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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Tak nám skončilo letošní léto 
a  asi na něj budeme dlou-
ho vzpomínat citátem z  díla 
významného českého spiso-
vatele Vladislava Vančury: 
„Tento způsob léta zdá se mi 
poněkud nešťastným.“ Bylo 
to opravdu velmi zvláštní léto, 
velké, snad až rekordní teploty 
a obrovský nedostatek srážek. 
Od začátku měsíce června je 
vyschlý Sudoměřický potok 
a  během posledního kvartálu 
napršelo v našem katastru re-
kordně málo vody. Meteora-
dary nám na internetu velmi 
často ukazovaly, že se k  nám 
blíží dešťové mraky, a když se 
přiblížily k  řece Moravě, něja-
kým záhadným způsobem nás 
vždycky obešly nebo u  nás 
spadlo pár kapek. A co na-
pršelo, okamžitě se odpařilo 
v  důsledku velkých denních 
i  nočních teplot. Nedostatek 
vody v potoce zapříčinil i velké 
snížení hladiny spodních vod 
a v naší vesnici začaly vysychat 
studny. V důsledku tohoto 
extrémního sucha v  naší obci 
od poloviny prázdnin zača-
la II. etapa vodofi kace, totiž 
napojení rodinných domků 
na veřejný vodovod. I. etapa 
byla zahájena někdy v r. 1995 
a  ukončena byla docela ne-
dávno vodofi kací sklepní ulič-
ky ve Starém potoku.

Pokračování na str. 4
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pokračování 
z titulní strany

Další fáze, a to asi o hod-
ně důležitější, nastala 
až v  důsledku událostí 
související se suchem. 
Je jen škoda, že jsme 
si tyto vodovodní pří-

pojky neudělali už dříve, když to bylo za pár 
korun. Dnes jsme nuceni si opět rozkopávat 
předzahrádky a rozbíjet betony v průjezdech 
a  někdy i  v obytných místnostech a  zaplatit 
za to vcelku velké peníze. Nyní pomalu ten-
to krizový stav a krizové řešení v naší obci už 
končí, většina majitelů domů závislých na 
vlastním zdroji vody si tento problém nějak 
vyřešila, a to ve spolupráci s obecním úřadem 
a za vstřícného postoje pracovníků Vodovodů 
a kanalizací Hodonín, a.s. a také pracovníků fi r-
my Innogy a.s. Hodonín. Při budování přípojek 
se také udály některé nepříjemné věci, ale to 
už je nyní minulostí, nikdo se nezranil a proto 
jsou to dnes vcelku už banální příhody, i když 
velmi poučné. Jak si možná vzpomenete, ne-
dostatkem vody jsem se zabýval už ve svém 
minulém úvodníku našeho zpravodaje, který 
jste dostali do svých domovů v  červenci t.r. 
Tam jsem asi trochu předpověděl, že může na-
stat tato situace s velkým nedostatkem vody 
v naší krajině a také jsem se zabýval možnost-
mi, jak tuto vodu uchovat pro nás a pro další 
generace. Co bude řešit obecní úřad, jsem již 
nastínil minule. Co asi ale může udělat každý 
z  nás vlastníků domů a  zpevněných ploch. 
Pokusit se dešťovou vodu nějak zadržet, aku-
mulovat a pak si zalévat touto dešťovkou své 
zahrady, sady a vinice. Na tuto možnost se vy-
psala dotace z ministerstva životního prostře-
dí, které pošle peníze majitelům domů, aby 
je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na 
zahradu pořídí podzemní nádrž na dešťovou 
vodu, či si doma přečistí vodu odtékající z od-

padu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou 
zalévat či splachovat záchod. 
Podrobnější informace o  dotačním progra-
mu „DEŠŤOVKA“ najdete na dalších strán-
kách tohoto zpravodaje. 
Bohužel zde také musím připomenout jednu 
velmi hodně nepříjemnou a také nevoňavou 
událost, která se stala začátkem měsíce srpna. 
Zemědělská fi rma ZERA Ratíškovice rozkyda-
la, rozvezla a  rozmetadly rozprostřela v  nivě 
řeky Moravy, na současných nebo bývalých 
loukách v jejich užívání, dobře vyležený hnůj 
Zeraganic. Což je jistě jejich právo, ale pra-
covníci této fi rmy to bohužel udělali v době 
nejméně vhodné, v období největších veder 
a obrovský smrad z tohoto kuřincového hno-
je z jejich drůbežáren byl všudypřítomný. Na 
internetu jsem si vyhledal jejich příbalový 
leták k  prodeji tohoto organického hnoji-
va a  zaujal mne poslední odstavec a  tím je 
UPOZORNĚNÍ:  ZERAGANIC po aplikaci 
nutno ihned zapravit do půdy, neboť sil-
ně zapáchá! Pro jejich odběratele platí něco, 
co sami vůbec nedodržují, a  ani nemohou 
dodržet. Totiž zapravení tohoto silně smrad-
lavého hnoje do půdy na tak obrovské ploše 
je otázkou minimálně týdne i více. Tak, a pro 
lepší úrodu kukuřice, řepky nebo obilí, dnes 
už většinou plodin pro výrobu elektřiny nebo 
biopaliva, holt musíme trpět. Mě osobně to 
štve a nějak se mi nechce toto strpět a smířit 
se s tím, že jsme domovem na vesnici, kde je 
občas smrad a nepořádek z orby, sena, slámy 
nebo podrcené kukuřice. A k úklidu se navíc 
nikdo nikdy nehlásí. Domnívám se, že země-
dělství je dnes už vcelku výnosný byznys a už 
vůbec to není nějaká charita, veřejná služba 
nebo snad jiný záslužný čin pro naše lidi. I pro-
to se náš obecní úřad bude snažit přesvědčit 
vedení zemědělských fi rem, hospodařící na 
našem katastru a  i v  okolních, sousedních 
obcích, aby jejich rozhodování o agrotechnic-
kých postupech bralo v úvahu i lidské aspekty 
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a  tím je dopad na naše obyvatele a  na naši 
krajinu. Moc se omlouvám za rozsáhlý rozbor 
smradlavých srpnových dnů, ale musel jsem 
to ze sebe dostat. Promiňte prosím. 
Co jiného a důležitého se událo v naší obci 
v uplynulém čtvrtletí tohoto roku. 
Do závěrečného fi niše se přibližuje stavba 
obřadní budovy na hřbitově. Nyní se dokon-
čují omítky, následovat budou obkladačské 
práce a  instalace podhledů. V době vydání 
tohoto zpravodaje se bude realizovat asi už 
i částečně výstavba přípojek, jak vodovodní, 
tak i přípojky elektřiny, ale také výstavba za-
sakovací jímky na dešťovou vodu. Doufáme, 
že tato stavba bude v plánovaném termínu 
ukončena. Další důležitou stavbou, která se 
začátkem měsíce září rozeběhla, je akce vý-
stavba chodníků v centru obce. Nyní probíhá 
stavba v prostoru u býkárny a u sochy Sudo-
míra. Následovat bude asi stavba na zastávce 
a pak ostatní plánované chodníky až po bu-
dovu DPS č. p. 374. 
V uplynulých týdnech bylo také vypsáno 
výběrové řízení na dodávku zařízení pro 
kompostování biologického odpadu. Vý-
běr sběrného a mobilního drtiče – míchače 
pro recyklaci a kompostování odpadů bude 
ukončen na začátku měsíce října a  podpis 
smlouvy o  dodávce se očekává v  polovině 
měsíce října t.r. Dodávka tohoto stroje vč. 
šesti nových velkoobjemových kontejnerů 
bude asi do konce roku. Tento stroj nám do 
budoucna určitě ještě více zkvalitní a rozšíří 
sběr odpadů, které je možno využít ke kom-
postování na naší kompostárně.    

A co se také událo v  Sudoměřicích ve třetí 
čtvrtině roku v kultuře a ve sportu. Konaly se 
tyto prázdninové akce. Nejprve 1. 7. se kona-
la nová kulturní akce pod názvem Rybářská 
noc, na státní svátky 5. a 6. července se usku-
tečnilo v přístavišti pod Výklopníkem tradič-
ní táboření, 22. července další tradiční akce: 
„Rocková přehlídka ve Starém potoku“, kte-
rou pořádal zdejší kulturní spolek Zvedlá zá-
vora. 19. srpna se uskutečnil ve sportovním 
areálu U Kolní turnaj v  hokejbalu pod ná-
zvem Benkstone cup, 26. srpna byla tradiční 
akce Neonová párty na kolečku ve Starém 
potoku, kterou organizoval místní kulturní 
výbor a 3. září proběhla v areálu kostela opět 
tradiční akce – obecní dožínky 2017. Na pří-
stavu se konaly další různé menší akce, jako 
byl košt archivních destilátů a vaření povidel 
a  jiné. Všechny akce se konaly s  podporou 
vcelku příjemného počasí a i proto pořada-
telé byli s účastí i atmosférou vcelku spokoje-
ni. Doufejme, že jim jejich zápal vydrží a opět 
nás příští léto potěší těmito podařenými 
kulturními nebo sportovními akcemi. Díky 
všem organizátorům za jejich bezvadnou 
práci pro naše občany a pro naši obec.
Vážený čtenáři toho úvodníku, doufejme, že 
nastávající podzim bude moc hezký a  pří-
jemný, tj. příhodný čas na různé vyjížďky na 
kolech, na procházky po krajině a na práci na 
polích. Přeji Vám všem hodně pěstitelských 
úspěchů a  našim vinařům přeji, aby i  přes 
letošní nepřízeň počasí dospěli ke kvalitní 
úrodě a velmi kvalitnímu vínu.

Stanislav Tomšej, starosta obce 

Informace o dotačním programu „DEŠŤOVKA“
Ministerstvo životního prostředí spustilo 
letos dotační program, který pošle peníze 
majitelům domů, aby je motivoval šetřit vo-
dou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž 
na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu 

odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. 
Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. 
Chatařů a  chalupářů se státní podpora 
netýká. První výzva byla v  květnu a  velmi 
rychle byla rozebrána, další byla vyhláše-
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Usnesení z XXXI. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne 30. 6. 2017

Usnesení č. XXXI/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočto-
vé opatření č. 4 k rozpočtu obce na r. 2017. Cel-
kem příjmy zvýšeny o 3 337,1 tis. Kč, náklady 
zvýšeny o 539,1 tis. Kč a fi nancování sníženo 
o 2 798,0 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 5 k rozpočtu obce na r. 2017. 
Celkem příjmy zvýšeny o  1,2 tis. Kč, náklady 

zvýšeny o  71,8 tis. Kč a  fi nancování zvýšeno 
o 70,6 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/5
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet 
obce Sudoměřice za rok 2016 s  výhradou.
Současně přijímá nápravné opatření: Uvede-
né nedostatky ve zprávě o přezkoumání hos-
podaření byly odstraněny účetním dokladem 
17-040-00003 ze dne 31. 1. 2017 a účetním do-
kladem 17-040-00019 ze dne 31. 5. 2017. Aby 
se do budoucna neopakovaly chyby v účtová-
ní, bude účetní obce psát na účetní doklady 
nestandartních účetních případů  odvolání na 
příslušné ČÚS.
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/5 bylo schváleno.

První varianta, tedy shromažďování dešťové 
vody jen pro zalévání, je určena pouze pro 
obyvatele obcí, ve kterých je nedostatek 
vody. Přestože naše vesnice patří do oblas-
ti nejvíce postiženým suchem a  potýká se 
s  obrovským defi citem srážek, není naše 
obec zařazena do seznamu prověřených 
obcí státním fondem ŽP. Je to z toho důvodu, 
že všechny rodinné domky u nás v obci, vy-
jma jednoho RD u Výklopníku, lze napojit na 
veřejný vodovod, a  tudíž naše vesnice není 
brána jako oblast s nedostatkem vody. Je to 
smutné, ale je to tak. 
Žádat o dotaci ve variantě 2 a 3 můžou všich-
ni, ale zajímavější je určitě varianta č. 1, na 
kterou naši občané nemohou za současných 
podmínek vůbec dosáhnout.  
Ale na další dotační výzvu k programu „Deš-
ťovka“ si bohužel musíme počkat až po usta-
vení nové vlády, která vzejde z  parlament-
ních voleb ve dnech 20. - 21. října 2017. 

Stanislav Tomšej, starosta obce 

na v srpnu a příjem žádostí byl od 7. září t.r. 
Předpokládá se, že se dotace ihned rozebere. 
Ale také se dá předpokládat, že za stejných 
podmínek budou v budoucnosti další výzvy 
v  tomto programu a  proto je dobré se na 
tuto akci nějak optimálně připravit.
Více informací k této dotaci najdete na webu: 
https://www.sfzp.cz/sekce/878/dokumenty/
Letošní aktuální zářijová dotace je rozdělena 
do tří kategorií:
1. Zalévání
Dotace 50 % (20.000,- Kč + 3 500 Kč/m3) 
na pořízení podzemních nádrží na zahradu 
o objemu alespoň dvou tisíc litrů.
2. Zalévání a splachování
Příspěvek (30.000,- Kč + 3 500 Kč/m3) na ře-
šení rozvodů dešťové vody k dalšímu využití 
např. ke splachování.
3. Zalévání vodou ze sprchy
Systém využívání předčištěné odpadní vody 
k  dalšímu využití. Dotace pak (60.000,- Kč 
+ 3 500 Kč/m3).
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Usnesení č. XXXI/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
účetní závěrku za rok 2016 včetně výsledku 
hospodaření obce Sudoměřice.
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
účetní závěrku ZŠ a  MŠ Sudoměřice, okres 
Hodonín, příspěvková organizace za rok 2016. 
Hlasování č. 7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/8
Zastupitelstvo schvaluje převod hospodář-
ského výsledku ZŠ a  MŠ Sudoměřice, PO za 
r. 2016 ve výši 13 919,27 Kč do Rezervního fon-
du této příspěvkové organizace. 
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice:
a) souhlasí s  navýšením rozpočtu o  450 tis. 

Kč na rekonstrukci sborovny ZŠ a pověřuje 
starostu obce zahrnout toto navýšení do 
nejbližšího rozpočtového opatření k  roz-
počtu obce na r. 2017.

b) pověřuje starostu a  místostarostu obce 
k  vypsání poptávkového řízení dle Vnitř-
ní směrnice Obce Sudoměřice č.1/2015 
o zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu a  následným zabezpečení realizace 
rekonstrukce s  termínem dokončení do 
31. 8. 2017.

Hlasování č. 9: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
odkoupení 2x1/40 spoluvlastnických po-
dílů k  pozemkům parc. č. 1052/47 o  vým. 

15 m2,  parc. č. 1052/54 o vým. 743 m2, parc. č. 
1052/56 o vým. 18 m2, parc. č. 1195/2 o vým. 
28 m2, parc. č. 1195/4 o  vým. 30 m2, parc. č. 
1237/58 o  vým. 41 m2, parc. č. 4061 o  vým. 
398 m2 a parc. č. 4073 o vým. 421 m2 a pověřu-
je starostu k podpisu kupní smlouvy a podání 
návrhu na provedení vkladu vlastnického prá-
va do katastru nemovitostí na zakoupení výše 
uvedených spoluvlastnických podílů k  po-
zemkům za celkovou cenu 848,- Kč.
Hlasování č. 10: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je prodej pozemků parc. č. 4184/15 o  vým. 
900  m2, parc.č. 4184/16 o  vým. 1700 m2 vše 
v k.ú. Sudoměřice panu F. O. za celkovou cenu 
49.400,-Kč bez příslušenství a  pověřuje sta-
rostu a místostarostu obce po podpisu kupní 
smlouvy podat návrh na provedení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdržel se 
2 (T. Hrachovský, Fr. Mikéska)
Usnesení č. XXXI/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 
4184/5 o vým. 1250 m2, p.č. 4184/7 o vým. 2000 
m2, p.č. 4184/8 o vým. 1749 m2, p.č. 4184/10 
o vým. 1100 m2, p.č. 4184/11 o vým. 866 m2, 
p.č. 4484/12 o  vým. 1315 m2, p.č. 4184/13 
o  vým. 1036 m2, p.č. 4184/34 o  vým. 821 
m2, p.č. 4184/36 o vým. 607 m2, p.č. 4184/37 
o vým. 1676 m2, p.č. 4184/38 o vým. 1400 m2, 
p.č. 4184/40 o vým. 710 m2, p.č. 4184/9 o vým. 
2201 m2, p.č. 4184/39 o  vým. 1684 m2, p.č. 
4184/41 o vým. 414 m2 a p.č. 4184/35 o vým 
596 m2, vše v kultuře vinice a v k.ú Sudoměřice 
a pověřuje starostu a místostarostu k objedná-
ní vypracování znaleckého posudku na výše 
uvedené pozemky.
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Hlasování č. 12: pro 8, proti 0, zdržel se 
1 (T. Hrachovský)
Usnesení č. XXXI/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/13
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájmu 
bytu na č. p. 289 – byt A nájemci na dobu 12 
měsíců, tj. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 za nor-
málních tržních podmínek a pověřuje starostu 
obce k sepsání a uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou.
Hlasování č. 13: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za-
koupení technologie INFRASET od fi .  MORAM 
CZ, s.r.o. U Elektrárny 4171/4G, 695 01 Hodo-
nín, IČ 27712079, za cenu uvedenou v cen. na-
bídce č. 130/05/2017 ze dne 16. 5. 2017, tj. za 
cenu 179 100,- Kč bez DPH. 
Hlasování č. 14: pro 7, proti 0, zdržel se 3 (T. Ko-
čvara, I. Rybecká, Z. Fojtík)
Usnesení č. XXXI/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje 
příspěvek na kurz plavání ve prospěch Základ-
ní školy Strážnice, Školní ulice. Současně po-
věřuje starostu, aby písemně sdělil rodičům, 
jejichž dítě tento kurz absolvovalo, že mají 
možnost samy požádat o  příspěvek ve výši 
500,-Kč/ dítě/rok.
Hlasování č. 15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje 
příspěvek na činnosti ve prospěch Tanečního 
studia N.C.O.D.
Hlasování č. 16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/16 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
Smlouvu o  poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce Sudoměřice č. 15/2017 a po-
skytnutí příspěvku ve výší 4.000,- Kč.
Hlasování č. 17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 
Sudoměřice na r. 2017 ve výší 5.000,-Kč pro 
Malovaný kraj, z.s.
Hlasování č. 18: pro 8, proti 1 (T. Kočvara Dis.), 
zdržel se 1 (Z. Fojtík)
Usnesení č. XXXI/18 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje 
příspěvek na činnosti ve prospěch Linky bez-
pečí, z.s. Praha. 
Hlasování č. 19: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/19 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/20
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je uzavření smlouvy o  sdružených službách 
dodávky plynu č. ZP17/EX01s fi rmou Inno-
gy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 
Praha – Strašnice, IČ 49903209 a doporučuje 
ředitelce PO ZŠ a  MŠ Sudoměřicích uzavřít 
příslušnou smlouvu za svou organizaci a  dle 
naceněných podmínek v nabídce. 

Usnesení z XXXII. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne 31. 7. 2017
Usnesení č. XXXII/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2017. 
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Celkem příjmy zvýšeny o 31 tis. Kč, náklady 
zvýšeny o 547,9 tis. Kč a fi nancování zvýšeno 
o 516,9 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 9, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. XXXII/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXII/4
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo 
č. S18-034-0064 na realizaci stavby „Rekon-
strukce a výstavba chodníků Sudoměřice“. 
Hlasování č. 4: pro 9, 0 proti, 0 zdržel se  
Usnesení č. XXVII/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXII/5
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice schvaluje:
1. předložení žádosti o NFP v rámci progra-

mu Interreg V-A Slovenská republika - Čes-
ká republika za účelem realizace projektu 
„Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Kar-
patech“ (kód žádosti „NFP304020C998“), 
jehož cíle jsou v souladu s platných územ-
ním plánem Obce Sudoměřice a  rovněž 
v souladu s platnými Zásadami územního 
rozvoje Jihomoravského kraje, Progra-
mem rozvoje Jihomoravského kraje 2014-
2017 a Koncepcí rozvoje cyklistiky v Jiho-
moravském kraji na období  2016-2023.

2. zabezpečení realizace projektu v  souladu 
s podmínkami poskytnutí pomoci

3. zabezpečení fi nančních prostředků na spo-
lufi nancování projektu ve výši rozdílu celko-

vých výdajů projektu a  poskytnutého NFP 
v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci.

Hlasování č. 5: pro 8, 1 proti (p. P. Hurban), zdr-
žel se 0
Usnesení č. XXXII/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXII/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
Smlouvu o  poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce Sudoměřice č.16/2017.
Hlasování č. 6: pro 7, 1 proti (p. T. Kočvara, 
DiS.), 1 zdržel se (p. J. Buček)
Usnesení č. XXXII/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXII/7
1) Zastupitelstvo obce souhlasí s  odkou-

pením pozemku parc. č. 1786/97 o vým. 
5694 m2 od pana J.B. za celkovou částku 
113 880,- Kč a pověřuje starostu k uzavře-
ní kupní smlouvy.

2) Zastupitelstvo pověřuje starostu a  mís-
tostarostu k  zajištění realizace příprav-
ných prací na vybudování cyklostezky 
od autobusové zastávky napříč lokalitou 
Díly za zahradou až na hranici k.ú. Petrov, 
po pozemcích parc. 1786/47, 1786/18, 
1786/97, 1786/120, 1786/122 a 3127.

Hlasování č. 7: pro 9, 0 proti, 0 zdržel se 
Usnesení č. XXXII/7 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej – starosta
František Mikéska - místostarosta

Budování nového chodníku u bývalé BýkárnyBudování nového chodníku u bývalé Býkárny
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MÍSTNÍ KNIHOVNA

MLADÝ PÁN ČÁP

Milí čtenáři,
ráda bych Vás seznámila se změnami, které 
budou v nejbližší době probíhat v knihovně. 
Tou nejdůležitější změnou bude zavedení 
automatizovaného knihovního systému do 
naší knihovny, což znamená, že všechny služ-
by knihovny budou prováděny přes počítač 
s knihovním systémem. O podrobnostech, jak 
tato změna proběhne, Vás budu včas infor-
movat. Se zavedením tohoto systému může 
souviset i  možné zavření knihovny na dobu 
určitou, protože budu muset většinu knih, kte-
ré knihovna ve svém fondu má a údaje o čte-
nářích, vložit právě do tohoto systému. Proto 
bych Vás požádala o shovívavost a trpělivost. 
Nemusíte se obávat, případné termíny, kdy 
bude knihovna zavřena, dám dopředu vědět, 
abyste si mohli přijít vypůjčit knihy navíc.

Náš mladý pán z Čapího hnízda v Sudoměřicích, který se v létě zranil, byl odvezen do Zá-
chranné stanice v Buchlovicích. Kdo chce vidět, jak probíhá jeho rekonvalescence, máte mož-
nost ho navštívit v této stanici.

Foto: Stanislav Tomšej 

Dále bych Vás chtěla informovat o akci, kte-
rá proběhne ke konci tohoto roku, a  to je 
Burza vyřazených a darovaných knih. Cena, 
za kterou si budete moci koupit tyto knihy, 
zůstane stejná, tedy 2 Kč za 1 knihu. Přesné 
termíny této burzy upřesním později. Touto 
cestou bych také chtěla poděkovat těm, kteří 
přispěli svými knižními dary do této burzy 
a  těm, kteří ještě možná přispějí, že rozšíří 
výběr knih tak, aby byl co nejpestřejší a aby 
si mohl vybrat každý z vás.
Na závěr už bych jen připomněla, že veške-
ré informace o změnách v knihovně, termí-
ny a  další novinky zveřejním na webových 
stránkách knihovny, dám vědět papírem 
v okně či rozhlasem.

S pozdravem
Monika Podrazilová, knihovnice



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE14

KAM DÁL V KARIÉŘE? 
UDĚLEJTE PRVNÍ KROK ZA VYSNĚNÝM CÍLEM
Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být 
jako malé děti, náctiletí? Komu z vás se po-
dařilo dávný sen proměnit ve skutečnost? 
Téma profese se chtě nechtě v  našem ži-
votě objevuje už od mateřské školy. Jak 
ale vybrat tu správnou? Kdy uvažovat, že je 
na čase brát tyto úvahy zcela vážně? Mož-
ná dříve, než si vůbec dokážete představit. 
Skvělým pomocníkem může být kariérový 
poradce – odborník, který dobře pracuje 
s  dětmi, dospívajícími i  dospělými napříč 
profesemi či vzděláváním. Je dostupný úpl-
ně pro každého.

Volba povolání
Služby, které pomáhají najít smysl profesní-
ho směrování, již čtvrtým rokem poskytuje 
Centrum vzdělávání všem (CVV). Je odbor-
níkem v rámci individuálních i skupinových 
aktivit a  prezentuje se také na veřejných 
akcích typu veletrhy pracovních příležitostí.

„Můžete nás navštívit na čtyřech poboč-
kách v Jihomoravském kraji (Brno, Hodonín, 
Boskovice a  Znojmo). Lidem v  odlehlých 
částech regionu se chceme přiblížit po-
mocí online služeb. Těší nás rostoucí zájem 
o skupinové programy, například Re:START 
pro rodiče na/po rodičovské dovolené. Ka-
riérové poradenství chceme podpořit pře-
devším na základních, středních a  vyšších 
odborných školách,“ popsala současnou 
strategii vedoucí centra CVV Hana Rozprý-
mová. Velký krok dopředu v této oblasti činí 
právě Jihomoravský kraj. Jako jediný v  ČR 
zajišťuje dostupnost kariérového poraden-
ství v takovém rozsahu.

„Dlouhodobě pracujeme s  jednotlivci 
a  jsme navázáni i na další instituce. Spolu-
pracujeme s HR odborníky v oblasti kariéry 
i  se školami. Poskytujeme maximálně až 
10 konzultací, zpravidla ale zájemci vyu-
žijí v  průměru dvě až tři,“ upřesnila Miluše 
Těthalová, kariérová poradkyně, která má 
na starosti pobočku v Hodoníně.
Konzultace probíhají zdarma v  diskrétním 
prostředí. Jen za loňský rok jich poradci CVV 
absolvovali více než 500. „Na pohovor jsem 
šla s  daleko větším sebevědomím. Cítila 
jsem se příjemně a sebejistě a hlavně jsem 
věděla, že to je práce, kterou skutečně hle-
dám,“ prozradila Martina, absolventka vy-
soké školy. Služeb CVV využila v době, kdy 
hledala pracovní uplatnění. Během několi-
ka setkání odcházela s jasnou vizí, co chce 
v  životě skutečně dělat. Zjistěte více infor-
mací o  kariérovém poradenství na www.
vzdelavanivsem.cz, nebo se rovnou objed-
nejte na konzultaci:

Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
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Ze školních lavic…

Bezstarostné období letních prázdnin je za 
námi a my jsme vkročili do dalšího školního 
roku 2017-2018. Letošní slavnostní zaháje-
ní se uskutečnilo 4. září 2017 v 8.30 hodin 
v  tělocvičně za přítomnosti pana starosty 
a zástupců obce.
V tomto školním roce se v  mateřské škole 
vzdělává 52 dětí ve dvou třídách. Vyučující-
mi jsou paní učitelky Jarmila Ševelová, Petra 
Jančová ve třídě Včeliček a Hana Matějíčko-

Ročník Třídní učitelka Počet žáků

I. (1. ročník) Mgr. Šárka Daňková 17

II. (2., 4. ročník) Mgr. Jitka Křenková 20 (6+14)

III. (3. ročník) Mgr. Ludmila Foltýnová 17

IV. (5. ročník) Mgr. Tereza Orságová 12

vá a Mgr. Michaela Janečková ve třídě Be-
rušek. Novou posilou pedagogického týmu 
je paní Kristýna Cutáková v  roli asistenta 
pedagoga.
V základní škole se letos vzdělává 66 žáků. 
Proti loňsku je to nárůst o  tři žáky. Na zá-
kladní škole se vyučuje ve čtyřech kmeno-
vých třídách. Nepovinný předmět nábo-
ženství bude vyučovat P. Mgr. Jacek Nowa-
kowski SP.
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Součástí školy je školní družila s kapacitou 
30 žáků. Vychovatelkou školní družiny je 
paní Alexandra Hadašová.
I letos navážeme na osvědčené akce, které 
škola pořádá. Plánujeme projekty, exkurze 
a preventivní programy, které jsou součás-
tí výuky na naší škole. Budeme pokračovat 
v projektu „Moderní výuka“, jehož realizace 
je stanovena od 1. 2. 2017 do 31. 11. 2019 
a  škola na něj získala 449 726 Kč.  Cílem 
projektu je zlepšení kvality vzdělávání 
a výsledků žáků v klíčových kompetencích 
a podpora profesního růstu pedagogických 
pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělá-
vání a  průběžného sebevzdělávání. V ob-
dobí prázdnin se všechny paní učitelky ZŠ 
zúčastnily pětidenní vzdělávací akce v  ob-
lasti Inkluze. Další vzdělávací akce pro peda-
gogy, Doučování pro žáky a Klub zábavné 
logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Sdílení 

zkušeností pedagogů MŠ a ZŠ připravuje-
me v tomto školním roce. O realizaci šablon 
v  rámci projektu jsem Vás informovala již 
v minulých číslech.
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Díky zřizovateli Obci Sudoměřice, jsme 
opět mohli vylepšit prostředí našich škol. 
O prázdninách došlo k  nutné rekonstrukci 
elektroinstalace sborovny a pořízení nové-
ho nábytku s úložnými prostory.  Byl obno-
ven také úložný nábytek v kabinetu v 1. pa-
tře mateřské školy.
A co nás v nejbližším období čeká? Na ko-
nec září plánujeme ve spolupráci se spol-
kem „Rodiče dětem“ Drakiádu. Od října za-
hájí svou činnost zájmové útvary. Čeká nás 
Projekt Mezilidské vztahy, jehož součástí 
bude Den otevřených dveří a  v dopoled-
ních hodinách Podzimní dostaveníčko s vý-
stavou Podzimníků a Podzimníčků, dílnička-
mi a podzimní ochutnávkou. 
Věříme, že připravované akce se budou dě-
tem líbit a účinně povedou k rozvíjení klíčo-
vých kompetencí všech žáků. 

Všem přeji, aby školní rok 2017/2018 byl 
plný zdraví, pohody, radosti a úspěchů.

Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na konci již pomalu končícího školního roku 
v červnu jsme na zahradu naší MŠ zakoupili 
novou mobilní venkovní sprchu - mlhoviš-
tě. Počasí před prázdninami bylo slunečné 
a teplé, tak jsme velmi uvítali, že jsme dětem 
mohli za dopoledního pobytu venku nabíd-
nout osvěžení a  relaxační a  hravé činnosti 
v duchu letních radovánek. Výhodou tohoto 
herního prvku je, že se může na zimu uklidit 
a k používání sestavit s příchodem léta.
V červnu se v  naší MŠ konala „Miniškolič-
ka“ pro nově přijaté děti. Navštěvovalo ji 
17 dětí se svými rodiči. S p. učitelkami Míšou 
Janečkovou a  Haničkou Matějíčkovou se 
seznamovaly s  prostředím mateřské školy, 
s novými spolužáky, učily se novým věcem, 
jako je zpívání u klavíru, malování u stolečků, 
s pravidly her a podobně. Tato setkávání jsou 
pro tyto malé děti moc dobré a velmi jim po-
máhají v září při jejich „opravdovém“ chození 
do školky.

S předškoláky jsme se letos rozloučili 29. 6. 
„Na Kolečku.“ Na prvňáčky bylo pasováno 
18 dětí. Předškoláci si se svými třídními uči-
telkami paní Petrou Jančovou a  Jarmilou 
Ševelovou nacvičili pásmo básní, které před-
nesli do mikrofonu. Zazpívali svoji oblíbenou 
písničku „Jaro, léto, podzim, zima“ a potom 
už jako budoucí prvňáčci paní ředitelce Mgr. 
Haně Veselé říkali, na co nejvíc se do školy 
těší. Vítězila matematika, společnost kama-
rádů spolužáků a družina.
Pan starosta Stanislav Tomšej s  paními uči-
telkami z MŠ dětem popřáli úspěšný start do 
školy.  Dětem předali knihy od spolku „Ro-
diče dětem“ a další pozornosti od mateřské 
školy, aby měli předškoláci památku na tento 
významný den, kterým loučení s mateřskou 
školou je.
Děti z  kroužku Flétna pod vedením paní 
učitelky Petry Jančové zapískaly na fl étnič-
ky. Zahrály jednoduché písničky, které pilně 
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trénovaly s  paní učitelkou i  doma na konci 
školního roku.
O prázdninách byla mateřská škola v provo-
zu v době od 1. – 21. 7.
Od začátku školního roku v mateřské škole 
užíváme nové skladové prostory v  horním 
patře u 1. třídy. Paní učitelky zde mají zabu-
dovány vestavěné skříně na ukládání pomů-
cek, výtvarných potřeb apod.
Školní rok a  provoz v  mateřské škole začal 
v pondělí 4. 9. v 6. 30.  Mateřská škola je ote-
vřena denně do 16. 00 hodin.
Všechny děti, které byly do MŠ přijaty, již na-
stoupily k  celodenní docházce. Mateřskou 
školu navštěvuje od září 52 dětí, což je plný 
počet, který nám umožňuje kapacita MŠ 
a vyhláška o předškolním vzdělávání, vyhláš-
ka o vzdělávání dětí se speciálními potřeba-
mi a Školský zákon platný od 1. 9. 2017. Od 
zřizovatele OÚ Sudoměřice máme udělenu 
výjimku pro 27 dětí ve třídě.

Od tohoto školního roku vstoupil v platnost 
nový Rámcový program předškolního vzdě-
lávání. K našemu vzdělávacímu programu 
„Poznáváme svět, poznáváme sebe se skřítky 
duhového stromu“, podle kterého uskuteč-
ňujeme vzdělávání v naší MŠ, jsme vyhotovili 
dodatek, ve kterém jsou popsány podmínky 
pro vzdělávání dětí mladších 3 let.
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V mateřské škole pracují 4 pedagogické pra-
covnice.
 V 1. třídě „Berušky“ učí děti p. uč. Mgr. Micha-
ela Janečková a Hana Matějíčková, ve 2. tří-
dě -  „Včeličky“ p. uč. Petra Jančová a Jarmila 
Ševelová. Ve 2. třídě od 4. 9. pracuje s dětmi 
asistentka pedagoga paní Kristýna Cutáková 
na poloviční úvazek. Pomáhá a spolupracuje 
s p. učitelkami při organizaci a realizaci vzdě-
lávání při dopoledních činnostech.
Školní rok je teprve na začátku. Děti se za-
čínají adaptovat na prostředí MŠ. Pro nové 
děti je nejdůležitější zapomenout na to, že 
jsou odloučeni část dne od domácího pro-
středí a od rodičů. Velmi dobře se nám daří 
zvládnout adaptaci pobytem a hrami na naší 
školní zahradě. Při přípravě na pobyt venku 
s  oblékáním nejmenším dětem pomáhá 
paní uklízečka Lenka Macháčková.
O to, aby dětem ve školce chutnalo, se stara-
jí paní kuchařky. Vedoucí školní jídelny paní 
Alena Baculíková a  kuchařky paní Jolana 
Okáníková a Hana Bursíková.
Velkou změnou od 1. 9. je zavedení povin-
ného předškolního vzdělávání v MŠ. Týká se 
dětí, které v dubnu 2018 půjdou k zápisu do 
1. třídy.
Podmínky pro vzdělávání těchto dětí v naší 
MŠ nám stanovuje školní řád platný od 
1. 9. 2017, zpracovaný podle platného škol-
ského zákona. Pro děti, které do 31. 8. 2017 
dosáhly 5 let věku, je od 4. 9. 2017 předškol-
ní vzdělávání povinné. Povinné předškolní 
vzdělávání má formu pravidelné denní do-
cházky v pracovních dnech po dobu nejmé-
ně 4 souvislých hodin denně. Začátek povin-
né doby máme stanoven na 8 hodin. Povin-
né předškolní vzdělávání trvá i v případě, kdy 
byl dítěti povolen odklad školní docházky. 
Nepřítomnost dítěte v  mateřské škole, pro 
které je předškolní vzdělávání povinné, do-
kládají rodiče třídním učitelkám písemně. V 
mateřské škole pořádáme pro rodiče dvakrát 

ve školním roce schůzky, na kterých je sezna-
mujeme s  obsahem našeho předškolního 
vzdělávání,  individuálních pokrocích u dětí 
a  plánovaných akcích v  průběhu školního 
roku. Plánované a také již uskutečněné akce 
i s fotografi emi zveřejňujeme na webových 
stránkách školy v sekci Mateřská škola na ad-
rese – www. skola.obecsudomerice.cz. 
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Celoroční plán našich aktivit nyní teprve při-
pravujeme, ale máme již objednané Divadlo 
„Šikulka“ z  Vracova, které za námi přijede 
s krátkými pohádkami – v tématickém bloku 
„O poslušnosti“ v měsíci říjnu. Děti jistě potě-
ší pohádky „Neposlušný medvídek“ a „Žárli-
vý tučňáček“. V tomto měsíci také pořádáme 
pro Včeličky – děti 2. třídy „Keramické dílnič-
ky.“  Na začátku listopadu za námi přijede lo-
gopedka Mgr. Alena Horáková, která prove-
de orientační logopedické vyšetření u  dětí, 
kterým k  tomuto vyšetření dají písemný 
souhlas rodiče. Za těchto podmínek potom 
mohou paní učitelky s dětmi ve třídách pro-
vádět logopedickou prevenci. 
V závěru listopadu před začátkem adventu 
budeme v  mateřské škole pořádat dílničky 
na tvoření adventních věnečků. 
Naše mateřská škola je spolu se základní 
školou zapojena do projektu Moderní výuka. 

V rámci tohoto projektu spolupracujeme 
s ostatními mateřskými školami a navštěvu-
jeme odborné semináře z  různých oblastí. 
Například na téma čtenářská a matematická 
pregramotnost, logopedická prevence, spo-
lečné vzdělávání – inkluze, individualizace 
předškolního vzdělávání.  
Vzdělávací činnosti, které dětem v mateřské 
škole nabízíme, mají podobu prožitkového 
učení.  Náměty hledáme především na na-
šich každodenních vycházkách. Všímáme 
si dění a  pracovních činností ve vesnici, na 
vycházkách pozorujeme změny v  přírodě, 
změny počasí. Nyní nás zaujaly „porady“ 
vlaštovek před odletem na dalekou cestu. 
Ohlašují nám začátek podzimu. 

Za kolektiv zaměstnanců krásné podzimní 
dny všem čtenářům zpravodaje přeje

Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
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Sdružení – rodiče dětem 

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat o  fungování 
Spolku Rodiče dětem, z.s.
V tomto roce začal pracovat nový výbor 
spolku, který byl zvolen koncem roku 2016. 
Novým předsedou byl zvolen Marian Kočiš 
a novou místopředsedkyní byla zvolena Ilo-
na Fojtíková. Do výboru spolku se přihlásily 
také nové maminky, takže se výbor skládá 
celkem z devíti členů.
Chci tímto poděkovat předchozí předsed-
kyni Petře Šrédlové za její práci. Za jejího 
působení proběhly důležité organizační 
změny, kdy se Sdružení rodičů změnilo na 
Spolek Rodiče dětem, dále proběhly změ-
ny ve vedení účetnictví a další organizační 
změny, které byly administrativně dosti slo-

žité. Vše se jí však podařilo zdárně dokončit, 
nutno podotknout, že s  minimálním po-
čtem lidí ve výboru, což se někdy odrazilo 
i na organizování akcí. Jistě to stálo spoustu 
úsilí a jejího volného času, aby vše proběhlo 
v pořádku a Spolek mohl fungovat dál.
První akcí, kterou nové vedení organizovalo 
ještě ve spolupráci s Petrou Šrédlovou, byl 
již tradiční školní ples. Hudební doprovod 
zajistila skupina F-CLUB z Holíče. Žáci 5. tří-
dy zatančili polonézu, kterou nacvičili pod 
vedením paní učitelek ze ZŠ. Bylo možné 
zhlédnout vystoupení mažoretek, které 
nám ukázaly, proč jsou tak velmi dobře 
oceňovány na různých soutěžích. Následná 
zábava probíhala až do ranních hodin a  já 
věřím, že se všichni dobře bavili. Chci po-
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děkovat všem, kteří se podíleli na přípravě 
plesu či výzdobě tělocvičny a také zaměst-
nancům OÚ za spolupráci s přípravou tělo-
cvičny. Velké díky patří samozřejmě sponzo-
rům za jejich příspěvky do tomboly.
Další akcí bylo „Spaní s pohádkou“ pro děti 
ze ZŠ. Tato akce se uskutečnila v tělocvičně 
ZŠ 31. 3. 2017. Akce se zúčastnilo 42 dětí. 
Děti se začaly scházet od 17:00 hodin. Na 
dvoře ZŠ se rozhořel ohýnek a pro každého 
byl nachystaný špekáček. Zazpívalo se něko-
lik písniček za doprovodu kytary a  hrály se 
různé míčové hry. Od 20. hodiny začaly pří-
pravy ke spánku. Ke čtení byla vybrána kniha 
Harry Potter a Kámen mudrců. Zkázou usíná-
ní u dětí se staly přinesené mobilní telefony, 
se kterými se nemohly rozloučit. K půlnoci 
už ale byl všude klid. Ráno se všichni nasní-
dali a pomalu se rozcházeli domů, nebo si je 
vyzvedli rodiče. Ještě před odchodem jsme 
s  dětmi udělali „kolečko“, kde se každý ke 
spaní mohl vyjádřit. Bylo to přínosné pro nás 
a určitě i pro děti. Malá připomínka byla od 
dětí, které si stěžovaly na chladno. Tělocvič-
na byla vytápěna na 20oC, což by mělo sta-
čit. Když jsme ale viděli, v čem některé děti 
spaly, už jsme se nedivili. Nejenom že by bylo 
vhodné dát dětem v březnu na spaní teplej-
ší pyžamo nebo teplákovou soupravu, ale 
možná by byl u někoho i dobrý námět pro 
Ježíška na spacák.
V sobotu 27. 5. se uskutečnila nová akce 
s  názvem „OD TABLETU ZPÁTKY K SVĚTU“. 
Dá se říct, že jsme se chytli námětu, který 
rodičům Janečkovým dala jejich dcera Zuz-
ka. S tátou Davidem chtěli uspořádat akci, 
kde by děti plnily různé úkoly v  přírodě, 
např. poznávání listů stromů, rýžování „zla-
ta“ v potoce, vyrábění postaviček z jílu, vá-
zání uzlů, poznávání světových stran apod. 
Hlavní myšlenkou byla snaha dostat děti od 
televizí, tabletů, počítačů a telefonů ven do 
přírody. Nám se nápad líbil, a tak jsme na-
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bídli pomoc s  realizací. Chtěli jsme dětem 
ukázat, že pokud si chtějí hrát, nepotřebují 
k  tomu vždy přípojku elektřiny. A hlavně, 
v okolí naší dědiny jsou místa, na která po-
malu zapomínají i  ti dříve narození, a  tato 
místa skýtají spoustu možností pro aktivní 
hru dětí a  také prostor, který se dá využít 
pro takovou akci.
Vybrali jsme si okolí staré přehrádky, kde 
jsme vytvořili deset stanovišť, na kterých 
děti plnily stanovené úkoly. Za jejich spl-
nění dostávaly razítka na svou kartičku. Na 
konci celé trasy si pak každý účastník mohl 
obtisknout dlaň na památeční plachtu 
1. ročníku této akce.
S podporou místních rybářů jsme potom 
využili jejich tábořiště pro opečení různých 
dobrot a  ukončili akci příjemným poseze-
ním u táboráku. Velké díky patří panu Davi-
du Janečkovi, členům spolku, rodičům, kteří 
nám pomohli s přípravou či přímo na akci 
s obsazením stanovišť, členům turistického 
kroužku a panu Skácelovi s manželkou.

Myslím, že kladné ohlasy a počet účastníků 
nás přesvědčily, že si tato akce najde své 
místo v  našem kalendáři akcí i  v příštím 
roce.

Za  sdružení   Marián Kočiš



ŘÍJEN 2017 27



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE28

Děti z farnosti Sudoměřice na táboře

Tábor se uskutečnil od 23. 7. 2017 do 28. 7. 
2017 na faře v Radějově.
Táborníků bylo 15 a  byli rozděleni do tří 
týmů. Každý tým si vymyslel svůj název 
a  vyrobil si svou vlajku, která skupinku 
symbolizovala. Po dobu celého tábora tá-
borníci putovali po stopách svatých Cyrila 
a  Metoděje. Dověděli se mnoho cenných 
informací o  jejich životech a  zahráli si 
spoustu her, které byly motivované jejich 
životem např. putovali k Chazarům, hledali 
ostatky sv. Klementa, stavěli kaple, vyráběli 

Cyrilovo parte v hlaholici, pomáhali Meto-
dějovi ve vězení, kam mu nosili vodu a jíd-
lo, batikovali trika a psali na ně své jméno 
v  hlaholici, nechyběl zpěv za doprovodu 
kytary, zkouška odvahy a  mnoho dalších 
činností a  her. Na závěr tábora na tábor-
níky čekal zasloužený sladký poklad, me-
daile a  pamětní listy s  odkazem sv. Cyrila 
a sv. Metoděje. 
Tímto chci poděkovat dětem, protože byly 
super a také celému týmu. Díky.

Jana Miklová
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Z činnosti kulturního výboru

Rybářská noc
Prázdniny skončily, všem školákům a školač-
kám začaly školní povinnosti, ale já se vrá-
tím na úplný začátek prázdnin a  to na den 
1. 7. 2017, kdy jsme uspořádali společně s ry-
báři velkou Rybářskou noc, která byla první 
a určitě ne poslední. K jídlu byly skvěle při-
pravené ryby od rybářů, za což jim patří veli-
ké díky a k tanci hrála skupina Fair Play. My-
slím, že se tato akce velmi podařila, o čemž 
svědčí Vaše hojná účast. Vám všem, kteří jste 
přišli, moc děkujeme.

 
 Neonová párty
Letošní prázdniny začaly Rybářskou nocí 
a  končily tradičně Neonovou párty, která 
se konala 26. 8. 2017. Všichni, co jste přišli, 
jste byli perfektní. K tanci a  poslechu hrál 
DJ JOHNY GREGORY. Tancovalo a  soutěžilo 
se do pozdních hodin, rozdávala se spous-
ta svítících náramků, náhrdelníků, uší a taky 
se hodně soutěžilo. Zvlášť při soutěži v po-
jídání banánů a  melounů se užilo spoustu 
legrace. Dětem a také dospělým namaloval 

pan Šavara „nový“ obličej. Všem Vám nama-
lované obličeje moc slušely. Všem Vám moc 
děkujeme za velkou účast, velmi nás to těší 
a věříme, že se zúčastníte i dalších akcí, kte-
ré pro Vás připravujeme. V září se uskuteční 
výlet do Bratislavy s plavbou na parníku, v říj-
nu lampionový průvod, v prosinci čertovské 
harašení a  tradiční rozsvěcování vánočního 
stromečku.

Za kulturní výbor Ivana Bederková
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Z činnosti MO SDČR Sudoměřice

Ani v letošním horkém letním období členo-
vé naší organizace nezaháleli, ale zúčastnili 
se nejméně tří velkých akcí. 
První byla červnová akce ve spolupráci s SK 
Sudoměřice - Mezinárodní sportovní den 
pro rodinu. Obsadili jsme 3 stanoviště - ob-
líbený bollo ball, hod míčkem na zvoneček 
zavěšený v brance a chůze v gumácích přes 
překážky. Na každém ze stanovišť byli nej-
méně dva dozorující členové a  hodně dal-
ších našich členů se zúčastnilo jako dopro-
vod či návštěvníci. Bylo to pěkné odpoledne 
za účasti téměř sta rodin.
Další krásná akce, kde nám pro značný zájem 
nestačila místa v autobuse a museli jsme po-
žádat o  výpomoc odvozu autem OÚ, bylo 
vystoupení manželů Osičkových v  jejich 
starém hospodářském stavení v  Lanžhotě. 
Součástí bylo také podávání vyhlášených říz-
ků s bramborovým salátem. Přestože většina 
členů byla velmi spokojená a nadšená, našli 
se jedinci, kteří kritizovali jak jídlo, tak vystou-

pení, přestože celková cena zájezdu byla jen 
200,- Kč. No, všem se nejde zavděčit.
Koncem srpna se uskutečnil zájezd do Miku-
lova. Po prohlídce jeskyně Na Turoldu s uni-
kátní „turoldskou výzdobou“ nás autobus 
zavezl do města. Tady byl rozchod, možnost 
zajít si na kávu či oběd. Po obědě už čekala 
průvodkyně, která nás podrobně seznámila 
s historií města a ukázala nám jeho zajíma-
vosti. Na zpáteční cestě jsme se stavili ve Vi-
nařství U kapličky, zde se natáčel známý fi lm 
Bobule. Kdo měl zájem, mohl z  blízké roz-
hledny pozorovat okolí s Mušovskými jezery.
Do dalšího období plánujeme:
- přivítáme u  nás členy družební orga-

nizace Klubu důchodců z  Brezové pod 
Bradlom

- na 1. přátelském večeru se Spolkem 
přátel destilátů ochutnáme pomazánky 
našich členů, u  kterých bude přiložen 
recept, a také likéry a maceráty od členů 
Klubu, pokud bude o akci zájem, bude-
me ve spolupráci pokračovat

- členská schůze a beseda s jubilanty
- návštěva divadla, případně Vánočního 

koncertu, účast na akcích pořádaných 
Kulturním výborem nebo OÚ

- dále ve spolupráci s  MŠ se zúčastní 
1 – 2 členové týdne Babičky čtou dětem 
v místní MŠ

Jako v minulých letech, byly ukončeny v ob-
dobí prázdnin společné zájezdy na kolech 
pod vedením Václava Možnara a Luďka Mi-
késky, které zase obnovíme od září. Délka 
trasy a místa návštěvy jsou vždy oznámeny 
místním rozhlasem. Rádi na našich výletech 
přivítáme i zájemce z řad občanů.

Za MO SDČR
Růžena Klásková
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Zahrádkáři byli i v horkém létě aktivní

Horké letní měsíce jsou za námi a pomalu 
přichází čas, který je pro všechny zahrád-
káře, vinaře a  jiné pěstitele odměnou za 
celoroční práci. Je to krásný čas sklizně a vi-
nobraní. Ale předtím mi dovolte, abych Vás 
mohl seznámit s  činností místního spolku 
ČZS.
Vraťme se na začátek léta a  připomeňme 
si Sportovní den pro rodinu, který pořádal 
Sportovní klub Sudoměřice dne 17. 6. 2017. 
Akci pro malé i velké se zúčastnil také ČZS, 
který připravil pro děti zábavné disciplíny 
se zahrádkářskou (vinařskou) tématikou. 
I přes větrné počasí se akce zúčastnilo velké 
množství dětí i dospělých, kteří vydrželi až 
do večerní diskotéky. Chtěl bych touto ces-
tou poděkovat pořadatelům za velmi dob-
rou organizaci akce.
V letních měsících si většina z  nás udělá 
čas na odpočinek a ráda se sejde s přáteli. 
Jedno takové letní setkání pořádala dne 
5. 8. 2017 družební organizace ČZS v Petro-
vě pod názvem „Den vinařů“. V místním are-
álu Petrovských Plží vinaři otevřeli své skle-
py, kde nabízeli ochutnávky vín a dechová 
hudba hrála k poslechu i tanci do pozdních 
nočních hodin. Setkání členů družebních 
organizací z  Petrova, Sudoměřic, Skalice 
a Strážnice za teplého letního večera 
bylo velmi příjemné.
Srpnové slunce začalo pomalu za-
barvovat hrozny a  dle staré tradice 
se ve Strážnici 19.  8.  2017 zarážela 
hora. Družební organizace ČZS ve 
Strážnici připravila tuto slavnost 
mezi vinohrady na Hotařské búdě 
pod kopcem Žerotín. Tradice zaráže-
ní hory sahá mnoho století do histo-
rie a dle Hotařského práva od „zara-
zení hory“ nesmí nikdo až do vino-

braní vstoupit do vinohradů. Tato tradiční 
slavnost je velmi oblíbená a  známá. Letos 
se zúčastnil velký počet návštěvníků, mezi 
nimiž nechyběl ani premiér České republi-
ky pan Bohuslav Sobotka. Premiér ochutnal 
vína z  traťového koštu, krátce pohovořil 
s  návštěvníky a  ochotně se nechal i  foto-
grafovat. Před odpoledními přeháňkami se 
návštěvníci schovali pod připravené stany 
a  přes nepřízeň počasí zůstali i  na večerní 
zábavu s cimbálovou muzikou a dechovou 
hudbou.
Hrozny na Sudoměřických tratích začaly 
také dozrávat, a proto je nutné si úrodu hlí-
dat. Zahrádkáři ze Sudoměřic tak jako každý 
rok zveřejnili Plán hlídání vinohradů. Je sice 
smutné, že musíme své vinice hlídat, ale 
v dnešní době se najdou nenechavci, kteří 
kradou úrodu v našich vinicích.
Obecně dobrá moravská vína jsou čím dál 
víc v  oblibě a  zájem o  ně roste. Vinařské 
akce navštěvuje mnoho turistů a známých 
osobností. Ne jinak tomu bylo na Strážnic-
kém vinobraní 9. 9. 2017. Náměstí praska-
lo ve švech pod náporem milovníků vína 
a burčáků, které se ochutnávali v místních 
Víchách. Jednu takovou navštívil i  známý 
rybář Jakub Vágner. Víno je prostě fenomén.
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Chvíle strávené v  našich zahrádkách, sa-
dech a vinicích jsou pro každého asi balzám 
na duši. Doba se ale rychle mění a my s ní 
musíme držet krok. 
Proto si naše místní 
organizace ČZS založi-
la webové stránky. Na 
webové adrese www.
zahradkarisudomeri-
ce.cz najdete mnoho 
dalších informací, foto-
grafi í a článků o historii 
i  dnešku našeho spol-
ku. Na závěr bych Vám 

chtěl poděkovat za Váš čas a  popřát Vám 
krásný podzim a bohatou úrodu.

Miroslav Dajč, člen ZO ČZS Sudoměřice
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Stavba pumtrackové dráhy
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VH SK bilancovala a volila nové spolkové orgány

Zpráva o činnosti VV SK a FO, předložená na VH dne 7. 7. 2017

Vážení čtenáři!
V první dekádě měsíce července tohoto 
roku se uskutečnila jedna z velmi význam-
ných akcí místního Sportovního klubu Su-
doměřice, z. s. a to volební Valná hromada 
(dále jen VH).
Využíváme těchto stránek v obecním zpra-
vodaji, abychom Vás seznámili touto for-
mou s některými zásadními písemnými ma-

Vážení sportovní přátelé,
Vážený pane starosto!

Sešli jsme se na VH SK, abychom kriticky a věcně posoudili výsledky naší práce od poslední 
VH SK, která se konala 4. 4. 2014. Zvolili nové Spolkové orgány SK a přijali v usnesení hlavní 
úkoly na příští volební období let 2017 – 2021. Je to trojjediný úkol, který jistě dnes splníme.
Na dnešní VH SK Vám předložíme zprávy o činnosti, nejdříve zprávu VV SK a VV FO SK Sudo-
měřice. Předseda HO Kaluža Jan, st. Vám podá hodnotící zprávu za HO.
Na VH byli delegováni jak členové FO, tak i členové HO (delegáti nad 18 let), na podkladě 
stanoveného klíče 1:2, který byl schválen na zasedání VV SK dne 28. 4. 2017 (FO 15 + HO 
14 celkem 29 delegátů s hlasem rozhodujícím).

Členská základna SK:
FO mládež 28, dospělí nad 18let 33,  celkem 71 členů
HO mládež - členská základna není uzavřena, probíhají nábory 
 - Dospělí nad 18 let 30                 30 členů
-------------------------------------------------------------------------------------
Celkem členů SK  101 členů

Teď se podíváme, jak se nám dařilo splnit přijatá usnesení na VH SK 4. 4. 2014. Stanovené 
hlavní úkoly se nám podařilo naplnit a to: 
- zorganizovat a  uskutečnit ve spolupráci s  místními spolky a  OÚ, pro organizovanou 

a neorganizovanou mládež z obce Sportovní den,
- provádět instruktáže trenérem mládeže Vladimírem Lantošem o  Pravidlech fotbalu 

FAČR malých forem,
- soustavnou pozornost věnovat přijímání nových členů do SK potažmo do FAČR a HO 

(Provedeny nábory ve škole i individuální nábory s rodiči v obci i širokém okolí)

teriály, které byly posouzeny a odsouhlase-
ny delegáty  VH a to:
• Zpráva o činnosti VV SK a fotbalového od-

dílu, kterou delegátů a hostům přednesl 
předseda SK na VH konané dne 7. 7. 2017,

• Usnesení VH SK Sudoměřice, z.s. , které 
bylo přijato na této VH 

(U obou obsahových materiálů je zachován 
doslovný přepis)
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Dále ve spolupráci s OÚ a SK zabezpečeny materiálně-technické aktivity na:
- terénní úpravy, vybudování nové Pumptrackové dráhy,
- vykácení topolů za kabinami,
- zateplení kabin, soc. zařízení, byla opravena střecha a provedeny nové fasády na budo-

vách,
- rekonstrukci hokejbalového hřiště, střídaček, položení nového povrchu, výměna man-

tinelů,
- usazení nové mobilní buňky při vstupu na hokejbalovém hřišti.

Podali jsme také žádost na MŠMT dne 23. 11. 2017 na zařazení do Programu 133510“ Pod-
pora materiálně technické základny sportu“. Rekonstrukce sociálního zařízení na hřišti 
U Kolní a rekonstrukce vstupní brány na hokejbalové hřiště.

Nepodařilo se doposud:
- dokončit zhotovení zastřešení na nových „střídačkách“ na fotbalovém hřišti (Zadáno 

dodavatelsky Romanu Hovězákovi z Rohatce),
- zabezpečit opravu zděného oplocení RD č. 221 ze strany Sportovního areálu.

Pozitivní hodnocení i od veřejnosti snese organizace již IV. ročníku mezinárodního Spor-
tovního dne pro rodinu (17. 6. 2017).
Toto vše zabezpečoval VV SK. Předkládáme individuální účast čl. na zasedání VV. Od dub-
na 2014 do 3. 7. 2017 se VV sešel celkem 25x. Průměrná účast čl. VV na zasedáních činila 
73,6%. Podíl jednodílných členů na průměru účasti činí u Valentové Gabriely 0,96%, u Mi-
késky Františka 96%, u Kaluže Jana st. 92%, u Hurbana Petra 76% a u předsedy SK 100%.
Velmi negativně, se projevila na práci VV SK rezignace účetní ze všech funkcí SK k 6. 10. 2015 
a rezignace z funkce předsedy KK SK Sudoměřice, z.s k 30. 6. 2016. Funkce účetní byla na-
hrazena kvalitní pracovnicí OS ČUS Hodonín Bc. Kavanovou Janou. Změna ve funkci KK SK 
bude provedena na dnešní VH.
Za práci děkuji členům VV SK. Vážím si jejich práce a oceňuji ji včetně práce účetní paní 
Bc. Kavanové.

Vážení přátelé,
práci VV fotbalového oddílu SK snad ani nelze hodnotit, zejména po podaných rezignacích 
předsedy a místopředsedy FO k 30.6.2016. (Písemné rezignace budou součástí spisového 
materiálu z dnešní VH SK.)
Po těchto rezignacích se absolutně rozpadl VV FO. (Janeček Jiří, Svoboda Josef a Tomeček 
Antonín). Organizaci a řízení přivzal kolektiv VV SK.
VV SK nezabránil v rozpadu I. mužstva pro nedostatek a nezájem hráčů a následné odhlá-
šení ze soutěže III. tř. Sk“C“ v SR 2016-2017, ani z toho plynoucím sankcím, které byly ale 
minimalizovány zásluhou místopředsedy a předsedy SK. Po individuálních návštěvách ro-
dičů žáků a pohovorech se žáky, jsme rovněž nezabránili ani odhlášení starších žáků (7+1) 
ze soutěže OFS Hodonín 2017-2018. Mnoholetá práce trenéra a realizačního týmu přišla 
„vniveč“. 
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Do připravovaného ročníku SR 2017-2018 máme přihlášeno jen jedno družstvo U-11 a to 
družstvo starší přípravky. (5+1). 
Seznámím Vás s dosaženými výsledky družstev FO SK v SR 2013 – jaro 2017:

SR 2013-2014:
IV.tř.sk“A“ Muži: SK Sudoměřice,z.s.
počet utkání V R P skóre body

24 9 4 11 48:48 31
Páté místo v tabulce.
Žáci: OS St.žáci sk.“B“ (7+1)

16 3 1 12 29:133 10

SR 2014-2015:
IV.tř.sk“A“ Muži: SK Sudoměřice,z.s.
počet utkání V R P skóre body

24 3 1 20 34:103 10
Poslední sedmé místo v tabulce.
Žáci: OS ml.žáci sk.“B“ (7+1)

18 2 0 16 8:225 6

Hokejbal: Na podkladě návrhu SK byl vyhlášen třetím nejlepším sportovcem za rok 2014 – 
Lubomír Komenda – na galavečeru 21. 1. 2015.

SR 2015-2016:
IV.tř.sk“A“ Muži: SK Sudoměřice,z.s. 
počet utkání V R P skóre body

16 12 2 2 62:18 38
První místo. Zabezpečen postup do III. tř. s náskokem 5 bodů před druhou TJ Sokol Louka. 
Družstvo bylo odhlášeno ze soutěže. Bohužel.
Žáci: OS ml..žáci sk.“B“ (7+1)
20 12 2 6 89:58 38
Družstvo skončilo na  4.místě.

SR 2016-2017:
Družstvo dospělých nezahájilo SR pro absolutní nezájem hráčů o soutěž.
Žáci: OS ml.žáci sk.“B“ (7+1)

26 12 1 13 105:99 37

Družstvo ml.žáků skončilo na 8.místě ze 14 účastníků – trenér Lantoš Vladimír. Velmi pozi-
tivně lze hodnotit i účast na Zimním halovém turnaji v Mutěnicích dne 3. 12. 2016 odkud si 
družstvo SK odvezlo sladkosti a pohár za I. místo.
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SR 2017-2018:
Družstvo mužů nepřihlášeno do soutěže. Přihlášené družstvo st.žáků. Ještě před koná-
ním losovacího aktivu OFS Hodonín dne 30. 6. 2017 odhlášeno dopisem SK ze dne 26. 6. 
2017 z důvodu údajných přestupů hráčů do okolních TJ, SK (Baláž, Kýr, Šimoník, Šuráň). 
V SR 2017-2018 máme přihlášeno jen jedno družstvo st.přípravky (5+1). Přejeme hodně 
úspěchů jak realizačnímu týmu, tak všem hráčům. Tolik o dosažených výsledcích fotba-
lového oddílu SK.

Vážení sportovní přátelé!
Teď ještě několik slov o naší Kontrolní komisi SK Sudoměřice, z.s. (dále jen KK), která má 
nezastupitelné místo v  naší práci v  SK, dle čl. III. odstavce 5 Stanov. Co do působnosti 
KK náleží, lze i  logicky odvodit z  jejího názvu. Na VH SK v  dubnu 2014 byla zvolena 
KK SK. Předseda KK se zúčastnil jen jednoho jednání a to při předávání funkce účetní mezi 
Nogovou Janou a Valentovou Gabrielou ještě v minulém volebním období (viz.“Předávací 
protokol SK Sudoměřice ze dne 16. srpna 2012). K tomu již nelze nic dodat.
Co říci závěrem mého vystoupení. Mohu říci jen to, že se nám nepodařilo přesvědčit 
občanskou veřejnost, zejména mládež, že fotbal-sport jako takový, má v životě člověka 
důležité místo a smysl. Někteří hráči mají nevyvinutý emoční smysl pro sport. Seberea-
lizační složku nám nepomohli zajistit ani rodiče u svých dětí. Hráči, kteří odešli, se nei-
dentifi kovali s klubem.  U dětí s rodiči se nám nepodařilo zabezpečit vnitřní nastavení 
ke sportu zejména k  fotbalu.  Vím, že dnešní život, prostředí, vytváří mnoho a mnoho 
možností si aktivitu iniciativně vybrat podle libosti. Je nutné tyto myšlenky, v  příštím 
volebním obdobím zanalyzovat v SK, přijat optimální východiska v nových spolkových 
orgánech SK, včetně vedení k rozumnému patriotizmu ve vztahu ke klubu, obci. K těmto 
věcem i emočně přistupovat.
Přeji hodně úspěchů v tělovýchově a sportu v naší vesnici. Děkuji sponzorům a zejména 
zastupitelům obce, že mohu konstatovat, že jsme jejich zásluhou fi nančně stabilizovaný 
spolek, jak o tom budou hovořit další členové VV ve svých vystoupeních. Za práci děkuji 
ještě jednou i činovníkům SK.
Děkuji, že jste mě vyslechli!  

Vážení spoluobčané!
V další části našeho článku Vás chceme seznámit s usnesení z VH Sportovního klubu Sudo-
měřice,z.s., které bylo přijato 7. července 2017 a je rovněž otištěno v plném znění:
Valná hromada Sportovního klubu Sudoměřice, z.s. (dále jen VH) navázala na předchozí 
VH v roce 2014. Projednala a posoudila činnost Sportovního klubu, jeho oddílů a stanovila 
hlavní úkoly pro příští období.

VH SK Sudoměřice,z.s.:
1. Projednala a schválila:
a) Zprávu o činnosti výkonného výboru SK a fotbalového oddílu přednesenou předsedou 

SK Dr. Štěpánem Bučkem a zprávu hokejbalového oddílu SK přednesenou předsedou 
HO Janem Kalužou st. od minulé VH.
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b) Zprávu o výsledcích hospodařená Sportovního klubu a návrh rozpočtu obou oddílu na 
rok 2017 přednesenou Františkem Mikéskou.

c) Zprávu kontrolní komise SK přednesenou předsedou SK Dr. Štěpánem Bučkem.
d) Zprávu mandátové komise přednesenou Stanislavem Káčerkem.
e) Zprávu volební komise přednesenou Josefem Ivánkem.
f) Zprávu návrhové komise přednesenou Martinem Stanislavem.
g) Pracovní předsednictvo ve složení Dr. Buček Štěpán, Hurban Petr, Kaluža Jan st., Mi-

késka František, Tomšej Stanislav
h) Výši členských příspěvků hokejbalového oddílu SK Sudoměřice,z.s. za rok (muži 

1000,- Kč, mládež 150,-Kč)

2. Stanovila počty členů VV SK na 5, VV FO na 5 a VV HO rovněž na 5 členů.

3. Zvolila komise VH:
- 3 člennou mandátovou komisi ve složení:

• Hujsa Milan
• Káčerek Stanislav 
• Mikéska František,st. 

- 3 člennou volební komisi ve složení:
• Ivánek Jozef
• Janík Robert
• Janeček Jiří

- 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
• Stanislav Martin
• Danielik Marek
• Němec Marek

4. Zvolila:
a) předsedu SK Dr. Štěpána Bučka
b) místopředsedu SK Františka Mikésku
c) Ostatní členy VV SK:

• Vlastimila Hynčicu
• Jana Kalužu,st.
• Stanislava Mikésku

5. Zvolila VV FO:
a) předsedu Stanislava Mikésku
b) Ostatní členy VV FO:

• Ladislava Maradu
• Petra Kundratu
• Radka Salčáka
• Josefa Slováčka
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6. Zvolila VV HO:
a) předsedu Jana Kalužu,st.
b) Ostatní členy VV FO:

• Mária Dinku
• Josefa Hájka
• Zdeňka Juráska
• Kristýnu Kvaltínovou

7. Zvolila členy Kontrolní komise:
• Petra Hurbana
• Jana Kalužu,ml.
• Petra Okáníka

8. Stanovuje hlavní úkoly pro příští období:
a) Vyhlásit V. ročník mezinárodního Sportovního dne pro rodinu 2018 za spolupráce míst-

ních spolků a účinné pomoci OÚ  - gestora akce.
 Odpovídají: předseda fotbalového a hokejbalového oddílu předseda a místopředseda SK.
b) V součinnosti s VV fotbalového oddílu a VV SK svolat zájemce o založení družstva v ka-

tegorii dospělých a žáků.
 Odpovídají: předseda FO 
 Termín: do 31. 12. 2017
c) Ve spolupráci s  OÚ Sudoměřice nadále provádět pravidelné úpravy a  rekonstrukci 

Sportovního areálu U Kolní včetně Pumptrackové dráhy.
 Odpovídají: předsedové oddílů SK
d) Podporovat, rozvíjet a vytvářet podmínky pro tělovýchovu a sport, zejména u mládeže.
 Odpovídají: předsedové oddílů SK
e) Nadále úzce spolupracovat s místním OÚ v Sudoměřicích při zabezpečování společ-

ných akcí, při fi nancování údržby a správě majetku SK.
 Odpovídají: předsedové VV SK

Delegáti VH SK Sudoměřice, z.s.

Vážení sportovní přátelé!
V sobotu 2. září 2017 by zahájen nový fotbalový soutěžní ročník 2017 - 2018. Z tohoto 
důvodu Vám předkládáme schválený „Časový rozpis mistrovských utkání OS, skupiny “B“, 
starší přípravky (5+1) SK Sudoměřice z.s. 

Kolo Den a datum Hodina Soupeř Odjezd na utkání Pozn.
1. SO  2. 9. 2017 10:00 TJ BANÍK LUŽICE,z.s.

SK SUDOMĚŘICE,.z.s.
9:00 -

2. NE 10. 9. 2017 14:00 SK SUDOMĚŘICE,.z.s.
TJ SLAVOJ ROHATEC,z.s.

- -

3. NE 17. 9. 2017 10:45 FC MORAVSKÝ PÍSEK,z.s.
SK SUDOMĚŘICE,.z.s.

9:45 -



ŘÍJEN 2017 45

4. SO 23. 9. 2017 10:00 TJ SLOVAN BZENEC,z.s.
SK SUDOMĚŘICE,.z.s.

9:00 -

NT ČT 28. 9. 2017 - - - -
5. NE 1. 10. 2017 - SK SUDOMĚŘICE,.z.s.

VOLNO
- -

6. SO 7. 10. 2017 10:00 TJ SOKOL HROZNOVÁ LHOTA
SK SUDOMĚŘICE,.z.s.

9:00 -

7. NE 15. 10. 2017 15:00 SK SUDOMĚŘICE,.z.s.
FC VESELÍ NAD MORAVOU,z.s.

- -

8. NE 22. 10. 2017 14:00 TJ KEN VESELÍ NAD MORAVOU,z.s.
SK SUDOMĚŘICE,.z.s.

13:00 -

9. NE 29. 10. 2017 14:00 SK SUDOMĚŘICE,.z.s.
FK HODONÍN,z.s.

- -

Věříme, že si vyberete některé nabízené termíny konání soutěžních utkání a přijdete se 
nejen podívat, ale zejména povzbudit naše nejmenší hráče na domácím fotbalovém hřišti 
U Kolní, i venku.
Motivujme společně děti k aktivnímu zapojení do sportu a tělovýchovy v obci.

Na vzájemnou spolupráci rodičů a dětí se sportovními oddíly se těší
kolektiv členů VV SK Sudoměřice, z.s.
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Hokejbal

Letní přípravu jsme začali 15. července na 
domácím hřišti. Přípravu absolvovalo prů-
měrně 10-12 lidi na trénink. Příprava pro-
běhla pod vedením trenéra Zdeňka Juráska. 
Někteří zkušení hráči ukončili karieru a  tak 
jsme do našeho mužstva zařadili čtyři na-
dějné dorostence ve věku 15-16 let. S tím-
to trendem bychom chtěli pokračovat, aby 
naše mužstvo mělo budoucnost. 
V přípravě jsme odehráli turnaj v  sousední 
Skalici. V polovině srpna se na našem stadio-
nu uskutečnil velmi vydařený turnaj, které-
ho se zúčastnili i všichni naši hráči. Na konci 
měsíce srpna nás čekala poslední generálka 
v podobě Českého poháru. Tento turnaj se 
nám velmi vydařil, přivezli jsme pohár za 
krásné druhé místo. Velkým potěšením pro 
náš celek bylo také to, že nejlepší hráč a nej-
lepší střelec byli z našeho celku. Velkým zkla-

máním pro nás na tomto turnaji bylo, že se 
nám zde zranili dva kvalitní hráči. Pro novou 
sezonu uděláme všechno pro to, aby se na 
našem stadionu hrálo opět play off .

Jan Kaluža st. 
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Okénko Vlasty Hynčice

Závodní sezona pomalu končí.
Každý víkend jsem absolvoval závody a  to 
letos nově i Českou Enduro sérii. Je to nová 
disciplína, kdy na kole vyjedete na kopec, 
a  měří se jen rychlostní zkoušky ve sjezdu. 
Okruh mívá okolo 35km a 5 měřených úse-
ků. V cíli se sečtou časy průjezdu a nejnižší 
součet vyhrává. V průběžném pořadí jsem 
na 3. místě ve své kategorii.
Hodně mě to baví a další závodní rok dám 
přednost enduro závodům! Sjezdové závo-
dy jsem odjel jak na  Slovensku tak i u nás. 
Na Mistrovství České republiky jsem obsadil 
druhé místo na trati v Koutech nad Desnou. 
Slovenské mistrovství jsem vyhrál na Kubín-
ské Holi. Dělají mi radost kluci, které trénuji. 
Začínají jezdit rychleji než já! Věnuji se více 
rodině, a  proto nějaké závody vynechám. 
Jsem moc rád, že můžu dělat to, co mě baví. 

Zároveň předávat své zkušenosti a motivo-
vat nové závodníky. Děkuji všem za podpo-
ru!!

Vlasta Hynčica 
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Benkston cup 2017

O víkendu 19 - 20. 8. 2017 se ve sportov-
ním areálu U kolní uskutečnil druhý ročník 
hokejbalového turnaje mužů pod názvem 
Benkston cup. Tohoto turnaje se zúčastnilo 
8 mužstev z Moravy a Slovenska. Naši obec 
v  turnaji reprezentovala dvě mužstva a  to 
Benkstoni Sudoměřice a Silver boys Sudo-
měřice. V sobotu se odehráli základní sku-
piny turnaje, v neděli pak následovalo play 
off , ve kterém si nejlépe vedl tým Vikings 
Skalica, který porazil ve fi nále naše Benks-
tony poměrem 2:1. Souboj o  třetí místo 
ovládl tým Rangers Zlín, který hladce po-
razil Slovenskou Viesku. V rámci turnaje byl 

nachystán i  doprovodný program, kde si 
každý účastník mohl vyzkoušet jak tvrdou, 
nebo přesnou střelu má. Každé příchozí 
dítě pak bylo odměněno. Po celou dobu 
turnaje panovala přátelská atmosféra, 
hrálo se v  duchu fair play a  všichni účast-
níci byli s organizací spokojeni. Jsme tedy 
dostatečně motivovaní uspořádat další, již 
třetí ročník a udělat tak z turnaje každoroč-
ní tradici. Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem sponzorům a  dobrovolníkům, bez 
kterých by nebylo možné turnaj na také 
úrovni uspořádat.

Martin Chovanec
 
Pořadí:
1. Vikings Skalica
2. Benkstoni Sudoměřice
3. Rangers Zlín
4. NaTabak Vieska
5. Silver boys Sudoměřice
6. Boston Zlín
7. Tečovice Fighters
8. Loozers Zlín

Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: Jozef Brdečka 
  (Benkstoni Sudoměřice)

Nejlepší obránce: Michal Salajka 
  (Vikings Skalica)

Nejlepší útočník: Milan Skyba 
  (Rangers Zlín)

Nejlepší střelec: Jan Kaluža 
  (Benkstoni Sudoměřice)

Nejužitečnější hráč: Rado Drgoň 
  (NaTabak Vieska)
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Dožínky 3. září 2017 – poděkování za úrodu
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Bankston Cup
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První školní den – třída Berušek

První školní den – třída Včeliček


