Žiška, Josef Hájek,
který většinou objíždí všechny schůzky
HCM a dokonce začíná u nás tvořit družstvo žen. V klubu pracuje také Kristína
Kvaltínová, která většinou zastává pokladní. Velké dík patří trenéru Zdeňku Juráskovi, který se zúčastňuje všech tréninků
a zápasů.
Velké poděkování patří našim sponzorům:
firma Bonega, svářecí škola Marek Šrůtka,
Stavební firma Jaroslava Hlupika, Zahradní potřeby Michnovi Strážnice, firma AHES
pana Procházky z Veselí nad Moravou, Kovosteel Staré Město. Na venkovní zápasy
nám půjčují auta obec Sudoměřice, Autorenova Jaroslava Tomšeje Rohatec, firma
Horáček a stavební firma Jirka Janeček.
V neposlední řadě musíme poděkovat našemu starostovi, místostarostovi a celému
zastupitelstvu, bez kterého by náš klub
nemohl fungovat.
Poděkování patří všem, kteří pro hokejbal
něco dělají, hlavně našim výborným fanouškům, které nám závidí celá extraliga.
Chtěli bychom připomenout, že dne 16. 6.
jsme se zúčastnili velmi úspěšného dne
rodiny s dětmi, kterému náš oddíl nemalou měrou přispěl svými atrakcemi. Když
jsem viděl naše děti, jak řádí na hokejbale,
tak jsem přestal mít strach o budoucnost
našeho klubu. Tolik šikovných kluků a děvčat, kteří umí držet hokejku, jsem v Sudkách viděl poprvé. Musím vyzvat rodiče
těchto dětí, aby se zapojili do naší činnosti
a přivedli své děti na hokejbal. Je to přece
krásné když náš klub z také malé vesnice
porazí budoucího mistra republiky v hokejbalu Kert Park Praha nebo Kladno, Plzeň.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Sestava Sudoměřic:
Brankáři: Dekány Ondrej, Lindner Petr,
Krýsa Libor, Grufík Jonáš
Obránci: Toth Michal, Toth Dominik, Studénka Pavel, Liška Josef, Kudláč Peter, Toman Lukáš, Janík Robert, Hubl Tomáš
Útočníci: Fraňo Matěj, Kaluža Jan ml., Hujsa Martin, Hujsa Milan, Chovanec Martin,
Helešic David, Pichler Tomáš, Jarolín René,
Hájek David, Štefek Jakub, Kmenta Jakub,
Slanina Adam
Trenér: Jurásek Zdeněk
Vedoucí mužstva: Kaluža Jan st., Danielik
Marek
Realizační tým: Merten Andreas
Buďme na náš malý klub hrdí, ať máme
čím doplňovat naše všechny kategorie.
Tuto stránku pro Sudoměřský zpravodaj
připravil Jan Kaluža starší.
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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. 500 ks výtisků. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda
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Výtisk zdarma. Příští uzávěrka čísla 1. září 2018

Děti MŠ

ZŠ - výlet do Prahy
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Hokejbalový tým SK Sudoměřice
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