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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás všechny pozdravil na 
začátku nejkrásnějšího období pro 
naše děti i  studenty, kterým začínají 
prázdniny, koupání a  výlety, pro nás 
co jsme ještě v  pracovním procesu 
začíná doba možných dovolených 
a  pro starší občany začíná období, 
kdy si alespoň trochu ohřejí své kosti 
a  vyléčí si své různé neduhy. Většina 
z  nás léto opravdu miluje, i  když ta-
kové pařáky a sucho jaké byly loni už 
nikdy opakovat nechceme. Přejeme si 
prosím normální a příjemné léto!
Co se událo v naší obci v uplynulém 
čtvrtletí tohoto roku.
Dokončila se výstavba vodovodu a ka-
nalizace v  lokalitě Díly za zahradou II. 
etapa a  dohání se zpoždění v  sekání 
trávy a  úprav veřejných prostranství. 
Je to způsobeno jednak příznivým po-
časím pro růst trávy, ale také kvůli mo-
mentálnímu nedostatku obecních za-
městnanců. Někteří jsou dlouhodobě 
nemocní, nebo mají určitá zdravotní 
omezení a tím došlo k velkému zpož-
dění v plnění těchto úkolů.
Na svém dubnovém zasedání zastu-
pitelstvo obce rozhodlo o zakoupení 
sousedního RD č. p. 323 v  ulici Ná-
dražní, které bude sloužit po nějaký 
čas jako informační centrum obce, 
a to až do období kdy bude dobudo-
váno IC na Statku č. p. 126, akce, která 
se v těchto dnech připravuje k podání 
žádosti o dotaci.

Pokračování na str. 4

Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
dostává se Vám do rukou prázdninové číslo, které vychází tro-
chu se zpožděním, protože jsme Vás nechtěli ochudit o udá-
losti z posledních akcí, které se uskutečnili nedávno.
Na úvod mne napadají slova lidové písně: „Hody milé hody, 
už sem dohodoval….“ Podle letošního ročníku se zdá, že je 
dohodováno. Ve více jak 25-leté historii červnových hodů se 
tato slavnost tento rok poprvé nekonala. Ať už je vina na té či 
oné straně - jisté je, že je to ostuda celé obce. Ruku na srdce 
- u nás to hody byly vždycky tak trochu zvláštní, kdy k tomu 
museli být víceméně všichni nuceni a stejně většina se cho-
dila jenom nezúčastněně podívat. Letos se tato skutečnost 
projevila aspoň v plné „kráse“.
Nelze ale vidět věci jenom pesimisticky. Velkým úspěchem 
byl třetí ročník sportovního dne pro rodinu, uspořádaný Spor-
tovním klubem pod taktovkou předsedy klubu Dr. Štěpána 
Bučka, Rodinný karneval uspořádaný kulturním výborem, 
Oblastní výstava vín pořádaná ZO ČZS v Sudoměřicích. Tyto 
akce jsou organizovány ve spolupráci s  místním obecním 
úřadem.
Na závěr dovolte popřát Vám příjemné prožití nastávajícího 
letního období prázdnin a dovolených.

šéfredaktor

SUDOMĚŘICESUDOMĚŘICE



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE2

Sportovní den 
pro rodinu
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pokračování 
z titulní strany

Dále zde budou vý-
stavní prostory, míst-
nost pro úschovu 
našich krojů a  zázemí 
pro scházení se men-
ších skupin společen-

ských organizací a zájmových skupin. Úko-
lem bylo a  je uchovat poměrně zachovalý 
tzv. německý domek, tak jak v něm dříve 
lidé bydleli. Cílem tedy není v  tomto ob-
jektu vybudovat nějaké sociální bydlení 
pro mladé či sociálně ohrožené rodiny, ale 
máme úmysl zde zřídit zázemí pro obecní 
úřad a pro aktivní lidi a organizace v naší 
obci. Výstavní plocha zde nebude velká, ale 
bude zahrnovat všechny možné aspekty 
našeho života, historii i nedávnou skuteč-
nost. Pro splnění tohoto záměru jsme při-
praveni s  občany naší vesnice diskutovat 
a čekáme na Vaše názory a nápady.
Co se událo v  druhé čtvrtině roku v  kul-
tuře a  ve sportu. 30. dubna čarodějnice 
pod Výklopníkem, na 1. máje – otevírání 
plavební sezóny v přístavišti pod Výklop-
níkem, 14. května velmi úspěšná a hojně 
navštívená družební výstava vín vinařů 
Strážnicka a  Skalice v  zahrádkářském 
areálu ve Starém potoku, méně zdařilé le-
tošní hody 3. - 5. června, velmi vydařený 
sportovní den pro rodinu 18. června a 24. 
června Zahradní slavnost ZŠ a MŠ.  
Naši hokejbalisté srdnatě bojovali ve 
čtvrtfi nále play off  extraligy hokejbalu, 
i když postup se jim i přes velkou snahu 
nepodařil vybojovat, ale za jejich velké 
úsilí jim upřímně děkujeme. Fotbalisté 
vyhráli okresní IV. třídu a postupují do III. 
třídy okresní soutěže, kde doufáme, že se 
dlouho neohřejí a zamíří ještě výše. Hoši 
děkujeme.

Ke konci mého hodnocení musím bohu-
žel vzpomenout i  jednu velmi negativní 
událost, která se u nás odehrála v pondě-
lí 2. května v  dopoledních hodinách. Jak 
možná víte, jeden náš spoluobčan střílel 
z plynové pistole před svým domem, kte-
rý se nachází v blízkosti obou našich škol. 
Na obecní úřad došlo oznámení od jed-
noho občana, že se tam střílí z neznámé 
zbraně. Na základě této informace jsem 
volal našemu obvodnímu policistovi, zda 
by mne mohl doprovodit k tomuto obča-
novi, a provedl vyšetření této nezákonné 
střelby na veřejném prostranství. Bohužel 
on byl ve stavu nemocném a na OO poli-
cie ve Strážnici nebyl nikdo přítomen, byl 
jsem proto nucen tuto událost nahlásit na 
tel. č. 158. Operační důstojník policie ne-
chtěl experimentovat a riskovat jakékoliv 
potencionální ohrožení obyvatel a prově-
řil si, zda u příslušného střelce není evido-
vána legálně držená zbraň. Na příslušném 
čísle popisném byly registrovány dvě 
pistole. Na základě této informace, s  při-
hlédnutím ke zkušenostem s  nedávnou 
tragédií, která se udála v  Uherském Bro-
dě, bylo rozjeta akce, kdy se uzavřela část 
vesnice, děti ve školce se nesměly vzdálit 
z  jídelny, děti ze školy odcházely zadním 
východem a podobná omezení pro naše 
lidi. Zanedlouho přijela zásahová jednot-
ka Policie ČR z Brna. Velitel zásahu nechtěl 
také riskovat, a proto počkal, až se ověří, 
že registrované pistole jsou uloženy v po-
řádku u  jiné osoby a na jiném místě než 
v  Sudoměřicích a  pak vydal příkaz k  zá-
sahu, který proběhl asi normálně a  bez 
větších zranění. Tato velmi celostátně me-
dializovaná událost byla z  dnešního po-
hledu určitě přehnaná, a asi neadekvátní 
skutečnostem, o kterých dnes už víme. Že 
se střílelo z  plynové pistole, a  střelec byl 
v  notně podroušeném stavu. Ale, plyno-
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vá pistole vypadá zdálky jako normální 
pistole a  prázdné nábojnice poházené 
kolem domu nebylo možno identifi kovat, 
zda jsou z ostrých nábojů či slepých. Z ka-
ždé negativní situace, z každého průšvihu 
je nutné vyvodit nějaké  
poučení pro náš další život a pro další ži-
votní situace. Je nutné si uvědomit, že na 
veřejnosti není možné střílet z čehokoliv. 
Srandování s něčím tak vážným, jako jsou 
střelné zbraně, je vážně velká hloupost 
a  nezodpovědnost. Alkohol k  jakékoliv 
zbrani nepatří, a  proto se není čemu di-
vit, že to takto dopadlo. Mnoho našich 
lidí, zvláště rodičů z této akce mělo velký 
stres, velký strach o své děti, a když to po-

minulo, hrozně si oddychli. I na tyto své 
malé i velké spoluobčany mysleme, když 
nás napadají nějaké podobné hlouposti. 
Řiďme se ve všem svém konání zákony, 
vyhláškami a  nařízeními, ale především 
svým zdravým rozumem. Vážený obča-
ne, Vážený čtenáři toho úvodníku našeho 
zpravodaje, zdravý rozum, normální, tedy 
přirozený a také i zvykový pohled na život, 
pokoru a úctu ke všemu živému a přede-
vším ke všem ostatním lidem, to Vám přeji 
nejenom do nastávajícího období, ale i po 
celý Váš život na tomto světě. 
Přeji Vám krásné léto a  hodně krásných 
chvil se svými blízkými. 

Stanislav Tomšej, starosta obce

Paní Anna Cutlacová, původem z Rumunska, přijala dne 4. května 2016
z rukou paní ředitelky úřadu Jihomoravského kraje občanství České republiky

a tím se stala i občankou naší obce.
Blahopřejeme.
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Usnesení z XXI. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice z 25. 4. 2016
Usnesení č. XXI/3  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 2 k rozpočtu obce na r. 2016. 
Navýšení příjmů je o 6,7 tis. Kč více, výdaje 
zvýšeny o 6,7 tis. Kč a fi nancování beze změn.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/4:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 3 k rozpočtu obce na r. 2016. 
Navýšení příjmů je o 930,8 tis. Kč více, výda-
je zvýšeny o 930,8 tis. Kč a fi nancování beze 
změn.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zakoupení nemovitosti do vlastnictví obce - 
RD č. p. 323 v k. ú. Sudoměřice vč. pozemků 
parc. č. 624, zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře 134 m2 a parc. č. 623, zahrada o výměře 
679 m2, se všemi jeho součástmi a příslušen-
stvím,  za celkovou cenu 1 500 000,- Kč a po-
věřuje starostu obce Sudoměřice k podpisu 
příslušné kupní smlouvy.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/6:
Zastupitelstvo schvaluje plánovací smlouvu 
mezi obcí Sudoměřice na jedné straně a pa-
nem R. Z., bytem Petrov ….  a P. Z., bytem Pe-
trov …., na straně druhé. 
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/7:
Zastupitelstvo schvaluje plánovací smlouvu 
mezi obcí Sudoměřice a panem R.S., bytem 
Skalica… 
Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/8:
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pově-

řuje starostu obce k  uzavření nájemní 
smlouvy na uvolněný byt v  DPS s  paní 
A. V..

b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhod-
lo o zrušení pořadníku žadatelů o byt 
v DPS

Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 2 (T. 
Hrachovský, J. Buček)
Usnesení č. XXI/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je Smlouvu o výkonu některých činností 
správce přístaviště Sudoměřice pro Ředi-
telství vodních cest ČR se sídlem na adrese 
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 
15, organizační složka státu a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
(Z. Fojtík)
Usnesení č. XXI/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu č. HO-014330036940/001  o zřízení 
věcného břemene pro pozemek parc. č. 1598 
v katastrálním území Sudoměřice mezi Obcí 
Sudoměřice a společností E.ON Distribuce a. 
s, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ:28085400.  
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/10 bylo schváleno.
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Usnesení č. XX/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s účinností 
od 1. 5. 2016
a) ustanovuje 9 členný Kulturní výbor a volí 

nové členy KV: Markétu Bučkovou, Miro-
slava Konečného, Ivanu Bederkovou, Ni-
kolu Slováčkovou, Lucii Slováčkovou.

b) odvolává z funkce člena Kulturního výbo-
ru paní Hanu Šebestovou.

Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
(J.Buček)
Usnesení č. XXI/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
příspěvek MRS Vanďurák na zarybnění ve výši 
6000,- Kč. Tento příspěvek bude poskytnut 
formou zaplacení faktury za ryby.
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/13:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s  prodejem 
části obecního pozemku parc. č. 947/1 z dů-
vodu vzniku překážky pro povodně v korytu 
bývalého koryta potoka.     
Hlasování č. 13: pro 10, proti 1 (Z. Fojtík), zdr-
žel se 0
Usnesení č. XXI/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku z FORM 
obce Sudoměřice ve výši 100 tis. Kč panu 
F. M. a A. M., bytem Sudoměřice …., na opra-
vu střechy rodinného domu za podmínky 
dodržení stanovených pravidel obsažených 
ve Statutu FORM Obce Sudoměřice.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
(Fr. Mikéska nehlasoval)
Usnesení č. XXI/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřilo 

starostu a  místostarostu připravit potřebné 
podklady pro možný vznik nové PO.
Hlasování č. 15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/15 bylo schváleno.
 
Usnesení č. XXI/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1713/2 
orná půda o vým. 100 m2 z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví obce a pověřuje sta-
rostu obce Sudoměřice k podpisu příslušné 
žádosti o bezúplatný převod.
Hlasování č. 16: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/16 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
účetní závěrku ZŠ a  MŠ Sudoměřice, okres 
Hodonín, příspěvková organizace za rok 
2015. 
Hlasování č. 17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/18:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z roz-
počtu Obce Sudoměřice mezi Obcí Sudomě-
řice, IČ 285331 a Městem Hodonín, IČ 284891.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Obce Sudoměřice mezi Obcí Su-
doměřice, IČ 285331 a  Charitou Strážnice, 
IČ 44164335. 
Hlasování č. 18: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/18 bylo schváleno.

Usnesení č. XXI/19:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 5 
ke smlouvě č. 072/80/2004 o provozování vo-
dovodního a  kanalizačního řádu mezi Obcí 
Sudoměřice, IČ 00285331 a  Vakem Hodo-
nín a.s., IČ 49454544. 
Hlasování č. 19: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/19 bylo schváleno.
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Nový Územní plán obce Sudoměřice
Vážení spoluobčané,
Obec Sudoměřice v současné době pořizuje 
úplně nový územní plán obce. Již v předcho-
zích vydáních zpravodaje jsem Vám přiblížil, 
co je územní plán, a jak důležitý význam pro 
obec má. Vzhledem k  tomu, že nový územ-
ní plán se týká všech občanů obce, rád bych 
Vám proto problematiku územního plánu 
opět připomenul a přiblížil Vám průběh jeho 
pořízení.
Základním podkladem pro pořízení nového 
územního plánu je dlouhodobá koncepce 
rozvoje území, která spočívá zejména ve: 
• zlepšování kvality obytného prostředí 

s hodnotným přírodním a rekreačním zá-
zemím a dobrou nabídkou vybavenosti

• vytváření podmínek pro rozvoj podnika-
telských aktivit v obci

• vytváření podmínek pro stabilizaci trvale 
bydlícího obyvatelstva

• vytváření podmínek pro život seniorů
• vytváření podmínek pro rozvoj cestovní-

ho ruchu, zejména s vazbou na vinařství 
a využití Baťova kanálu

• ochraně přírodních hodnot, krajinného 
rázu a posilování ekologické stability úze-
mí

Cílem územního plánu je racionalizace pro-
storového a  funkčního uspořádání území 
v  krajině a  jejího využití. Územní plán hledá 
cesty, které by umožnily další výstavbu a  tr-
vale udržitelný rozvoj spočívající v  nalezení 
vyváženého stavu mezi zájmy životního pro-

středí, hospodářství a společenství lidí obýva-
jící dané území. Územní plán by se měl snažit 
naplnit potřeby současné generace tak, aby 
umožnil existenci a přežití i generací příštích.
Stávající územní plán z roku 1998 v sobě zahr-
noval zejména plochy bydlení (rodinné domy, 
bytové domy), plochy občanského vybavení 
(úřady, kostely, školy, zdravotní střediska, ob-
chody), plochy pro výrobu a technické zaříze-
ní (průmyslové podniky a sklady, výrobní a ze-
mědělská střediska, čistírny odpadních vod), 
plochy pro sport a rekreaci (sportovní hřiště, 
dětská hřiště), plochy veřejné a krajinné zele-
ně, plochy dopravní a technické infrastruktu-
ry apod. 
V územním plánu byly také vymezeny ve-
řejně prospěšné stavby a  opatření, koridory 
a  rezervy dané Zásadami územního rozvoje 
a související s nadregionálním zájmy.  
Sami uznáte, že od roku 1998 se mnoho věcí 
změnilo a právě na tyto změny musí reagovat 
i nový územní plán, přičemž musí také reago-
vat nejen na již provedené změny (např. no-
vou lokalitu pro bydlení, kompostárnu, nebo 
sběrný dvůr) ale musí předpokládat také bu-
doucí záměry a vývoj obce. 
Nově budou stanoveny plochy bydlení, ob-
čanské vybavení, plochy smíšené obytné 
a  smíšené výrobní, plochy výroby a  skla-
dování, plochy rekreace, plochy veřejných 
prostranství a  plochy dopravní a  technické 
infrastruktury, a to vše na 9 329 742 metrech 
čtverečních, což je rozloha katastrálního úze-
mí obce.

Usnesení č. XXI/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s  podstoupe-
ním 15 ks rezervovaného příkonu 25A 3f v lo-
kalitě Pod Vápenkami jednotlivým stavební-
kům RD a pověřuje starostu provést příslušná 
opatření k převodu. 

Hlasování č. 20: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
(T. Kočvara DIS.)
Usnesení č. XXI/20 bylo schváleno

Stanislav Tomšej – starosta
František Mikéska – místostarosta
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Pro zajímavost uvádím část údajů z katastru 
nemovitostí týkající se katastrálního území 
obce Sudoměřice platných ke dni 12. 6. 2016.

Druh pozemku Výměra [m2]
orná půda 6 050491
vinice 445119
zahrada 428371
ovocný sad 78562
travní plochy 633728
lesní pozemky 87849
vodní plochy 467 644
zastavěné plochy 227 718
ostatní plochy - komunikace, 
silnice, dopravní plochy

436 354

sportoviště a  rekreační plo-
chy

16777

A takto vypadá katastrální území obce Sudo-

měřice:
Územní plán stanovuje podmínky pro využití 
ploch, určuje, jaké využití konkrétního území 
je přípustné a za jakých podmínek a jaké vyu-
žití je naopak nepřípustné. Může stanovovat 
například výškovou či plošnou regulaci zá-
stavby, její charakter a strukturu. Územní plán 
obsahuje textové a grafi cké části, které musí 
být ve vzájemném souladu. Důležitou součás-
tí územního plánu je i jeho odůvodnění.
Projednání nového územního plánu je fi -
nančně a  zejména časově náročné. Proto 
jsme čekali na vypsání vhodného dotačního 
titulu, který by nám zajistil alespoň částečné 

pokrytí nákladů na jeho pořízení. Tento titul 
se objevil až v  letošním roce, a  to prostřed-
nictvím Jihomoravského kraje. Ihned jsme 
připravili potřebné podklady, a o poskytnutí 
těchto prostředků jsme požádali. Výsledek 
bude znám během měsíce června a července. 
Práce na novém územním plánu, ale započaly 
již v roce 2014, a to zpracováním zadání, které 
bylo následně projednáno a  připomínkováno 
a nakonec schváleno obecním zastupitelstvem. 
V letošním roce proběhl výběr zhotovitele, 
kterým se na základě výběrového řízení stal 
Ing. arch. Milan Hučík, Hviezdoslavova 29, 
627 00 Brno, Česká republika, se kterým 
v současné době usilovně pracujeme na ná-
vrhu nového územního plánu. 
Pořízení nového územního plánu se skládá ze 
čtyř fází:
1. Zadání  - splněno
2. Návrh  - probíhá
3. Projednání návrhu  - bude probíhat 
       09/2016
4. Úprava návrhu   - cca 12/2016
5. Řízení o územním plánu  - 2017
6. Vydání  - bude probíhat 
        - 2017

Důležitou roli v  tomto procesu hraje i  poři-
zovatel územního plánu, což je úřad, který 
má na starost zákonnost celého procesu, 
který probíhá podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu.
Obec Sudoměřice spadá do působnosti Měst-
ského úřadu Hodonín, odboru rozvoje města, 
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín (po-
věřený referent Bc. Tomáš Konečný).
Tento úřad zabezpečuje komunikaci a  zve-
řejňování veškerých písemností (oznámení, 
rozhodnutí nebo jiných opatření související 
s celým procesem), a to prostřednictvím vyvě-
sování na úředních deskách a  internetových 
stránkách Městského a obecního úřadu.
Není totiž možné, aby jakýkoliv úkon byl do-
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ručován každému vlastníku pozemků na ka-
tastrálním území obce Sudoměřice. Proto Vás 
zdvořile žádám, abyste věnovali pozornost 
úřední desce obecního úřadu, stejně tak jako 
internetovým stránkám obce, kde budou jed-
notlivé dokumenty zveřejněny a  ve kterých  
se dočtete, v jaké fázi se zrovna územní plán 
nachází, kam se přijít podívat na jeho návrh, 
kdy a kam poslat námitky a připomínky popř. 
seznámit se s projednávanými podklady.
Pro Vás spoluobčany je nejdůležitější fáze tzv. 
řízení o územním plánu, v jehož rámci se koná 
tzv. veřejné projednávání. Místo a čas veřejné-
ho projednání je oznámeno výše popsaným 
způsobem. Návrh územního plánu nebo jeho 
změny je po dobu 30-ti dnů od doručení ve-

řejné vyhlášky vystaven k veřejnému nahléd-
nutí u  pořizovatele (Městský úřad Hodonín, 
odbor rozvoje města) a v obci, pro kterou se 
územní plán nebo jeho změna pořizuje.
Závěrem bych chtěl všechny občany upozor-
nit, že územní plány se zpravidla zpracovávají 
alespoň na deset let dopředu a měly by mít 
povahu obecně závazného předpisu a  ke 
změnám by se mělo přistupovat pouze oje-
diněle. Z tohoto důvodu by měli vlastníci po-
zemků  o změnách přemýšlet v dostatečném 
časovém předstihu, komunikovat se zastupi-
teli a zajímat se o dění na příslušném úřadě.

Tomáš Kočvara, DiS.
pověřený zastupitel pro 

územní plán obce Sudoměřice

Beseda se spisovatelkou Vladimírou Klimeckou

Dne 5. 4. navštívila naši obec spisovatelka Vla-
dimíra Klimecká, aby místní občany seznámila 
se svou literární tvorbou. Tato spisovatelka je 
členem Literárního kruhu autorů Hodonín-
ska, které sdružuje spisovatele našeho regi-
onu, a  také je sestrou paní Marie Gavlíkové. 
Napsala dvě knihy: tou první je Poturčenec – 
historický román, který se odehrává v 17. sto-
letí v období tureckých válek na moravském 
území. Druhou knihou je román Druhý život 
Marýny G., se kterým vyhrála Literární cenu 
Knižního klubu v  roce 2013. Tato kniha vy-
práví příběh 4 žen, které zažívají události 
20. století, a to vše je viděno jejich očima. Paní 
Klimecká se svěřila s tím, že právě do tohoto 
románu vložila vzpomínky na život členů své 
rodiny během těchto událostí naší historie, za 
což ji dobrým ohlasem ocenili i  čtenáři, kteří si 
knihu přečetli. Nyní  připravuje knihu pro děti 
s názvem Pojďme na loď. 

Přinesla si sebou také rodinné fotografi e, kte-
ré si mohli účastníci besedy prohlédnout a na 
kterých byli jak členové její rodiny vystupující 
právě v  románu Druhý život Marýny G., tak 
také místa, kde se román odehrává. 
Dále zavzpomínala na svou účast v soutěži, na 
své vítězství v ní, a také na to, co zažívala po 
něm. Nakonec účastníky besedy seznámila se 
svou prací na Úřadě pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 
Přinesla si sebou několik výtisků své knihy 
Poturčenec, kterou si mohli lidé koupit, čehož 
také využili. I Místní knihovna obdržela dva 
výtisky této knihy. 
Beseda probíhala v příjemné atmosféře plné 
živé diskuze mezi paní Klimeckou a účastníky, 
kterým se toto přátelské posezení líbilo. 
Na závěr večera nakonec získala paní Klimec-
ká květinu jako poděkování za čas, který strá-
vila mezi námi.

Monika Podrazilová, knihovnice
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Průzkum třídění odpadů v Sudoměřicích

Vážení spoluobčané,
určitě některé z Vás překvapily na červené a ze-
lené samolepící kolečka, která se v  loňském 
roku objevila na našich nádobách určených 
pro sběr komunálního odpadu. Jednalo se o 
průzkum třídění odpadů z našich domácností. 
Tento průzkum třídění odpadů zorganizovala 
Místní akční skupina Strážnicko v rámci dotač-
ního programu a  jeho cílem bylo zjistit aktu-
ální stav třídění odpadu, obsah a  naplněnost 
popelnic. Probíhal na území 3 obcí Strážnicka: 
v Sudoměřicích, Tvarožné Lhotě a Kozojídkách 
a to v období od konce června do začátku října 
2015. V naší obci proběhly celkem 3 kontroly 
obsahu popelnic v termínech svozu odpadů.
Dílčí výsledky kontroly třídění si mohli občané 
ihned vizuálně ověřit podle barevného štítku 
na vlastní nádobě na odpad. Zeleně označe-
né byly popelnice, ve kterých podle náhledu 
pracovníka, nebyl vidět tříditelný odpad (pa-
pír, plast, bio, sklo, elektro  atd.) anebo tohoto 
odpadu bylo do 10% - 15% obsahu popelnice.  
Červeně označené popelnice zjevně obsaho-
valy větší podíl tříditelného odpadu (zejména 
plastů, papíru nebo bio odpadu), který do po-
pelnic již nepatří.
Celkové vyhodnocení opakovaných namátko-
vých kontrol přineslo pozitivní zjištění. Podíl 
správně vytříděného odpadu narůstal ve všech 
obcích. Nejlepší zjištění bylo v  naší obci, kde 
stoupl počet „zelených“ popelnic, ve kterých 
nebyly zjištěny ve větším množství tříditelné 
odpady, z  červnových 82 % na zářijových 97 
%. Mírně se v průběhu průzkumu zlepšila i cel-

ková naplněnost jednotlivých nádob, která se 
pohybuje v průměru od 70 do 80%.  Přesto je 
zde prostor k dalšímu zlepšování, co se naplně-
ní jednotlivých nádob týká (občas byly popel-
nice naplněny pouze z 1/3). A je třeba i nadále 
pokračovat v důslednějším třídění především 
papíru a obalů od nápojů - plasty a papírové 
kartony. V letních měsících byl i vysoký podíl 
bio odpadu - trávy, větví a listí, které je možné 
kompostovat doma anebo odvést na sběrný 
dvůr. Potěšitelným jevem byl fakt, že u mno-
hých domů si všimli „červené známky“ a dále 
již byly popelnice s nižším podílem tříditelné-
ho odpadu. 
Tato motivace k  systematickému třídění ve 
výsledku koresponduje se záměrem projektu. 
Přesto, že obce Strážnicka a  naše Obec také, 
tradičně dosahují dobrých výsledků v  třídění 
odpadu, nadále je zde prostor pro pečlivější 
nakládání s  jednotlivými složkami odpadu 
a  důslednější využívání sběrných nádob na 
tříděný odpad. Stále v průměru ještě asi 10 – 
20% tříditelného odpadu končí v popelnicích, 
za které platíme a jejichž obsah zbytečně končí 
na skládce! Je pozitivní, že velké většině z nás 
Sudoměřičanů, není lhostejný stav životního 
prostředí a využívá tak plně komplexního sys-
tému zpracování odpadů v  naší Obci (kom-
postárna, sběrný dvůr, pytlový sběr apod.), 
který je ojedinělý.
Za to Vám patří velké poděkování! 
Napsáno na základě podkladů získaných od 
MAS Strážnicko.

František Mikéska, místostarosta obce

Statistika třídění odpadu v Sudoměřicích
datum počet 

domů
celkem 
nádob

zelený 
štítek

% Červený 
štítek

% zaplněnost  ná-
dob (%)

18. 6. 160 234 192 82,05% 42 17,95% 70,06%
13. 8.  171 233 218 93,56% 15 6,44% 79,25%
24. 9.* 111 148 144 97,30% 4 2,70% 79,97%

*nižší počet zkontrolovaných nádob kvůli dešti      
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Kompostéry zdarma

Nové nádoby 
na kovový odpad

Obec Sudoměřice nabízí i  nadále bezplatně 
k  zapůjčení zahradní kompostéry o objemu 
900 litrů, v  rámci projektu „Oddělený sběr 
biologicky rozložitelného odpadu v  obci Su-
doměřice“, který je spolufi nancovaný z Fondů 
EU – OPŽP . Kdo má ještě zájem, může si vy-
zvednout tento kompostér na sběrném dvoře 
v  Sudoměřicích v  běžnou provozní dobu tj. 
každou středu v době od 12 – 17 hodin a  ka-
ždou sobotu od 8 do 12 hodin, podmínkou je 
umístit kompostér na katastrálním území obce 
Sudoměřice a to po dobu 5 let, jej využívat ke 

Vážení spoluobčané, 
jak už jste si možná všimli, tak v minulém měsí-
ci došlo k rozšíření nabídky pro likvidaci třídě-
ného odpadu, který v domácnostech vyprodu-
kujeme, o nové nádoby na kovový odpad. Do 
těchto nádob je možné vhazovat prázdné ple-
chové nádoby od paštik, rybích výrobků, deo-
dorantů a laků na vlasy, nápojů a prázdné tuby 
potravin. Tyto nádoby jsou zatím umístěny na 
sběrných místech u dvou provozoven potravin 
v naší obci. V případě zájmu budou nádoby do-
dány i na ostatní sběrná místa. Věřím, že bude-
te všichni této nové nabídky vyžívat.

František Mikéska 

kompostování. Bezplatné zapůjčení proběhne 
na základě smlouvy o výpůjčce sepsané na 
obecním úřadě v Sudoměřicích a jejím předlo-
žení obsluze sběrného dvora. 

Do kompostérů patří:
- zbytky ovoce a zeleniny
- listy, natě, slupky
- rozdrcené skořápky z vajíček
- kávová sedlina, čajové sáčky, okrasné rostliny
- kousky dřeva, větví, kůry
- tráva, listí a sláma

ora. 

jíček

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ: ČERVENEC – ZÁŘÍ (vždy ve čtvrtek)
Popelnice, plasty, papír, Tetrapak 

červenec: 28. 7.
srpen: 11. 8. a  25. 8.

září: 8. 9.   a  22. 9. 
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Den země v Sudoměřicích

Rok se s  rokem sešel a  22. - 23. dubna 2016 
proběhla opět v naší Obci oslava svátku DNE 
ZEMĚ. V pátek 22. dubna 2016 provedli žáci Zá-
kladní školy, jak už každoročně úklid dětských 
hřišť a jejich okolí. Letos se k nim připojili i naši 
nejmenší z  Mateřské školy a  posbírali něko-
lik plných pytlů odpadků, za což patří žákům 
velké DÍKY, stejně tak i pedagogickému sboru 
v  čele s  paní ředitelkou a  vedoucí učitelkou 
v  Mateřské škole za jejich ochotu se do této 
akce zapojit. 
V sobotu 23. dubna se prováděla stejně jako 
v posledních dvou letech výsadba stromů v lo-
kalitě U Jezera. Za pěkného, slunečného a tep-
lého sobotního rána se sešli necelé dvě desítky 
účastníků u  bývalé střelnice Valcha, kteří se 
po přesunu k místu výsadby s chutí a vervou 

pustili do práce. Přichystáno bylo cca 150 ks 
sazenic stromků a jejich mechanických ochran 
proti okusu, z velké většiny se jednalo vrby. Po 
třech hodinách práce bylo hotovo. Po té bylo 
pro účastníky akce na přístavišti Pod Výklop-
níkem přichystané zasloužené občerstvení. 
Tímto bych chtěl jménem organizátorů podě-
kovat Všem za účast a ochotu udělat něco pro 
přírodu v našem bezprostředním okolí a to čle-
nům Mysliveckého spolku Valcha a  ostatním 
účastníkům. Občerstvení zdarma poskytl pan 
Zdeněk Fojtík, za což mu tímto taktéž děku-
ji. Věřím, že za rok se znova sejdeme při další 
oslavě tohoto významného dne a to i ve vět-
ším počtu. 

Za organizátory
František Mikéska, místostarosta    
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Ze školních lavic…

Prázdniny „ťukají na dveře“ 
a my se naposled v tomto škol-
ním roce ohlédneme za našimi 
školními aktivitami, které se 
uskutečnily v posledním čtvrt-
letí.
Dne 13. 3. 2016 se uskutečni-
la pěvecká soutěž Zpěváčci 
Strážnicka. Naši školu re-
prezentovaly Šárka a  Zuzana 
Janečkovy. Obě dvě děvčata 
získala ve svých kategoriích krásné 
3. místo.
Dne 22. 3. 2016 se v  Základní škole 
Hodonín, U Červených domků kona-
lo okresním kole matematické sou-
těže Pythagoriády , ve které se An-
drea Švirgová (kategorie 5. ročník) 
umístila na 1. místě (s plným počtem 
bodů).
Ve středu 30. 3. se uskutečnilo školní 
kolo Recitační soutěže. Do recitač-
ního klání se poctivě připravilo 28 re-
citátorů. Soutěžilo se ve třech kate-
goriích. Soutěžící, kteří se umístili na 
prvních třech místech, postoupili do 
dalšího kola, které proběhlo ve spo-
lupráci se ZŠ Petrov v  Petrově dne 
6. 4. 2016. 
12. 4. proběhla na naší škole Doprav-
ní výchova pro žáky 3., 4. a  5.  roč-
níku. Žáci byli proškoleni, poté si 
vyzkoušeli provoz na simulovaných 
křižovatkách jako účastníci silničního 
provozu na kole. Na závěr byli žáci 
4. ročníku testováni.
18. 4. proběhla další hodina AJ s  rodilým 
mluvčím, tentokrát ze Skotska.
20. 4. všechny ročníky postupně navštívi-
ly místní knihovnu. Slečna knihovnice pro 

žáky uspořádala velmi zajímavou týmovou 
soutěž, která byla zaměřena na krále z rodu 
Lucemburků Karla IV. Pak si děti mohly pro-
hlédnout knihovnu a půjčit si vybrané knihy.
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22. 4. jsme oslavili Den Země plněním pro-
jektu Ekologie a  úklidem dětských hřišť 
v obci.
V neděli 24. 4. se uskutečnil 34. ročník sou-
těže Věneček z  rozmarýnu Fanoša Miku-
leckého, kde nás prezentovaly Janečková 
Šárka, 3. ročník Karolína Šrédlová, 5. ročník 
a Andrea Švirgová, 5. ročník.
Dne 27. dubna navštívili žáci 4. a 5. ročníku 
v  rámci výtvarné výchovy Galerii výtvar-
ných umění v Hodoníně. Zúčastnili se pro-
gramu „Piknik s  impresionisty“, během 
kterého se seznámili s  tímto uměleckým 
směrem a  jeho hlavním představitelem 
C. Monetem.  Zhlédli výstavu Stanislava Lol-
ka a sami si vyzkoušeli tvořit jako impresio-
nisté. Program se dětem velmi líbil.
2. 5. se konal Komunitní kruh na téma Re-
spektujeme se navzájem.
6. 5. nám umělecká agentura Pernštejni 
předvedla výukový program Jak válčili hu-
sité.
V neděli 15. 5. proběhla v tělocvičně Školní 
akademie s podnázvem Toulavá kamera, 
která nás zavedla do různých částí země-
koule a  nakonec do Sudoměřic. V pestrém 
programu vystoupily mažoretky a  žáci MŠ 
a ZŠ, děti z folklorního kroužku, z pěveckého 
kroužku Flašinet a  Hravé 
angličtiny. 
V rámci Projektu Praha 
si žáci 4. a  5. ročníku ve 
dnech 18. a 19. 5. prohlédli 
dominanty hlavního měs-
ta. Navštívili Petřín, Praž-
ský hrad, Chrám sv. Víta, 
Karlův most, Staroměst-
ské a  Václavské náměs-
tí. Užili si také hodinovou 
plavbu lodí po Vltavě. 
Cestovali vlakem, tramvají, 
lanovkou, metrem a  lodí. 
Spali ve spacáku v tělocvič-

ně DDM Ulita na Žižkově. Na Vyšehradě pak 
plnili výchovně-vzdělávací program „Mise 
Vyšehrad“, během kterého navštívili Staré 
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purkrabství, Královskou a  knížecí akropoli, 
kostel sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov 
a Slavín a nakonec prošli podzemními kase-
maty až do tajemného sálu Gorlice, kde 
jsou umístěny originální sochy z Karlo-
va mostu.  Děti  byly provázeny průvod-
cem po areálu a  na základě prožitých 
situací u  jednotlivých památek se do-
zvěděly o mytologii a historii Vyšehra-
du.   Obsah programu naplňuje cíle 
Rámcově vzdělávacího programu 
pro základní školy, především „Člo-
věk a jeho svět“. Program čerpá z me-
tod zážitkové pedagogiky, dramatické 
výchovy a  činnostního učení. Dvou-
denní pobyt v Praze se všichni užili. 
Dne 18. května 2016 navštívil 1. – 3. roč-
ník v rámci projektu Občan zámek ve 
Strážnici. Děti zhlédly výstavu Lidové 
kroje, při které plnily nejrůznější úkoly 
v  pracovních listech a  zapojily se hra-
vou formou do tvořivých aktivit sou-
visejících s  lidovým krojem. Součástí 
návštěvy strážnického zámku byla také 
jeho prohlídka přizpůsobena hravě 
k věku dětí. 
19. květen byl pro 2. – 3. ročník projek-
tovým dnem s  názvem „OBEC“. Děti 
navštívily Obecní úřad, 
kde se setkaly s  panem 
starostou S.  Tomšejem. 
Po seznámení s  historií 
obce, její rozlohou a  dal-
šími zajímavostmi měly 
děti možnost klást panu 
starostovi připravené 
otázky. Zajímaly se např. 
o aktuální stav nově zbu-
dovaného školního hřiš-
tě, o konání hodů, o nej-
starší občany či pozlacení 
sochy Sudomíra.
 V  pátek 27. 5. proběhlo 

na naší škole školení Požární ochrany. Žáci 
byli proškoleni pomocí interaktivního pro-
gramu Hasík a trénovali požární poplach se 
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simulací kouře. Poté se odebrali na hřiště MŠ, 
kde jim byla SDH z Petrova ukázána požární 
technika a způsoby hašení. Děti si mohly vše 
prohlédnout a vyzkoušet.
Koncem měsíce května jsme zahájili projekt 
,,S úsměvem do školy“ určený pro budou-
cí prvňáčky. Projekt se skládal celkem z pěti 
dílen. Děti se hravou a  zážitkovou formou 
seznámily s  prostředím školy, všemi třída-
mi, školní družinou,  budoucími spolužáky 
a  paní učitelkami. Plnily různé úkoly, nau-
čily se nové věci a  získaly nové informace. 
Cílem tohoto projektu je především přiblížit 
předškolákům život naší školy a  ulehčit jim 
přestup z mateřské do základní školy a dále 
formou her a  činností u  nich podporovat 
rozvoj potřebných schopností pro úspěšný 
vstup do základní školy, tj. rozvoj řeči, slu-
chu, sluchové poměti, smyslového vnímání, 
jemné a hrubé motoriky, zrakového vnímání, 
orientaci v prostoru a další.   
V úterý 7. 6. jsme navštívili Lednici. V zámku 
jsme si prohlédli pokoje princů a princezen 
a  výstavu loutek. Procházkou parkem jsme 
došli k Minaretu a odvážní vystoupali po 302 
schodech až nahoru. Zpět jsme jeli na lodi 
po starém toku Dyje. Nechybělo ani osvě-
žení zmrzlinou. Počasí 
bylo nádherně slunečné, 
všichni jsme si výlet užili.
Od 14. 4. do 16. 6. pro-
bíhal v  rámci tělesné 
výchovy plavecký vý-
cvik. Absolvovali jej žáci 
1.  ročníku v  lázních Ho-
donín a  žáci 2. – 3. roč-
níku na bazéně v  Ratíš-
kovicích. Plavecký kurz 
se skládal z  10 lekcí, ve 
kterých se žáci zdokona-
lovali v  plaveckém stylu 
a  celkové fyzické zdat-
nosti. Mladší žáci ukon-
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čili kurz hravými aktivitami a soutě-
žemi, pro starší žáky byly připraveny 
závody. V disciplíně na 25 m dívky 
(2. ročník) zvítězila Adéla Pytlová, 
na 2. místě Eliška Pytlová a 3. místě 
Liliana Dinková. V kategorii chlapců 
(2. ročník) získal 2. místo Oliver Voj-
těch Horňák. Za 3. ročník plavání na 
25 m získal 1. místo Jakub Straka, 
2.  místo Petr Horák a  3. místo Eliš-
ka Pomykalová. Disciplína v  50 m 
(3. ročník) byla obsazena na 1. místě 
Martinem Michenkou a  2.  místem 
Terezou Markovou. Ostatní vítězná místa 
získaly děti ze základní školy Petrov.
V pátek 10. 6. jsme v  rámci  projektu 
Voda strávili dopoledne u rybníka Vanďurák. 
Žáci měli možnost zachytat si ryby, podívat 
se na některé úlovky rybářů a  pozorovat 
společenstvo vod. Ve skupinách plnili úkoly 
na pracovních listech. Také soutěžili v hodu 
šipkou. 
14. 6. žáci ZŠ společně s dětmi z MŠ zhlédli 
Pohádku ze starého mlýna, kterou zahrá-
lo Divadélko pro školy z  Hradce Králové. 
Představení bylo zábavné, vtipné a  poučné 
a  všem se moc líbilo. Herci byli odměněni 
bouřlivým potleskem a na závěr se s dětmi 
vyfotili.
Ve středu 22. 6. zahrály děti z dramatického 
kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Mi-
chaely Janečkové dětem ZŠ i MŠ velmi hezké 
divadlo s názvem Dva tovaryši. 
V  pátek 24. 6. se uskutečnilo Rozloučení 
s předškoláky a žáky pátého ročníku. Ne-
chybělo vystoupení mažoretek, malování 
na obličej, se svým závěrečným tancem se 
předvedly děvčata pátého ročníku.
V úterý 28. 6. jsme se vydali na pěší výlet na 
Výklopník Baťova kanálu. Již tradičně pro 
nás připravil pan Fojtík projížďky na lodích. 
Nechyběla grilovaná  pochoutka v  podobě 
opečeného cigára, kterou dětem věnovala 

fi rma Roman Schäck - Řeznictví a Uzenářství.
Školní rok jsme zakončili rozdáním vysvěd-
čení. Opustilo nás 10 žáků pátého ročníku. 
Jedna žákyně přestoupila na Purkyňovo 
gymnázium ve Strážnici a ostatní na spádo-
vou ZŠ Strážnice, Školní.

Kolektiv ZŠ Sudoměřice

Školní družina

Prázdniny jsou za dveřmi a  je čas Vás infor-
movat o činnostech školní družiny za po-
slední čtvrtletí.

Březen
Celý březen byl zaměřen na téma „Jaro“. 
Vyprávěli jsme si o kvetoucích stromech, 
jarních rostlinách, zvířatech a  zpracovávali 
pracovní listy. Stejné téma se prolínalo i do 
výtvarné a pracovní činnosti.
V polovině měsíce března jsme se zabývali 
„Úrazy způsobené dětmi“. Vysvětlili jsme si 
konkrétní situace, při kterých dětem hro-
zí nebezpečí a  jak se jim vyvarovat. Na co 
rádi vzpomínáme, bylo “čajové odpoledne“. 
Upekli jsme si společně ovocnou buchtu, 
pustili hudbu, uvařili bylinkové a  ovocné 
čaje a jen tak jsme si povídali u společného 
stolu.
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Duben
Duben začal návštěvou knihovny. Paní kni-
hovnice si opět pro nás přichystala něco 
nového. Tentokrát se zaměřila na ilustrátory 
dětských knih. Na závěr si děti také zasou-
těžily. Tento měsíc byl v  duchu vyrábění 
drobných dárečků na jarmark. Maminky, 
tatínkové, babičky i ostatní návštěvníci nám 
zaplnili papírovou kasičku, za co jim děkuje-
me. Penízky byly použity na akce školy. To, 
že jsme jen nevyráběli a neseděli v družině, 
svědčí i to, že jsme uspořádali hned několik 
sportovních akcí. Skákali jsme přes švihadlo, 
hráli fotbalový a hokejbalový zápas, zahráli si 
různé míčové a pohybové hry na hřišti. Re-
kordmankou ve skoku přes švihadlo se stala 
Sabina Smékalová se svými 400 přeskoky, 
které hned tak někdo nepřekonal.

Květen
V tomto měsíci byly u nás na praxi dvě stu-
dentky Střední pedagogické školy - Tereza 
Veselá a  Eliška Bučková. Děti je velmi dob-
ře přijaly. Obě děvčata se rychle zapojila 

do běžného provozu ŠD. U příležitosti „Dne 
dětí“ dokonce Eliška Bučková sama připra-
vila „Den plný her a soutěží“ na fotbalovém 
hřišti.
V dalším tématu jsme se zaměřili na obec 
Sudoměřice. Nakreslili jsme si pamětní místa 
a historicky zajímavé objekty. S dětmi jsme 
vytvořili krásnou nástěnku s  jejich obrázky. 
Vyprávěli jsme si o rodině a předcích. U této 
příležitosti si děti připravily „strom života“, 
kde si zapsaly své předky.

Červen
Dne 10. června nás navštívil pan Dinka, který 
dětem připravil sportovní odpoledne v tělo-
cvičně. Naučil je jak správně držet hokejku 
a střílet na branku. Po hodině tréninku si děti 
zahrály turnaj v hokejbalu. Dětem se to vel-
mi líbilo.
A co nás ještě čeká? Malování na chod-
ník, kuličkový souboj, bezpečné chování 
o prázdninách,…

Alexandra Hadašová, 
vychovatelka ŠD

Poděkování
Touto cestou mi dovolte poděkovat všem, kteří   v tomto školním  roce podporovali 
a spolupracovali   s   naší Základní školou a Mateřskou školou v Sudoměřicích. Podě-
kování za podporu a spolupráci patří především zřizovateli školy, pracovníkům Škol-
ské rady, spolku „Rodiče dětem“,z.s., všem vedoucím zájmových útvarů  školy, vedoucí 
místní knihovny, P. Jerzymu Szwarcovi SP, členům místních spolků a komisí, místním 
fi rmám a také všem sponzorům školy. 
Poděkování patří také rodičům i  všem příznivcům školy, kteří školu podporují  a spo-
lupracují s ní v jakékoliv oblasti a jakoukoliv formou (sběr papíru, příspěvky na charitu, 
Recyklohraní, apod.).   Škola si všech forem podpory  a spolupráce velmi váží.

Všem přeji krásné a pohodové období letních prázdnin. 
Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy
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Z činnosti mateřské školy

Ledový vítr v březnových dnech již nečekaně 
zavál sýkorky až k  našim krmítkům u  oken 
MŠ, kde jsme pro naše hosty měli stále připra-
veny dobroty pro jejich hladové krčky. Děti se 
dočkaly a návštěvníky mohly za okny pozoro-
vat během her a pobytu ve třídách.
Na konci března nás potěšila zpráva, že Natá-
lie Lavrovičová z Berušek se svojí výtvarnou 
prací, kterou jsme jí zaslali do soutěže Moje 
toulky za zvěří, získala v okresním kole v kate-
gorii předškolních dětí 1. místo.
Před dlouho očekávaným jarem si děti s p. uč. 
Petrou Jančovou vytvořily Morenu, kterou 
jsme společně i s Beruškami odnesli do po-
toka. Děti se naučily říkanky a písně k odchá-
zení zimy a vítání jara. Ve třídách jsme před 
Velikonocemi s  dětmi sadili osení, malovali 
výfuky a  vytvářeli dekorace, které si všichni 
odnesli na svátky do svých domovů. 
Po Velikonocích jsme v  MŠ žili projektem 
Chceme žít v  čisté zemi. V  tomto období 
jsme navštívili Sběrný dvůr. Zde nás již oče-
kával pan místostarosta František  Mikéska, 
který nás provedl areálem a dětem o celém 

provozu povyprávěl. Vyzkoušel děti z  jejich 
znalostí o třídění odpadu a za jejich správné 
odpovědi je všechny pochválil. Děti si pro něj 
připravily básničku o tom, že je pro ně snad-
né třídit odpad a proč nemají plýtvat plasty 
a především igelitovými taškami.
Všechny tyto poznatky děti získávaly prů-
běžně v MŠ v řízených činnostech, kde jsme 
s dětmi probírali i význam ochrany životního 
prostředí. Na tuto problematiku jsme upo-
zorňovali na vycházkách, prakticky jsme uka-
zovali dětem třídění odpadu do barevných 
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kontejnerů. Poprosili jsme o spolupráci také 
rodiče, kteří se ochotně zapojili a nosili nám 
staré letáky. Ty jsme vázali do balíků a vážili. 
Za každý balík děti dostaly razítko na vyrobe-
nou tabuli v šatně. Doposud jsme nasbírali již 
170 kg papíru.
Výtěžek ze sběru využijeme pro potřeby dětí. 
S dětmi jsme se zapojili do oslav Dne Země. 
V  okolí MŠ děti podle svých možností po-
mohly vyčistit trávu od odpadků, které jsme 
sbírali do pytlů.  Před MŠ jsme křídami na-
kreslily obrázky. 
Na konci   dubna jsme se s  předškoláky ze 
Včeliček vypravili na koncert ZUŠ Strážnice.  
Děti si vyzkoušely, jaké to je cestovat linko-
vým autobusem. Získaly tak nové zkušenosti, 
protože většina z nich se nyní již s rodiči pře-
pravuje auty. Na koncertě si poslechly, co se 
již za tento školní rok naučili jejich starší ka-
marádi ve zpěvu, hře na klavír, na houslích, 
kytaře, dechových nástrojích i  na cimbále. 
S  nástroji se také lépe seznámili a  upřesnili 
si jejich názvy. Celým koncertem panovala 
radostná atmosféra, kterou zde „rozdávali“ 
malí klauni z taneční školy. Děti si z této cesty 

odnesly pěkné zážitky a někteří se již do hu-
dební školy na příští školní rok přihlásili.
V jarních měsících jsme se v MŠ připravovali 
na Školní akademii. Děti v obou třídách pod 
vedením učitelek nacvičovaly program na 
vystoupení a  tvořily dárečky pro maminky. 
Letos to byly rámečky s fotografi emi dětí, kte-
ré na zahradě MŠ všechny nafotila p. uč. Hana 
Matějíčková. V Beruškách si děti nacvičovaly 
tanec krokodýlů, ke kterým si s p. učitelkami 
vytvořili originální masky. Divákům zatančily 
při písničkách „Chňapík – maličký krokodýl“ 
a „Máme doma obludu.“ Ve Včeličkách jsme 
pro vystoupení zvolily cvičení s  padákem 
k písničkám Petra Skoumala „Kolik je na svě-
tě očí“ a „Když jde malý bobr spát.“ Protože 
děti zaujal přílet čápů do vesnice, přidali 
jsme ke cvičení ještě píseň o čápech, kterou 
si děti velmi oblíbily. Obě tato vystoupení 
byly součástí programu s názvem Toulavá ka-
mera. Z důvodu deštivého počasí a velkého 
ochlazení jsme představení a školní akademii 
uskutečnili v tělocvičně ZŠ.
Děti se od jara velmi těšily na předplaveckou 
výuku. Tuto nám pro předškoláky zajišťuje 
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Plavecká škola Ratíškovice. Protože krytý ba-
zén v Hodoníně je v rekonstrukci, jezdili jsme 
s dětmi do náhradních prostor, a to do nové-
ho relaxačního bazénu v prostorách denních 
lázní v Hodoníně. K výuce učitelé plavání vy-
užívali kromě bazénu i vířivky, které si k vod-
ním hrátkám oblíbily především děti, které 
měly z otevřeného prostoru bazénu zábrany 
a vodními hrami zde postupně získávaly větší 
jistotu i nové dovednosti předcházející plavá-
ní. Čas do odjezdu autobusu zpět do MŠ jsme 
využili k  procházkám po lázeňském parku. 
Mohli jsme i pozorovat, jak zde vznikají nové 
dřevěné zvonice z dílny strážnických řezbářů.
Na konci května jsme jeli na výlet do zámku 
v Miloticích. Měli jsme zde objednanou kos-
týmovou prohlídku, takže hned po příchodu 
do zámku se nás ujali zručné kostymérky, 
které pečlivě pro děti vybíraly šaty, které by 
jim slušely, aby se děti mohly vydat do zámku 
na návštěvu paní hraběnky. Po převléknutí 
do kostýmů byly děti poučeny o tom, jak se 
mají chovat a pohybovat. Prohlédly si zámec-
ké interiéry a poté již vstoupily do sálu, kde je 
očekávala zámecká paní.
Při prohlídce interiérů si děti mohly prohléd-
nout, jak vypadaly všední dny na milotickém 
zámku za jeho posledních majitelů rodiny 
Seilermů.  Zámkem je provedla paní „hraběn-
ka“. Dětem poutavě vyprávěla o tom, jak se 
děti učí na zámku dvorské etiketě, proč se se-
znamují s cizími jazyky, jak na zámku kuchaři 
vaří z  vypěstovaného ovoce a  zeleniny ze 
zámeckých zahrad, jak je vzácný cukr a proč 
nemohou plýtvat jídlem. Děti si prohlédly 
i kleště na uhašení hořících svíček a zrcadlo, 
které plní přání.  Ve freskovém sálu si  děvčata 
- princezny s „hraběnkou“ zatančily a chlapci 
předvedli šermířský souboj. Letos nás na vý-
letě zastihl déšť spojený s  ochlazením. Čas 
po prohlídce zámku jsme strávili v zámecké 
kuchyni. Děti se v útulném prostředí kuchy-
ně občerstvily a ohřály u roztopených kamí-

nek, které si prohlédly i  s  jejich vybavením, 
protože některé už tento způsob vytápění 
ani neznají. V pláštěnkách jsme se prošli ko-
lem zámku do skleníku, před kterým se nám 
předvedl páv, a vrátili jsme se domů do MŠ 
na oběd. 
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V  době zápisu do MŠ se konal den otevře-
ných dveří pro děti, které se mohly se svými 
rodiči podívat do her ve třídách jejich starších 
kamarádů. Pro přijaté děti se dvakrát během 
června odpoledne konala Miniškolička. Paní 
učitelka Hana Matějíčková a  Mgr. Michaela 
Janečková připravily pro děti program s hra-
mi, ve kterých se nově přijaté děti seznamo-
valy mezi sebou navzájem, s prostředím MŠ, 
s jejími pravidly a hračkami ve třídách.
Závěr školního roku k  nám nebylo počasí 
příznivé v  tom smyslu, že přestože náš kraj 
neoplývá příliš deštivým počasím, naše na-
plánované akce venku nám déšť vždy zkom-
plikoval. Po výletě se děti velmi těšily za ry-
báři na Vanďurák, kam chodíme každoročně. 
Přestože ve čtvrtek 2. 6. nic nenasvědčovalo 
tomu, že se  za rybáři v pá-
tek nevydáme, z  důvodu 
dešťům v  noci i  v  ranních 
hodinách, jsme vycházku 
museli zrušit. Děkuji tímto 
rybářskému spolku a  panu 
M. Macháčkovi za čas, který 
věnoval přípravám na naši 
návštěvu, která se nakonec 
neuskutečnila a  za dárečky 
pro děti, kterými jsme ales-
poň částečně dětem vyna-
hradily zklamání ze zrušené 
vycházky.
Ke Dni dětí pro děti pravi-
delně pořádáme Pohádko-
vou zahradu. Tentokrát nám 
přálo slunečné počasí. Paní 
učitelky pro děti připravily 
několik stanovišť u obrázků 
s  pohádkovými postavami, 
kde si děti průběžně plnily 
úkoly. Skládaly čertovské 
puzzle, přecházely přes láv-
ku mezi krokodýli, skákaly 
v pytlích, přenášely lodě atd. 

To vše za povzbuzování ostatních kamarádů. 
Za jejich velké snažení dostaly Brumíky od 
Sdružení rodičů a ke Dni dětí i nové hračky 
do třídy z prostředků MŠ.
V červnu naši MŠ opustí 10 předškoláků. Děti 
se do školy všichni moc těší a se školou se se-
znamují pomocí projektu S úsměvem do ško-
ly. Postupně navštěvují ve vyučování v ZŠ Su-
doměřice své starší kamarády a prožijí s nimi 
vyučovací hodiny ve škole i v družině.
S  předškoláky jsme se slavnostně rozlouči-
li na „Kolečku“ 24. 6. Provoz v MŠ pro tento 
školní rok ukončíme 22. 7. 2016.
Všem čtenářům Zpravodaje přeji krásné 
a pohodové léto.
Za MŠ zapsala

Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
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Rozhovor s p. Janem Skalíkem

V červnu se dožil 90 let nejstarší muž v obci 
– náš spoluobčan pan Jan Skalík. Při této pří-
ležitosti si děti ze základní školy připravily do-
tazy, na které potom v úzkém kruh pan Skalík 
při návštěvě školy odpověděl.  Vzpomínal na 
události jak ze školních lavic, tak na těžké vá-
lečné období, nesnadná léta po válce, stejně 
jako na období novější.
Na dotaz, co dělal, když byl mladý – p. Skalík 
odpovídá: „Všecko. Došel sem ze škole – mo-
sel sem jít okopávat…motyka…motyku si 
brali rodiče.. napsali na stůl, že tam a tam sů 
na poli, abych tam došel… nevím do kerej 
třídy sem chodil a  už sem mosel okopávat. 
Sem sa neučil, nebylo gdy sa učit.“ Na školu 
ale vzpomíná rád, protože byli kamarádi se 
synem pana řídicího – Silvou Votoupalem. 
Chodívali prý spolu na ryby a jedenkrát když 
bylo horko, tak nechali košile na trávě na 
břehu, protože bylo horko. Shodou okolnos-
tí tam pásl Josef Buček krávy, které zaujaly 
právě ony košile ležící na trávě a tak je začaly 
požírat. Pan Skalík prý dokázal svoji zachránit, 
protože byla z  pevnějšího materiálu, ale Sil-
vova byla z  jemnější látky, takže následkem 
přežvykování byla samá dírka. Samozřejmě 
tomu potom odpovídalo i  přivítání doma. 
Votoupalovi bydleli tehdy přímo ve škole. 
Další vzpomínka z dětství se týkala školního 
dvora, kde byly složené staré dlouhé školní 
lavice. Samozřejmě, že kluky to lákalo ve vol-
ných chvílích na hraní. Jedenkrát ale již zmi-
ňovaný Silva z té hromady lavic spadl a zůstal 
ležet na zemi bez dechu jako mrtvý. Tak ostat-
ní děti běželi za panem řídicím, co se stalo. 
Když se vrátili na dvůr, Silva už byl při vědomí, 
ale nastal hromadný útěk přes ploty ze škol-
ního dvora před panem řídicím Votoupalem, 
který pochopitelně začal dětem nadávat za 
tuto nebezpečnou hru.

V ročníku jich bylo 24 – 12 děvčat, 12 hochů. 
Jako zajímavost uvádí, že každý měsíc měla 
jedna z dívek narozeniny
Další otázka se týkala období II. Světové vál-
ky, jaké má vzpomínky na toto smutné ob-
dobí. „To sme sa učili tancovat ve Starém po-
toku. Muziky byly zakázané – při harmonice, 
při měsíčku – nebo ve mlýně u Povolného.“ 
Ročník pana Skalíka nemusel ani na nuce-
né práce pro Německo. Zavzpomínal aj na 
kamaráda Jana Pukanca, který byl na práce 
v Rakousku, kde měl jako harmonikář velký 
úspěch u  místních. Ale když se vracel zpět, 
tak si vzal s  sebou na památku vrtačku. Se 
dvěma kufry potom cestoval k domovu. Na 
hranicích ale byla kontrola zavazadel a došlo 
i na oba kufry. Jan Pukanec otevřel jako první 
kufr s harmonikou. Když to celníci uviděli, tak 
hned chtěli, aby něco zahrál, a  na kontrolu 
druhého kufru už ani nedošlo. 
Přechod fronty strávili Skalíkovi, jako všichni 
Sudoměřičané v úkrytu doma ve sklepě. Už 
z dálky bylo slyšet dunění palby a později i vi-
dět blížící se techniku Rudé armády ze sloven-
ské strany od Mokrého Háje. Tehdy prý k nim 
došel p. Matyáš a sdělil otci pana Skalíka, že 
našel pušku, aby šli zastřelit nějakého Němce. 
Ten ale odmítl, se slovy jestli má rozum, jaké 
by to mělo následky, že by mohli vyvraždit 
celou obec. Hned po přechodu fronty byli 
ranění vojáci umístěni ve škole, kde se zřídil 
provizorní lazaret. Mrtví se potom ukládali do 
prádelny.
Při přechodu fronty se zúčastnil spolu s ně-
kolika dalšími muži ze Sudoměřic opravy 
mostu přes Baťův kanál, který poničili ustu-
pující Němci. Tehdy došlo k  nebezpečné 
situaci, kdy si této činnosti všimli němečtí 
vojáci, kteří v  tu doby ještě drželi pozice 
v Rohatci. Zahájili palbu z děla ve snaze za-
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bránit opravě mostu. Střely dopadaly něko-
lik desítek metrů za kanál. Proto se rychle 
schovali, protože vzápětí zahájili palbu z ku-
lometů. Vzpomínal také, že nesměli jít bě-
hem práce ani na oběd. Jeden z mužů, chtěl 
odejít do dědiny na oběd, že se potom vrá-
tí, ale sovětský voják nedovolil, že až bude 
práce hotová, může odejít domů. Spěch byl 
pochopitelný – Rudá armáda nechtěla dát 
Němcům při ústupu čas na oddech a vybu-
dování nějakých obranných pozic. Bylo tře-
ba postupovat rychle. Později pomáhal pan 
Skalík, podobně jako všichni ostatní muži 
ze Sudoměřic, kteří doma měli krávy nebo 
koně při opravě okolních mostů. Sváželi klá-
dy na vozech např. pro nově budovaný most 
přes Moravu v Rohatci-Kolonii.
Zavzpomínal i  na vojenskou službu, kterou 
absolvoval v Hodoníně – 6 měsíců po frontě 
v  r. 1945, kdy narukovali ročníky, které ne-
mohli z  pochopitelných důvodů sloužit bě-

hem války. Někteří byli jenom tři měsíce. 
Další dotaz se týkal porovnání situace života 
za socialismu a  nyní. Pro pana Skalíka byla 
zkušenosti s novou poválečnou vládou nega-
tivní – rodině hrozilo dokonce vystěhování, 
protože nechtěli vstoupit do družstva. Rodi-
če byli postaveni před volbu – buď podepsat 
vstup do JZD nebo jim budou přiděleny po-
zemky horší kvality ve velké vzdálenosti od 
obce. Tak podepsali. Krátkou dobu pracoval 
v cihelně, ale i tam došel příkaz z vyšších míst, 
že musí být propuštěn. Navíc v  té době ze-
mřel jeho tatínek. Pomohl až jeden kamarád, 
který mu nabídl místo při stavbě nového kra-
vína. Později pracoval v domácích potřebách 
v Rohatci a v ZKL ve Skalici.
Jménem celé redakční rady i obecního úřadu 
patří panu Skalíkovi poděkování za čas, který 
si na naše dotazy udělal a popřát hodně zdra-
ví a sil do dalších let. 

ŠV.
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Mažoretky P. S. na MIA Festivalu v Praze

Na předposlední soutěž sezóny 2015/2016 
jsme zavítali o víkendu 4. a  5. 6. 2016 do 
Paláce Lucerna Praha na Finále MIA Dance 
Festivalu. Protože holky vystupovaly už v so-
botu ráno v 8.30, do Prahy musely jet o den 
dřív rychlíkem z  Břeclavi. Rodiče a  ostatní 
účastníci zájezdu vyrazili za dětmi brzy ráno 
v sobotu autobusem ČSAD Hodonín, a.s. Po 
příjezdu do Prahy část výpravy vystoupila 
na hlavním nádraží v Praze a pěšky se pře-
sunula na Václavské náměstí do Paláce Lu-
cerna. Tam již čekaly naše mažoretky v plné 
kráse a v očekávání vystoupení.  Nejdříve se 
předvedla miniformace ve  složení Karolína 
Šrédlová, Lucie Chocholáčková, Adéla Ša-
mánková, Barbora Sýkorová, Terezie Koneč-
ná, Natálie Martinková, Eva Baculíková. Poté 
následovalo duo Magdalény Podrazilové 
a Silvie Zemánkové. Odpoledne pak vystou-
pila velká formace: Eva Baculíková, Karolína 

Šrédlová, Lucie a  Monika Chocholáčková, 
Adéla Šamánková, Natálie Martinková, Te-
rezie Konečná, Barbora Sýkorová a  Tereza 
Bursíková.
Letos byla na této soutěži velká konkurence. 
Všechna děvčata se předvedla, jak nejlépe 
dovedla, a ze všech vystoupení se nám po-
dařilo vybojovat alespoň medaili za 4. místo 
v kategorii miniformace. I tak to byl pro hol-
ky velký úspěch. 
Vyčerpaní po náročném dni jsme sedli na 
tramvaj a odvezli se do našeho dočasného 
pražského domova v DDM U Boroviček. 
A protože do Prahy se nedostaneme každý 
den, neděli jsme využili k procházce po měs-
tě a památkách.
Trenérkám Magdě a  Silvě a  také vedoucí 
Lence Podrazilové patří velký dík za jejich 
práci a volný čas, který našim holkám věnují.

Petra Šrédlová
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MDD

V neděli 29. 5. 2016 se konala oslava 
dne dětí na kolečku ve Starém potoku. 
Děti si mohly vyzkoušet střílení z luku 
a  byly pro ně připraveny tvořivé díl-
ničky. Také si zde mohly děti vyrábět 
náhrdelníky z  krepového papíru, ma-
lovat na kameny a  tvořit náhrdelníky 
z  korálků. Mohly také skládat tangra-
my a  pokreslit křídami celé taneční 
kolečko. K tanci hrál DJ, ale děti moc 
chuti k  tanci neměly. Pro děti byl za-
jištěn pitný režim. Na závěr dne si děti 
opekly špekáčky, které dětem darova-
lo Řeznictví Schäckovi.
Všem, kteří se do příprav dne dětí za-
pojili, srdečně jménem spolku „Rodiče 
dětem“ děkuji.

Petra Šrédlová



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE28

Duchovni okénko otce Jiřího

Milí občané a farníci!
Začátkem května 
jsme měli možnost 
vykonat dvoudenní 
pouť do Mariazell, 
Melku a   Maria Ta-
ferl nejen s  věřícími 
z  naší farnosti, ale 
i  z  okolí. V  polovině 
května začala I. eta-
pa výmalby kostela, 

fi rmou: Malířské a natěračské práce Jan Míč-
ka Šardice. Výmalba je ve spolupráci s  Ing. 
Arch. Blankou Roubíkovouá, architektkou 
Arcibiskupství olomouckého. První etapa 
výmalby kostela byla ukončena 19. května. 
V další fázi od 20. června 2016 pak byl ob-
noven nátěr lavic, a to v tmavě hnědé barvě, 
která odpovídá původní barvě dřeva, která 
je ještě zachována na oltářích. Stejně byly 
natřeny také sokly oltářů, soch, zábradlí kůru 
a  rámy obrazů. Ze srdce děkuji zastupitel-
stvu obce za fi nanční podporu a všem farní-
kům, kteří přispěli na 
I. a II. etapu výmalby. 
Pán Bůh zaplať! 
Dále jsme ve farním 
společenství prožíva-
li 1.   svaté přijímání. 
K  němu přistoupilo 
5 dětí z 3. třídy. Dob-
ře proběhl průvod 
Božího Těla v  obci, 
ulicemi: Mlýnská, 
Chaloupky, Sportov-
ní a Nádražní. Děkuji 
všem, kteří jste se do 
této oslavy zapojili. 
Letošní obecní hody 
sami víte, jak dopad-

ly. Doufám, že v  budoucnu příprava k  ním 
bude zodpovědná ke spokojenosti všech.

Blíží se doba prázdnin. Kéž bude pro nás 
všechny obdobím nejen odpočinku, ale i ča-
sem věnovaným nějaké dobré knize, setkání 
s přáteli, které navštívíme nebo oni nás. Pa-
matujme také, že patříme Bohu a  všechno 
naše počínání má mít v Něm začátek. Nabí-
zím Vám také možnost se zúčastnit bohaté-
ho duchovního programu na:
• Katolické charizmatické konferen-

ce v  Brně, výstaviště BVV, v  terminu 
6.   –   10. července 2016. Vstup pro pěší 
vchodem G2 z ul. Hlinky, vjezd pro auta 
9. Bránou BVV. Informace a přihlášky na 
www.cho.cz nebo tel. 777 087 737. 

• nebo 26. ročníku Akademických týdnů 
v termínu 29.7- 6. 8. 2016, Pavlátova Lou-
ka u Nového Města na d Metují. Informa-
ce na www.akademicketydny.cz

o. Jerzy Schwarz
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O zážitcích z farní pouti do Maria Zell (a nejen o nich)

Ačkoliv procestujeme svět křížem krážem, aby-
chom našli krásu, musíme si ji nést s sebou, jinak 
ji nenajdeme.

R. W. Emerson

Když jsem pár dnů před odjezdem na letošní 
farní pouť klečela při večerní mši v našem kos-
tele, který už byl v té chvíli bez koberců, připra-
vený k vymalování, padl mi zrak na obnaženou 
starou dlažbu z dvoubarevných lesklých kachlí. 
A najednou, v té zvláštní akustice starodávné-
ho kostela, jsem viděla po ní přicházet k přijí-
mání svého otce coby mladého černovlasého 
jinocha v sudoměřském kroji...  
V sobotu 7. května jsme se my, poutníci do 
rakouského Mariazell, sešli již tradičně na 
předodjezdové ranní mši. Nás, Sudoměřiča-
ny, Strážničany, Petrovjany, ale i  Skaličany, či 
zástupce Louky pak v autobuse přivítal svým 
nenapodobitelným způsobem řidič fi rmy Ško-
pík - Luboš. Jak už bývá při této akci dobrým 
zvykem, vyrazili jsme za krásného slunečného 
počasí směr Horní Štýrsko. Dalekou cestu nám 
zkrátily podrobné informace Otce Jerzyho 
o  místech, které jsme měli v  plánu navštívit, 
modlitby, ale také nezbytné kávičkové zastáv-
ky u benzinek. 
Když jsme po 14. hodině dorazili do malebné 
kotliny uprostřed hor, ze zatažené oblohy pa-
daly dešťové provazy. Řidič Luboš nás rád ušet-

řil a přistavil autobus snad pět minut chůze od  
mariazellské baziliky, takže deštníky nestačily 
naštěstí ani pořádně zmoknout.
Dnešní červeno-bílá bazilika minor má jednu 
devadesátimetrovou gotickou a dvě šedesáti-
metrové barokní věže. Gnadenkapelle (Zázrač-
ná kaple) je umístěna uprostřed hlavní chrá-
mové lodi a  dominuje jí velký stříbrný oltář, 
navržený Josephem Emanuelem Fischerem. Je 
v něm uložena románská soška Panny Marie ze 
13. stol., která je nazývána Magna Mater Aus-
triae (Velká Matka Rakouska). Do této barokní 
podoby byl chrám přestavěn v letech (1644 - 
1683), protože věhlas tohoto místa již nestačil 
přívalu pouníků.
Legenda praví, že v  roce 1157 byl do tohoto 
kraje vyslán mnich Magnus, který měl za úkol 
pečovat o rozvoj duchovního života zdejších 
obyvatel. Když už byl po dlouhém putování 
téměř u  cíle, zatarasil mu cestu velký skalní 
blok. V horách se blížila noc a mnich tedy pro-
sil Pannu Marii o pomoc. Skála se rozestoupila 
a on mohl pokračovat v cestě. Když se dostal 
na návrší, postavil vyřezanou lipovou sošku 
Madonny, kterou s sebou nesl, na pařez a na 
tom místě pak vybudoval kapličku. Mariánská 
„cela“ tak dala název místu, na které dnes míří 
tisíce poutníků z celého světa, kteří sem přichá-
zejí se svými prosbami, či poděkováním. 
Bazilikou jsme měli možnost jen tak projít, 
nebo se v klidu posadit do lavice a v tichu me-
ditovat, či sumírovat své prosby. Že jsme tam 
přišli, však nešlo přeslechnout. Když dozněl náš 
sudoměřický mariánský zpěv, promluvil na nás 
česky páter Václav, který tam dlouhodobě žije. 
S Otcem Jerzym se pak domluvili, že by nás 
mohl před zítřejší mší obohatit o další informa-
ce z tohoto místa, což se podařilo uskutečnit.
Když jsme pak vycházeli ven, k  našemu pře-
kvapení byla již obloha opět azurová a horské 
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sluníčko nás vybízelo k  prohlídce městečka. 
Ve všudypřítomných stáncích jsme si mohli 
koupit medajlonky, přívěsky, obrázky, ale také 
vynikající perníkové pečivo z věhlasné, již 300 
let staré, rodinné fi rmy Pirker (perníčky byly 
letošní). 
Ubytování, které bylo vzdálené asi 2 km, bylo 
skvělé. Z tohoto místa se nabízel pohled na 
celkovou kompozici města Mariazell. Po odpo-
činku na upravených a čistých dvoulůžkových 
pokojíčcích jsme se vrátili zpět do centra na ve-
černí světelný průvod. Před ním jsme ještě do-
stali možnost vyjít nad baziliku ke kapli u Svaté 
studny a ochutnat tam lahodnou, vychlazenou 
vodu z  léčivého pramene na oční neduhy. Tu 
jsme si mohli načepovat i do přinesených lahví 
a dát tak šanci k prozření I našim blízkým doma.
S hodinou večerní se začalo pomalu smrákat 
a tak procesí s temně rudými korouhvemi a se 
sochou Panny Marie v čele, osvětlovaly hořící 
svíce věřících, což velmi umocňovalo atmosfé-
ru tohoto místa. Po tomto duchovním zážitku 
jsme se vrátili zpět na penzion. 
Příjemný prvotní dojem z  místa ubytování 
umocnila druhý den ráno i skvělá snídaně for-
mou švédských stolů. Nezbytné hromadné foto 
a návrat zpět do baziliky na ranní mši, kterou 
v našem rodném jazyce sloužil náš Otec Jerzy. 
Bylo úchvatné zde slyšet Chválu vzdejme...
Ale to už nastal čas opět nasednout do auto-
busu a  nechat se přepravit do historického 
Melku. Je to pětiticícové město, ležící v  údolí 
Wachau, na jižním břehu Dunaje. Předmětem 
naší návštěvy byl hlavně velkolepý barokní 
klášter, tyčící se na 60ti metrové skále. Melk 
však není jen poutním místem s výjimečným 
klášterem. Dýchne tu na vás atmosféra měš-
ťanských domů různých architektonických sty-
lů, i kouzlo malebných úzkých uliček. Když se 
k tomu přidá teplé slunečné počasí a příjemná 
společnost našich poutníků, je pak oběd na 
zahrádce některé z místních restaurací skuteč-
ným potěšením.

Na tomto místě žijí už téměř tisíc let benedik-
tini. Koncem jedenáctého století převzali do 
své správy od Leopolda I. původně hrad, který 
ale postupně přestavěli na opevněný klášter. 
Ten utrpěl v průběhu tisíciletí obrovské škody 
při požáru, i při nájezdu Turků a prošel tak ne-
zbytnou přestavbou. Poslední rekonstrukce do 
roku 1978 dala budovám dnešní typickou žlu-
to - bílou barvu. Díky místnímu průvodci a pře-
kladatelce do slovenštiny, spolupoutnici paní 
Bariakové, jsme prošli Prelátským nádvořím 
s kašnou (nezbytné foto), hlavní místností šest-
náctitisícové knihovny s  ručně psanými a  ilu-
strovanými svazky knih (celkový počet knih 
v  klášteře se udává okolo 100 tisíc svazků!), 
neskutečně dlouhou chodbou, místnostmi 
mapujícími život mnichů, mramorovým sálem 
(ženy v duchu počítaly umývaná okna, kterých 
se zdálo víc, než těch knih), pokochali jsme se 
vyhlídkou na město i na Dunaj, seběhli úchvat-
né spirálovité schodiště a  nakonec s  úžasem 
stanuli v kostele sv. Petra a Pavla, jehož výzdo-
bou byli pověřeni nejvýznamnější mistři obdo-
bí baroka. A vskutku bylo na co se dívat (a z ča-
sových důvodů nedodívat). Traduje se, že je-
den z křížů obsahuje úlomky z Ježíšova kříže... 
Klášter obklopuje rozlehlá zahrada. Zároveň 
formální a zároveň rozkvetlá barvami, protka-
ná cestičkami s malými zákoutími s bylinkami, 
či pnoucími rostlinami. Tady se dobře tříbí zá-
žitky na některé z bílých laviček nebo u kávičky 
na zahradním posezení. Tady čas plyne jinak. 
(Tedy, když čas je. A ten už jsme neměli.) Rych-
le seběhnout schody, autobus a odjezd směr 
další nejnavštěvovanější a nejvýznamnější ra-
kouské poutní místo Maria Taferl.
Poloha této 300 let staré baziliky minor nabízí 
jedinečný výhled na údolí Dunaje, i alpské vr-
choly. Původně tu na starém uschlém dubu vi-
sela dřevěná deska s křížem s vyobrazením sv. 
Jana a vedle něj se nacházel hrubě tesaný žulo-
vý tzv. taferlstein, který dal městu jeho název. 
Legenda praví, že si pastýř Pachmann vyhlédl 
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statný dub, aby ho pokácel, ale nevšiml si kříže 
na jeho druhé straně. Sekera stromu neublížila, 
ale pastýře zranila na obou nohách. Když zahlé-
dl kříž, prosil Panu Marii za odpuštění a zranění 
se hned zahojila a on mohl odejít domů. Zpráva 
o zázračném uzdravení a  neobvyklých jevech 
se rozšířila stejně rychle, jako zástupy pout-
níků, kteří sem začaly mířit. Na základě toho 
bylo v  r. 1600 povoleno vybudování svatyně 
a  v r. 1601 na svátek sv.  Josefa se zde konala 
první bohoslužba. O  padesát let později byla 
barokní stavba dokončena a  v r. 2012 prošla 
kompletní rekonstrukcí. Interiér zdobí nád-
herné fresky s  různými výjevy. Kostel navštívil 
kromě nás, jen o pár let dříve, také arcivévoda 
František Josef a  tisíce dalších poutníků. Ne-
zanedbatelnou pozornost si u  nás zasloužila 
i tamní výstava velkého množství obrazů Pan-
ny Marie. Mnoho z  nich nám bylo důvěrně 
známých a mnohé by se i dnes našly v našich 
domácnostech. Po mariánské pobožnosti a ne-
zbytném hromadném fotu jsme se ještě napo-
sled pokochali pohledem na úchvatnou krajinu 
a plní zážitků se vydali na cestu k domovu.
Otec Jerzy při plánování letošní poutě nepa-
matoval jen na naše bohaté duchovní vyžití, 
nocleh, ale nezapomněl pro nás poutníky za-
mluvit při zpáteční cestě i  večeři. A to vše je 
třeba ocenit. Sláva mu! 
Když jsme se pak po týdnu se sestrou znovu 
probíraly všemi skvělými zážitky z  pouti, na-
konec to uzavřela: „ Víš, nejemotivnější zážitek 

mám stejně z  té ranní mše před odjezdem, 
z  našeho sudoměřského kostela. Když jsem 
uviděla ty staré kachle, přestavila jsem si, jak po 
nich kdysi chodil náš taťka ve svátečním kroji. 
A to mě dojalo.“
To mě taky...

Pavla Sochorová

Je květnová sobota a  já se ocitám před sudo-
měřickým kostelem, odkud se vydáme na dvou-
denní pouť do Mariazell. Celá tato akce předčila 
mé očekávání po všech stránkách. Proto jsem se 
rozhodla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na organizaci. Panu řidiči za 
velmi pohodovou a  bezpečnou jízdu, farníkům 
za milé přijetí a občerstvení, ale v první řadě chci 
poděkovat Vám, Otče, který jste to všechno měl 
do nejposlednějšího detailu na starosti. Z du-
chovních zážitků, které jsem tam načerpala, žiji 
dodnes. Musím se ale přiznat, že se na zpáteční 
cestě domů objevil také jeden smutný moment. 
Když se s námi, přespolními, před sudoměřickým 
kostelem Otec Jerzy rozloučil, uvědomila jsem si, 
že už patří více vám, než nám a jaké máte štěstí, 
že ho máte. Je to člověk, který dokáže stmelovat 
lidi a s velkým pokojem a klidem se o ně starat. 
A proto si nesmírně važme co máme. 
Otče, vím, že jste tu i  nadále pro nás všechny. 
A přesto, že už nebydlíte ve Strážnici, v našich srd-
cích máte místo napořád. Pán Bůh Vám za vše 
zaplať.

Anna Sochorová – Strážnice
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Z činnosti MO SD ČR

Z činnosti kulturního výboru

I nadále pokračujeme v  pořádání akcí pro 
naše členy a také se zapojujeme do akcí po-
řádaných ostatními organizacemi.
V  dubnu jsme se zúčastnili besedy se spi-
sovatelkou Vladimírou Klimeckou, navštívili 
jsme divadelní představení ve Zlíně s  ná-
zvem Charlieova teta a jsme se zúčastnili Sle-
tu čarodějnic na Výklopníku.
Květen jsme zahájili individuální účastí na 
Otevírání plavební sezony na Výklopníku. 
Plně obsazený autobus byl na výstavu Floria 
v  Kroměříži a  na prohlídku Květné zahrady. 
Také jsme pomohli Svazu zahrádkářů při 
Družební výstavě vín v pokladně.
V  červnu se konaly hody, do tomboly jsme 
věnovaly poukaz na divadelní představení 
pro 2  osoby do Zlína. Tento měsíc jsme se 
také zúčastnili přednášky o bylinkách. Vel-

V sobotu 9. dubna se uskutečnil první ročník 
rodinného karnevalu, který měl díky vám 
všem velký úspěch. Jsem velmi rád, že o tuto 
akci byl takový zájem, a že masky přišly v tak 
hojném počtu. Díky sponzorům, pro vás 
byly přichystány ceny v různých kategoriích 
a  mohu říct, že výběr masek nebyl vůbec 
jednoduchý. Už teď se těšíme na další ročník.
Dne 3. a 4. června se uskutečnily tradiční su-
doměřické hody. V  pátek se konala zábava, 
při které zahrála skupina SCARLET za dopro-
vodu Karla Macháčka. V sobotu zahrála Slo-
vácká kapela Romana Horňáčka z  Rohatce. 
Tradiční hodová mše s  průvodem a  hodo-
vým právem se letos nekonala. Pro konání 
tohoto programu je potřeba aby se sešla 
chasa, která tento program za podpory obce 
a  kulturního výboru uskuteční. Velmi mě 
mrzí, že přes veškerou snahu a veškerý svůj 

kou akcí je Sportovní den pro rodinu, kde 
jsme obsadili tři stanoviště. Děti jsme obda-
rovali drobnými sladkostmi.
Po celé jarní období se konaly výlety na ko-
lech po okolí pod vedením pana Možnara. 
Individuálně navštívíme letní akce ve Skalici 
a Strážnici. 
Na pozvání družební organizace Brezová 
pod Bradlom upořádáme 25. 8. zájezd do 
Trenčína a Podolia, který zakončíme v Brezo-
vé pod Bradlom.
Výlety na kolech se nebudou v letních měsí-
cích konat a také výbor rozhodl, že pro malý 
zájem, nebudeme kupovat permanentní 
vstupenky na koncerty dechových hudeb 
v Hodoníně. 
Všem přejeme pěkné letní dny. 

Růžena Klásková

volný čas, který kulturnímu výboru věnu-
ju, se chasa po několika schůzkách nesešla. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravě této kulturní akce. Budu 
velmi rád, když se do přípravy této velmi vý-
znamné kulturní události vloží co nejvíce lidí. 
Dále bych vás chtěl pozvat 13. srpna do Sta-
rého potoka na Pirátskou noc, která začíná 
ve 20 hodin a v sobotu 27. srpna na diskoté-
ku pro děti na ukončení prázdnin. Tímto jste 
všichni srdečně zváni.

Za kulturní výbor Martin Stanislav
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Oblastní a družební výstava vína 2016

V tomto roce se opět po 4 letech konala ve 
vinařském areálu „Starý potok“ v  Sudomě-
řicích „Oblastní a družební výstava vína“. Za 
doprovodu CM Pavla Múčky měli milovníci 
vína možnost ochutnat až 558 vzorků bílých, 
růžových a červených vín.
Všechna vína byla degustována 8. května 
2016 celkem 60 degustátory pod vedením 
Františka Tomana, subkomisaře. Degustaci 
vína předcházelo školení degustátorů, kte-
ré se konalo dne 14. 4. 2016 pod vedením 
Ing. Vojtěcha Víta.
Občerstvení na degustaci zajistilo Řeznictví 
manželů Schäckových. Tímto děkuji všem 
degustátorům, nalévačům vína i manželům 
Schäckovým.
Krásné odměny, tentokrát to byly keramické 
džbány, získal za vítěze bílých vín Jaroslav 
Luzum, a to za Rulandské šedé 2015 VZH, za 
vítěze růžových vín Vinařství Klásek – Rosé – 
ZW 2015 a za vítěze červených vín Jiřina Buč-
ková – Merlot 2012.
Oceněni byli i  vítězové jednotlivých odrůd. 
Cenu starosty získal za 2. nejlepší víno Robert 
Šrédl, a to za odrůdu Veltlín zelený 2015.
Příprava celé této akce byla velmi náročná 
a  to jak z  časových důvodů všech zaintere-
sovaných osob a  organizátorů, tak i  ze za-
jištění vzorků vína. Tímto moc děkuji všem 
vinařům, kteří poskytli nejlepší vzorky svých 

vín na košt a podělili se s námi ostatními o la-
hodná vína ze svých sklepů. Bez Vás by Sudo-
měřský košt nebyl.
Co se týká návštěvnosti, podle mého mínění 
letošní výstava byla asi z celé historie konání 
výstav vína v naší obci nejvíce navštívenou. 
Výstavy se zúčastnilo cca 350 platících ná-
vštěvníků.
Velký dík patří všem členům místní organi-
zace ČZS, kteří se svou pomocí při organi-
zování celé výstavy přičinilo o to, že se tato 
akce konala a dovolím si i říct, že mněla velký 
úspěch.

Robert Šrédl
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Sportovní zápolení rodin s dětmi se vydařilo

V sobotu 18. června 2016 se 
ve sportovním areálu U Kol-
ní, uskutečnil III.ročník mezi-
národního Sportovního dne 
pro rodinu. Na odpoledne, 
bylo zabezpečeno příprav-
ným výborem, který tvořili 
zástupci místních spolků, 
Kulturního výboru a Výboru 
pro sociální a  občanské zá-
ležitosti Zastupitelstva obce 
Sudoměřice celkem 15 sou-
těžních stanovišť. Mimo tyto 
soutěžní stanoviště, bylo 
sehráno také modelové přátelské utkání na-
šich mladých fotbalových nadějí. Díky mys-
livcům byla zabezpečena možnost svezení 
na poníkovi a prohlédnout si a pohladit Ra-
roha velkého. Dále zde proběhla prezentace 
Všeobecné zdravotní pojišťovny – pobočka 
Hodonín. Její pracovnice ochotně měřily zá-
jemcům krevní tlak, tuk a předávaly zároveň 
informace ve věci zdravotní prevence. Na zá-
věr odpoledne proběhlo slavnostní vyhláše-
ní a předání diplomů a medailí účastníkům, 
kteří úspěšně absolvovali všechny disciplíny. 
Poté následovala diskotéka pro malé i velké. 
Akce, která byla zapojena do celostátního 
programu „ČUS-Sportuj s námi“ a zastřešoval 
ji Sportovní klub Sudoměřice z.s., se zúčast-
nila jako host i soutěžící s rodinou zástupky-
ně České unie sportu, z.s. Bc. Jana Kavanová. 
Dovolte mi, abych jménem pořadatelů 
upřímně poděkoval zejména všem soutě-
žícím rodinám s  dětmi, bez kterých by se 
akce nemohla uskutečnit. Dále mě dovol-
te poděkovat Obecnímu úřadu za pomoc 
při přípravě a  úklidu areálu, Mysliveckému 
spolku Valcha Sudoměřice, Českému svazu 
důchodců ČR ZO Sudoměřice, Místní rybář-

ské skupině Vaňďurák, Vlas-
timilu Hynčicovi, Kulturnímu 
spolku Zvedlá závora 2014, 
Kulturnímu výboru ZO Su-
doměřice, Výboru pro soci-
ální a  občanské záležitosti 
ZO Sudoměřice za přípravu 
a  obsazení rozhodčích na 
jednotlivých stanovištích. 
Miroslavu Mikéskovi za 
ozvučení areálu v  průběhu 
celého odpoledne, zdra-
votnici Michaele Valentové, 
Truhlářství ANTIQUE Josef 

Buček, Ing. Stanislavu Rybeckému z  fi rmy 
ATOMA – tepelná technika s.r.o., panu Jose-
fu Pukancovi a všem těm, kdo se na přípravě 
a realizaci této akce jakkoli podíleli. 
Podrobné vyhodnocení akce provedeme na 
závěrečném zasedání přípravného výboru, 
se kterým Vás seznámíme v příštím zpravo-
daji.
Těšíme se, že se za rok s Vámi všemi i dalšími 
při obdobné akci ve sportovním areálu opět 
setkáme.
Za pořadatele

Dr. Štěpán Buček,
předseda SK Sudoměřice, z.s.

foto Martin Mikl ml., JUDr. Miroslav Kobéda
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Sudoměřický sportovní klub Novitech

Sudoměřický Novitech Motorsport má v le-
tošní sezoně v šampionátu závodů automo-
bilů do vrchu EURO CUP 2016 odjety dva zá-
vody (Vysoké Mýto a Náměšť nad Oslavou 
-  jezdec Michal Novický, formule Reynard 
032 F3). V  průběžném pořadí absolutního 
hodnocení jezdců patří Novickému 9. mís-
to, v Týmové trofeji okupuje tým REC Group 
4. příčku. Dalším závodem pokračuje seriál 
závodů v Násedlovicích 8. - 10. 
června.
Týmový kolega Radek Krako-
vič (formule FiKS 09 RK) má za 
sebou dobře zajetý závod MČR 
závodů automobilů do vr-
chu ECCE Homo ve Šternberku, 
kde si vylepšil svůj nejlepší čas.
V době uzávěrky zpravoda-
je se tým REC Group zúčast-
nil náročného, vytrvalostního 

24 hodinového závodu motokár na Pánově. 
Startovalo se v sobotu 18. 6.  v poledne, ša-
chovnicovou vlajku viděl nejrychlejší jez-
dec v neděli 19. 6. ve 12:00. Celkově tým slo-
žený ze 7 jezdců, kteří se za volantem střídali 
každou hodinu, odkroužili za 24 hodin 1990 
kol, což odpovídá přibližně 900 km.

Za Novitech Motorsport
Michal Novický
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Okénko Vlasty Hynčice

Cyklistická sezóna je rozjetá na plný plyn. 
Závody máme každý víkend, což je náročné 
ve všech směrech! V březnu jsme absolvo-
vali soustředění v  Chorvatské Poreči. Kde 
jsme měli silniční kola a  najížděli potřeb-
né kilometry na fyzickou přípravu. Zvládli 
jsme ujet za týden 800 km, které se budou 
v závodní sezoně hodit. Máme rozjetý Slo-
venský pohár, kde vedu kategorii Master. 
V Evropském poháru mám zatím čtvrté 
a  druhé místo ve sjezdu na horském kole. 
Český pohár byl z fi nančních problému zru-
šen. Tak jezdíme více na Slovensko, Polsko, 
Rakousko a čeká nás mistroství světa v Itá-
lii začátkem září. Na Evropském poháru ve 
Schladmingu se dařilo i Kristianu Porubano-
vi, který dojel na 6 místě, já dojel na 2 místě. 
Mrzí mě pád Simony Porubanové, která má 
vnitřní zranění, ale není to vážné a po týdnu 
klidového režimu by měla být v pořádku. Už 
se těší na závody. Držím palce k  brzkému 
uzdravení!! Všem co nám fandí, moc děku-
jeme hlavně sponzorům a rodinám co nám 
pomáhají.

Vlasta Hynčica
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Hokejbal SK Sudoměřice

Po kvalitní zimní přípravě jsme vstoupili do 
jarní části CCM Extraligy. V této části se nám 
začalo dařit podle našich představ. Poráže-
li jsme jednoho soupeře za druhým doma 
i venku. Naše neporazitelnost se zastavila až 
na čísle 8. Na domácím hřišti nás nedokázal 
porazit nikdo, až v posledním domácím zápa-
se jsme podlehli Pardubicím (mistr Extraligy). 
Po základní části jsme skončili na krásném 
6. místě, což znamenalo, že do vyřazovacích 
bojů jsme narazili na Most, který skončil na 
3. místě. Po velkých bojích nás soupeř z Mostu 
udolal 3:2 na zápasy. Tato série byla dramatic-
ká a velmi vyrovnaná. Jen krůček nás dělil od 
postupu do bojů o medaile.

Výsledky jarní části:   
Sudoměřice – Ústí nad Labem  6:1
Kovo Praha – Sudoměřice  1:2
Ústí nad Labem – Sudoměřice  1:2ss
Sudoměřice – Most 5:1
Sudoměřice – Třinec  1:2ss
Karviná – Sudoměřice 0:1ss
Hradec Králové – Sudoměřice 1:2
Sudoměřice – Letohrad 3:1

Sudoměřice – Pardubice 2:3
Kladno – Sudoměřice 5:0
Výsledky play off :       
Most – Sudoměřice  6:1
Most – Sudoměřice  4:1
Sudoměřice – Most 2:1
Sudoměřice – Most 4:0
Most – Sudoměřice 2:1

V tomto odehraném ročníku nás reprezento-
valo ještě B mužstvo, které skončilo v Okresní 
lize na pěkném 4. místě. 
Nesmíme zapomenout na naše nejmenší, 
kteří nás reprezentovali ve třech kategoriích:
Mini přípravka – Přebor Jihomoravského kraje 
– 1. Místo
Přípravka – Přebor Jihomoravského kraje – 
1. Místo
Mladší žáci MČR MŽ – 1. Místo
Ročník 2015/2016 skončil pro naše mužstva vel-
mi úspěšně. Musíme poděkovat všem hráčům 
a vedení mužstev za dobrou reprezentaci naší 
obce. Dále musíme poděkovat obecnímu úřa-
du, všem sponzorům a hlavně našim divákům.

Jan Kaluža ml., a st.
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Ohlédnutím za soutěžním ročník 2015-2016 v kopané

Soutěžní ročník 2015-2016 ve fotbalových 
soutěžích je už minulostí a nyní je třeba se 
podívat a krátce zhodnotit, jak si vedly muž-
stva Sportovního klubu Sudoměřic, z.s. od-
dílu kopané v minulé sezóně.  

Muži – IV. třída skupina B
Naše družstvo mužů po podzimní části sou-
těžního ročníku přezimovali na 2. místě. Do 
jarních bojů vstupovalo s jednoznačnou vi-
dinou postupu. Na úvod čekaly naše hráče 
tři domácí zápasy, které se podařilo zvlád-

Konečná - Mladší žáci – okresní soutěž 
(7+1)
Je s  potěšením sledovat, jak výkony našich 
mladých nadějí mají stoupající tendenci 

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body Prav

 1. Rohatec 20 18 1 1 135 : 35 55 (25)

 2. Nesyt Hodonín 20 14 3 3 124 : 83 45 (15)

 3. Lovčice 20 14 2 4  70 : 37 44 (14)

 4. Sudoměřice 20 12 2 6  89 : 58 38 (8)

Konečná tabulka IV. třídy skupiny B

poř. Tým Záp + 0 - Skóre Body Prav

 1. Sudoměřice 16 12 2 2  62 : 18 38 (14)

 2. Louka 16 10 3 3  55 : 19 33 (9)

 3. Hr. Vrbka 16 9 1 6  32 : 26 28 (4)

 4. Tv. Lhota 16 5 0 11  26 : 45 15 (-9)

 5. Nová Lhota 16 1 0 15  16 : 83 3 (-21)

nout. Po úvodním vítězství nad Tvarož-
nou Lhotou 2:0, následovalo 1:0 s  Hrubou 
Vrbkou. Remíza 0:0 v  Loukou se zdála být 
ztrátou, ale poslední domácí zápas a vítěz-
ství nad Novou Lhotou 6:0 výrazně zvedlo 
šance na vysněný postup. Následovala sé-
rie čtyř zápasů na venkovních hřištích, ve 
kterých se po 3 vítězstvích a velmi důležité 
remíze 2:2 v  Louce se sen stal skutečností 
a  mužstvo mužů se pod vedením trenéra 
Mariana Cingela mohlo radovat z postupu 
do vyšší soutěže.

a radost pozorovat jejich lepšící se fotbalové 
dovednosti. Za zlepšeným herním projevem 
se odráží jejich neúnavná píle a  také práce 
zkušeného trenéra žáků Vladimíra Lantoše. 
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Závěrem mi dovolte, abych poděkoval jmé-
nem Sportovního klubu nejprve fanouškům, 
rodičům, sponzorů a všem těm, bez kterých 
by zabezpečení chodu oddílu bylo jen stěží 
možné. Dále patří poděkování všem hráčům 

za předvedené výkony, úspěšnou reprezen-
taci klubu a také Obce Sudoměřice. Věřím, že 
nám v novém soutěžním ročníku 2016-2017 
zachováte přízeň, těšíme se na viděnou.

Za SK Sudoměřice, z.s. František Mikéska 

 5. Vacenovice 20 10 3 7  80 : 47 33 (3)

 6. Ždánice 20 8 3 9  69 : 72 27 (-3)

 7. Ježov 20 8 2 10  47 : 75 26 (-4)

 8. Čejkovice 20 7 1 12  56 : 91 22 (-8)

 9. D. Bojanovice 20 5 1 14  53 : 85 16 (-14)

10. Sobůlky 20 2 2 16  43 : 122 8 (-22)

11. St. Poddvorov 20 1 2 17  50 : 111 5 (-25)
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Společenská kronika za rok 2015

Narození
1. Horáčková Rozálie  08. 02. 2015  Sudoměřice 155
2. Miklová Terezie  13. 02. 2015  Sudoměřice 329
3. Dikovská Emma  09. 04. 2015  Sudoměřice 256
4. Chudík Jan   29. 04. 2015  Sudoměřice 100
5. Smékalová Eva   11. 07. 2015  Sudoměřice 434
6. Smékalová Lucie   11. 07. 2015  Sudoměřice 434
7. Kotrlová Amálie  13. 07. 2015  Sudoměřice 50
8. Ivánek David   05. 08. 2015  Sudoměřice 218
9. Kolibová Petra   05. 08. 2015  Sudoměřice 138
10. Brožková Eliška   06. 08. 2015  Sudoměřice 361
11. Bučková Štěpánka  25. 08. 2015  Sudoměřice 303
12. Stanislav Tobiáš  27. 08. 2015  Sudoměřice 420
13. Šebestová Rozálie  31. 08. 2015  Sudoměřice 430

Úmrtí
1. Brožek Josef   15. 01. 2015  Nádražní 361
2. Štefánek Miloslav  26. 02. 2015  Nádražní 359
3. Konečný Miroslav  07. 05. 2015  Dolní konec 8
4. Hartmanová Bronislava  08. 06. 2015  Horní konec 75
5. Štos Vladimír   27. 08. 2015  Chaloupky 199
6. Klásková Alžběta  21. 09. 2015  Dolní konec 17
7. Procházka František  05. 10. 2015  Horní konec 101
8. Plecitá Ludmila  02. 12. 2015  Nádražní 322

Jubilanti v roce 2016
1. Pechová Ludmila  17. 04. 1926  Chaloupky 188
2. Skalík Josef   19. 06. 1926  Nádražní 367
3. Starnovská Zdenka   29. 07. 1926  Potoční 384
4. Mikulková Antonie  10. 06. 1931  Horní konec 82
5. Pechová Alžběta  03. 07. 1931  Horní konec 22
6. Janečková Anna  22. 07. 1931  Zámostí 157
7. Hartmanová Růžena  24. 07. 1931  Nádražní 322
8. Míšová Milada   12. 08. 1931  Nádražní 354

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let
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Rodinný karneval

Foto: Martin Mikl ml.
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V neděli 10. července se uskutečnila za 
kostelem na paloučku a  v přístavbě kos-
tela Krista Krále tradiční misijní cukrárna, 
kde ochotné maminky a  babičky napekli 
a připravili sladkosti. Během posezení bylo 
možné zhlédnout vernisáž obrázků nakres-
lenou dětmi z misijního klubka a  tyto ob-
rázky bylo možné zakoupit. Také děti se po-
starali o obsluhování návštěvníků cukrárny, 

kde hostem byl jáhen Gerald Katowando, 
který tráví prázdniny u  nás v  Sudoměři-
cích. Výtěžek je věnován na stavbu kaple 
Kachingwe v Zambii.
Tímto bych chtěla poděkovat manželům 
Janečkovým, kteří celoročně organizují 
spolu s dětmi z misijního klubka akce a po-
máhají tak dobré věci. 

Hana Šebestová


