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SUDOMĚŘICE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři našeho zpravodaje, všechny Vás co nejsrdečněji zdravím.
Nevím jak Vám, ale mně se zdá, že ten
čas hrozně rychle běží. Vždyť za chvíli
jsou tu Vánoce, konec roku a také účtování, co se dělo, co se mělo dít a neudálo, ale také co se chystá v příštím roce
2017.
Úvodem se ale musím nejprve omluvit
za svá možná příkrá slova uveřejněná
v minulém zpravodaji, týkající se tkz.
náplav v naší obci. Pokud se někoho
z Vás má slova osobně dotkla a nebylo
to ode mne spravedlivé, tak se Vám moc
omlouvám. Mým úmyslem nebylo někoho urazit, ale spíše povzbudit a upozornit na to, že nemáme být vůči svým
novým spoluobčanům, vůči své nové
a společné komunitě a novému domovu sobečtí, namyšlení a přezíraví. Vím, že
někdy jsou zvyklosti, akce a společenské
dění v Sudoměřicích vůbec těžko uchopitelné, složitě jsou probojovávány a nezvykle se do nich musí vkládat mnoho
energie na organizaci a zvláště mnoho
přemlouvání k účasti. Nám přistěhovalcům, náplavám, se zvláště toto prosení
zdá velmi podivné. Vždyť téměř všude
jinde, odkud jsme sem my cizí přišli, je
to velká čest být účasten na veřejných
a obdobných akcích, ať už je to jít někde
v krojích, ve sportovním nebo fanouškovském dresu, popř. prezentovat se
svým vínem, slivovicí, ukázat své dovednosti, schopnosti a něco dalšího podobně hezkého a užitečného.
Pokračování na str. 4

Vážení a milí čtenáři sudoměřického zpravodaje,
opět se přiblížil konec roku a s ním i adventní a vánoční období. To znamená také čtvrté a poslední letošní číslo obecního zpravodaje, který je
některými označován jako kostelní listy. K tomu viz komentář uvnitř čísla.
Najdete zde pravidelné příspěvky, jak jste zvyklí—od zpravodajství
z obecního zastupitelstva a úřadu, mateřské i základní školy, přes informace o dění ve farnosti, knihovně, v místní organizaci svazu důchodců, myslivců, sportovním klubu až po články Michala Novického, Vlasty Hynčice
informujících o jejich aktivitách.
Mimo tyto obvyklé rubriky naleznete i článek o naší nejstarší spoluobčance paní Jarmile Javornické, která se v těchto dnech dožila 96 let a vyjádření
redakce k pochybnostem o objektivitě obecního zpravodaje.
Dovolte mi využít této příležitosti k poděkování všem přispěvatelům, kteří během roku posílali články do zpravodaje a popřát jim i Vám příjemné
prožití vánočních svátků a štěstí, zdraví a spokojenost v novém roce 2017.
redakce zpravodaje

Základní škola - LISTOVÁNÍ s Lukášem Hejlíkem

Společné foto jubilantů z řad našich seniorů
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pokračování
z titulní strany
Hlavně těmito aktivitami se totiž vytváří
domovina, společenství lidí, kteří si mohou vzájemně o sobě
říci, že jsou sousedé
a přátelé z našeho milovaného domova,
ze Sudoměřic. Vím, že to není zase až tak
jednoduché, že se často objeví i v sousedských vztazích nepochopení, závist a pomlouvání, ale to je skutečně oproti ostatnímu jenom malichernost. Pokusme se
o to změnit a přetvořit společně naši obec
k něčemu novému, co opravdu stojí za to.
Vánoce a nový rok nám dávají příležitost
s tím něco začít dělat.
Co se v uplynulém období událo. Nejprve
akce investičního charakteru. V měsících
říjnu a listopadu byla vybudována ve sportovním areálu U Kolní pumptracková dráha. Pumptrack je unikátní dráha pro děti
i dospělé na uzavřeném okruhu, kde se
udržuje rychlost jen „pumpováním“ mezi
boulemi a klopenými zatáčkami. Naše dráha je určena hlavně k adrenalinové jízdě na
kolech. Velký dík za organizaci a postavení
této dráhy patří našemu slavnému spoluobčanovi, závodnímu jezdci a cykloservismanu Vlastimilu Hynčicovi, jeho kamarádovi Ing. Romanu Kaločayovi a dalším
jejich obětavým kamarádům. Hodně práce
také odvedli nadšenci bikeři, kluci ze Sudoměřic a okolí, pro které je tato dráha velmi dobrým tréninkovým domovem. Všem
moc děkuji. Na jaře nás ještě čeká provést
kosmetické úpravy trati, aby byla nejenom
účelná, ale i hezká. Doufejme, že si všichni
naši mladí kluci i děvčata na pumptracku
s chutí zajezdí, vyřádí se a zasportují si. Určitě je to mnohem lepší a zdravější zábava,
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než jen stále sedět u počítačů a hrát si hry.
Nabídka tu je, tak proč ji nevyužívat.
V měsíci listopadu se také konečně začalo
s budováním nové obřadní síně. Jak je jistě
většině našich spoluobčanů již vcelku dobře známo, nebylo rozhodování o demolici
starého objektu a výstavbě nové obřadní
budovy vůbec jednoduché. Některým zastupitelům se zdála tato investice vcelku
zbytečná, drahá, velmi málo využitelná, protože má opravdu velmi specifické určení.
I přesto jsme se k tomuto kroku odhodlali,
demokraticky hlasovali a rozhodli jsme o realizaci této investice. Dnes je stará budova
již zbourána, a pokud počasí dovolí, bude
se zanedlouho zahajovat s výstavbou nové.
Výběrové řízení vyhrála místní firma pana
Jiřího Janečka a dle smlouvy má dokončit
stavbu do listopadu 2017. V tomto období
se opět finišuje s podáváním žádostí o dotace pro příští rok. Podala se žádost o dotaci
na chodníky v centru obce, na opravu Statku č. p. 126, dovybavení našeho centra likvidace bioodpadů (kompostárny) zařízením
na zpracování, rozdrcení a řádné rozmíchání těchto materiálů pro zakládku krechtů na
zpracování kompostu, připravuje se podání
žádosti na vybudování workoutových a fitnessových sportovních zařízení na dětských
hřištích v naší obci a také dovybavení naší
knihovny o elektronickou evidenci knih, zápůjček a objednávání. V příštím roce se plánuje za vlastní zdroje s dobudováním části
komunikací a výstavbou veřejného osvětlení v lokalitě Díly za zahradou II, prodloužením infrastruktury k novým sklepům ve
Starém potoku, výstavbou plotu u mateřské školy a s dalšími drobnějšími opravami.
V tomto uplynulém období se také zakoupilo nové mobilní podium, určené především
do naší tělocvičny, které by mělo sloužit pro
lepší viditelnost na vystupující školní děti při
jejich akcích.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

V uplynulém období se také konalo několik vydařených společenských akcí. V říjnu
lampionový průvod po vesnici, v listopadu nejprve svatomartinské chutnání vín
pořádané místními zahrádkáři, na kterém
jsme také jako hosty přivítali zástupce
družebních obcí ze Sudoměřic u Bechyně
a Sudoměřic u Tábora. Následovaly akce
profesionálních vinařů Strážnicka pod
názvem Husa na víně, začátkem prosince
Čertovské harašení v tělocvičně ZŠ a do
kostela přišel dětem popřát svatý Mikuláš. V neděli 11. 12. by se měl konat Misijní
koncert pro Zambii. Dne 21. 12. se bude
konat tradiční Zpívání u stromečku, 25. 12.
dětské vánoční pásmo v kostele a 29. 12.
se uskuteční vánoční koncert se Slováckou
kapelou Romana Horňáčka v kostele Krista
Krále. Nový rok tradičně oslavíme pospolu
a s ohňostrojem.

Blíží se závěr tohoto roku a do svých domovů jsme každá rodina obdržela od naší
obce jako dárek účinného pomocníka,
stolní kalendář Sudoměřice r. 2017, kde
jsou zaznamenány plánované události
společenského života u nás a také termíny vývozů popelnic a tříděného odpadu.
Ať je nám všem ku prospěchu a pokud Vás
tento kalendář potěšil nebo i zklamal, dejte nám to prosím vědět, zda máme v tomto i v příštích letech pokračovat nebo ne.
Závěrem mého úvodního slova Vám všem
přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně radosti a spoluprožívání těchto nejkrásnějších svátků v roce. Do nového roku také
přeji hodně úspěchů, štěstí, zdraví a spokojenosti pro Vás a pro všechny Vaše blízké.
Stanislav Tomšej, starosta obce

demolice smuteční síně
PROSINEC 2016
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Usnesení z XXIV. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice ze dne 3. 10. 2016
Usnesení č. XXIV/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce na r. 2016.
Celkem příjmy navýšeny o 6 tis. Kč, náklady
navýšeny o 6 tis. Kč a financování beze změn.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/3 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce na r. 2016.
Celkem příjmy navýšeny o 65,9 tis. Kč, náklady navýšeny o 363,5 tis. Kč a financování navýšeno o 297,6 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/4 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
prodej pozemků parc.č.1854/3, 1868, 3034,
3049, vše v k.ú. Sudoměřice, Ředitelství
vodních cest ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody1222/12, 110 15 Praha1, IČ 67980801 za
celkovou cenu 30.100,-Kč.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/5 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového
místa, cena nájmu je 2,-Kč/m2 a 4,74,-Kč/m2
s účinností ode dne 4. 10. 2016.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/6 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/7:
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice tímto schvaluje rozhodnutí Komise pro hodnocení nabídek
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o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce smuteční síně Sudoměřice“.
b) Nejvhodnější nabídka této VZ je fi. Jiří Janeček, Sudoměřice 7, IČ: 686 73 167 s nabídkovou cenou 2 339 499,35 Kč, bez DPH.
c) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje
starostu obce k uzavření příslušné smlouvy
o dílo, za cenu a podmínek, které byly ve veřejné zakázce vysoutěženy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
p. Kočvara nehlasoval.
Usnesení č. XXIV/7 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se
zřízením zástavního práva a s případným dalším omezením (kterými jsou: zákaz zcizení, zákaz zatížení, závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazek neumožnit zápis nového zástavního práva
namísto starého) k pozemkům v KN parc.č.
1591/3,1592/4 a 1593/3 vše v k.ú. Sudoměřice.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 1 (Kočvara),
zdržel se 1 (Rybecká)
Usnesení č. XXIV/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
plánovací smlouvu mezi obcí Sudoměřice
na jedné straně a paní T. Š. a panem M.Š.,
bytem Skalica na straně druhé, týkající se realizace stavby stavebníka a staveb dotčené
veřejné technické infrastruktury a na jejich
dokončení nejpozději do 12 měsíců ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy, v upraveném znění.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice k žádosti
paní J. R., bytem Strážnice o přidělení bytu
v DPS přijalo usnesení, že se nadále budou
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

pronajímat byty v DPS pouze občanům obce
Sudoměřice.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/10 bylo schváleno.

1884 a 1886/3.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
p. Fojtík nehlasoval
Usnesení č. XXIV/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zásadně
nesouhlasí s vybudováním betonového
oplocení kolem pozemku parc. č. 14 v k.ú.
Sudoměřice.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/15
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost maminky žákyně Z. P. o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu obce na letní tábor,
protože tato žadatelka a ani její dcera nejsou
trvale bytem v naší obci.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/12:
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádosti pana J. S., bytem Sudoměřice a pana
M. S., bytem Sudoměřice.
b) Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že
se zatím byt na č. p. 106 nebude pronajímat
a bude sloužit jako pojistka pro řešení velmi
tíživé situace ohrožených rodin ze Sudoměřic.
c) Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo
o zrušení pořadníku na přidělení obecního
bytu s okamžitou platností.
Hlasování č. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/12 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Smlouvu zřízení služebnosti a dohodu o narovnání, mezi Obcí Sudoměřice a Povodím
Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11,
Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013, k pozemku parc. č. 1497/1 a pověřuje starostu obce
k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/13 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice k žádosti
pana Z. F., bytem Sudoměřice o pronájem
částí parc. č. 1884 a 1886/3 sděluje, že žadatel musí k žádosti nejprve doložit odsouhlasené geometrické oddělení pozemků parc. č.
PROSINEC 2016

Usnesení č. XXIV/16
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací
smlouvu mezi DSO Obce pro Baťův kanál,
se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, 695 01
Hodonín, IČ 75068478 a Obcí Sudoměřice,
696 66 Sudoměřice č. p. 322, IČ 00 285 331
na převzetí daru Herní sestavy Klosterneuburt, která je v současné době umístěna
v areálu přístaviště Pod Výklopníkem na parc.
č. 1887 a pořizovací cena daru je 61 111 Kč.
Zastupitelstvo současně pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/16 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/17
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklých pozemků parc.
č. 948/2 o vým 1 m2 a 948/3 o vým. 1 m2, které vznikly dle GP č. 777-204/2016, který vypracovala fi. Geprostav geodézie s.r.o., Horní
Plesová 4375, 695 01 Hodonín.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/17 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/18
Zastupitelstvo schvaluje odeslání Žádosti
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem
Hodonín na vykonávání přenesené působ7

nosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, namísto orgánů Obce Sudoměřice, vč.
návrhu VPS na tuto činnost do 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/18 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
výběrové řízení na dodávku mobilního podia do tělocvičny a pověřuje starostu k sepsání smlouvy s vítězným uchazečem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/19 bylo schváleno.
Usnesení č. XXIV/20
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí
s přípravami prací vedoucí ke směně pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Sudoměřice za obecní pozemek parc. č.5040
v k.ú. Sudoměřice. Zastupitelstvo pověřuje OÚ k zajištění podkladů, GP a objednání
úředního ocenění všech pozemků potřebných pro možnou realizaci směnné smlouvy
s farností.
Hlasování č. 20: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XXIV/20 bylo schváleno.

č. 072/880/2004 ze dne 31. 3. 2004 mezi
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66
Sudoměřice, IČ 00285331 a společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 01 Hodonín, IČ 49454544
s účinností a platností dnem podpisu obou
stran.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/4 bylo schváleno.
Usnesení č. XXV/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje
o spolufinancování sociální služby zařazené
v Okresní minimální síti sociálních služeb za
ORP Hodonín na rok 2017 ve výší 63.850,-Kč.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/5 bylo schváleno.

Usnesení z XXV. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice ze dne 14. 11. 2016

Usnesení č. XXV/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
alikvotní podíl ve výši nejméně 15% (a nedotační část vjezdy, rampy – předpokl. ve
výši 42 tis. Kč), na dofinancování akce chodníky pro projekt „Rekonstrukce a výstavba
chodníků Sudoměřice“ a schvaluje podání
žádosti o dotaci. Zplnomocňuje starostu
obce k podepisování úkonů k tomu souvisejících. Projekt celkem: cca 1 820 tis. Kč vč.
DPH
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXV/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce na r.
2016. Celkem příjmy navýšeny o 237,6 tis. Kč,
náklady navýšeny o 719,4 tis. Kč a financování navýšeno o 481,8 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXV/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí Závěrečný účet DSO – Mikroregion
Strážnicko za rok 2015.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 1
(Dr. Š. Buček)
Usnesení č. XXV/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXV/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o provozování

Usnesení č. XXV/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočet DSO – Mikroregion Strážnic-
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ko na r. 2016.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 1
(Dr. Š. Buček)
Usnesení č. XXV/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXV/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Plán inventur za rok 2016.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XXV/10
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt automatizace Místní
knihovny v částce 31.000 Kč. Celkové náklady projektu 45.750,- Kč. Vlastní prostředky
obce 14.750,- Kč.
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XXV/11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost
paní Z. O., bytem Sudoměřice o pronájem
obecního bytu.
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/11 bylo schváleno.
Usnesení č. XXV/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemků

parc. č. 1886/3 o vým. 35m2 a části pozemku
parc. č. 1884 o vým. 81m2, vše v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 1
(Fojtík Zdeněk)
Usnesení č. XXV/12 bylo schváleno.
Usnesení č. XXV/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.r.2654/35
v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/13 bylo schváleno.
Usnesení č. XXV/14
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí žádosti o pronájem bytů v DPS Sudoměřice – žadatelka paní E. O., bytem Sudoměřice a paní M. M., bytem Sudoměřice.
b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice přesouvá
rozhodnutí o pronájmu volných bytů v DPS
na období po dokončení plánovaných investičních prací, které mají být ukončeny v těchto bytech v termínu 02/2017.
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/14 bylo schváleno
Stanislav Tomšej – starosta
František Mikéska - místostarosta

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ:
PROSINEC - BŘEZEN (vždy ve čtvrtek)
Popelnice, plasty, papír, Tetrapac
Prosinec 29. 12. 2016
Leden 12. 1. 2017, 26. 1. 2017
Únor
9. 2. 2017,23.2.2017
březen 9. 3. 2017, 23. 3. 2017

PROSINEC 2016
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Co s odpady z našich domácností
Do popelnic se nesmí ukládat:
velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapaliny, látky žíravé, látky výbušné, zápalné
a lehce vznětlivé, kafilerní odpad (uhynulá
zvířata), zemina, kamenivo a stavební suť,
nebezpečné odpady (např. zářivky, výbojky,
akumulátory, baterie, obaly od kyselin, barev,
ředidel, olejů apod.) a materiály ohrožující
zdraví nebo bezpečnost lidí manipulujících
s těmito nádobami. V případě, že pracovníci
zajištující svoz popelnic zjistí, že v nádobě je
umístěn tento nepovolený odpad, NEBUDE
POPELNICE VYVEZENA!!Zde je tabulka jak
nakládat s odpady, které se mohou dále vytřídit: Směsný komunální odpad - svoz popelnic každých 14 dnů – čtvrtek
Papír
a) papírový obal - kartony – tyto obaly
není nutno trhat na menší kusy, obecní
zaměstnanci odeberou každých 14 dnů,
vždy při svozu komunálního odpadu
nebo dodá občan na sběrný dvůr
b) smíšený papír – noviny, letáky, lepenka
– svázaný do balíků obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při
svozu komunálního odpadu nebo dodá
občan na sběrný dvůr
c) ostatní papír - vše co nepatří do a) a b)
mimo nebezpečné odpady – barva pytle MODRÁ - obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu nebo dodá občan
na sběrný dvůr
Pozn.: Do MODRÝCH pytlů na tříděný papír
nepatří např. prázdné pytle od cementů,
zednických lepidel, malt atd.
Plasty
a) Plasty - barva pytle ŽLUTÁ – PET láhve,
kanystry, obaly od čisticích prostředků,
pracích prášků, jogurtů apod. - vše vy10

myté a sešlapané. Transparentní folie
čiré, strečky apod. - obecní zaměstnanci
odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako dosud)
nebo dodá občan na sběrný dvůr.
b) ostatní plasty- např. plastový nábytek,
bedničky od ovoce apod. dodá občan
na sběrný dvůr
Pozn.: Veškeré obaly a fólie musí být zbaveny zbytků jídel a nápojů, láhve a obaly musí
být sešlapány!
Do kontejnerů v obci typu REFLEX tzv.
zvonků ukládat veškeré obaly sešlapané, tak aby se do nich vlezlo co nejvíce
dané komodity.
Obaly TETRAPAK- barva pytle ČERVENÁ
– prázdné a sešlapané – obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu
komunálního odpadu nebo dodá občan na
sběrný dvůr.
Sklo
a) sběrná místa v obci (třídit na bílé a barevné)
b) sběrný dvůr odpadů - sklo o větších rozměrech, ale i další skleněný odpad včetně
lahví – dodá občan odpad na sběrný dvůr
Objemný odpad – odpad větších rozměrů (staré kusy nábytku, pytle od cementu
a dalších stavebních hmot, pytle s plastovou výplní, znečištěné různé typy nádob,
kuchyňské potřeby, keramiky, staré textilie
apod. - dodá občan na sběrný dvůr
Směsné stavební odpady – okna, dveře
apod. na sběrný dvůr dodá občan (na SD
bude z oken odstraněno sklo z výplní, uloženo do samostatných kontejnerů, rámy
oken zvlášť)
Stavební suť- ( cihla, beton) – dodá občan
na sběrný dvůr
BIO odpad
a) samostatně tráva, zbytky rostlin, listí apod.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

b) samostatně rostlinné zbytky z údržby
stromů a keřů (větve apod.)- dodá občan na sběrný dvůr resp. kompostárnu
Pneumatiky - jen z osobních a malých dodávkových vozidel v omezené míře dodá
občan na sběrný dvůr.
POZOR: v maximální míře využívat pneuservisů při výměnách či opravách - mají
POVINNOST ponechat si opotřebované
pneu v rámci ZPĚTNÉHO ODBĚRU.
Televize, ledničky, mrazáky – pokud možno kompletní bez demontovaných součástí
- dodá občan na sběrný dvůr

POZOR: v maximální míře využívat prodejců těchto zařízení – mají
POVINNOST ponechat si starý spotřebič
v případě prodej nového v rámci ZPĚTNÉHO ODBĚRU.
Elektroodpad ostatní – ( všechny další
použité výrobky elektro) - dodá občan na
sběrný dvůr
Nebezpečný odpad - tj. barvy, ředidla, postřiky, oleje, absorpční materiály, znečištěné
oděvy od nebezpečných látek, zářivky, výbojky apod. – občan odloží na sběrný dvůr.

Nově instalované zásobníky na sáčky pro psí exkrementy
Vážení spoluobčané,
na základě požadavků, námětů a připomínek od Vás občanů, jsme v minulých dnech
instalovali v obci Sudoměřice zásobníky
na sáčky pro psí exkrementy. Celkem bylo
instalováno 5 kusů zásobníků a to na dětských hřištích, u zdravotního střediska,
v Chalupkách a u tělocvičny, dále na křižovatce u statku a poslední zásobník je umístěn u požární nádrže na dopravní značce při
vjezdu do nové lokality pro bydlení Pod vápenkami. V tuto chvíli se jedná o testovací
projekt pro zjištění zájmu a smysluplnosti.
V případě využívání stávajících a další potřeby rozšíření nabídky o další zásobníky, bude
nabídka rozšířena o další místa v Sudoměřicích. Budeme rádi, když se s námi podělíte
o Vaše zkušenosti a případně vytipujete
další možná umístění pro tyto zásobníky.
Žádáme Vás, majitele čtyřnohých miláčků,
o využívání této možnosti k odstraňování hromádek po svých psích kamarádech.
Dále připomínáme, že stále platí Vyhláška
obce Sudoměřice č.1/2015 o volném pohybu psů na veřejném prostranství v obci
Sudoměřice, kterou se mimo jiné zakazuje
PROSINEC 2016

vstup se psy na dětská hřiště, sportoviště
(např. areál U Kolní).
Předem děkujeme za pochopení a udržování čistoty po našich věrných kamarádech!!
František Mikéska, místostarosta

zásobníky na sáčky pro psy
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Ze školních lavic…
Začal nám adventní čas, doba příprav na
vánoční svátky - období klidu, očekávání
a těšení se na Vánoce. Ke svému konci se
blíží rok 2016 a před námi je rok 2017. Jaký
bude, to ještě nevíme… víme ale, co se událo od září v naší základní škole. Zde je malé
ohlédnutí.
Kouzelník Valdini
27. 9. jsme navštívili představení Kouzelníka Valdini v KD v Petrově. Kouzelník čaroval
s kartami, kuličkou, se šátky a s živými tvory.
Ve svém show si přizval na podium několik
pomocníků z řad diváků, ale nikdo mu na jeho
triky nepřišel. Vystoupení se nám moc líbilo.
Drakiáda
29. 9. jsme se sešli NA VÁPENKÁCH, abychom opět po roce vyzkoušeli rychlost
a obratnost draků. Byla to nádherná podívaná, i počasí se vydařilo, poprvé jsme na
Drakiádě běhali v tričku. Krotitelé draků
byli sladce odměněni. Akce proběhla ve
spolupráci se spolkem „Rodiče dětem“.
Projekt „Mezilidské vztahy“
Dne 20. 10. 2016 se na naší škole uskutečnil
Projekt Mezilidské vztahy, který má již tradičně prohlubovat a upevňovat spolupráci
mezi rodinou a školou. V rámci projektu
byl v dopoledních hodinách Den otevřených dveří v ZŠ. Rodiče, příbuzní a známí
žáků se měli možnost blíže seznámit s prostředím školy a vidět výuku svých dětí. Pro
děti bylo tento den připraveno LISTOVÁNÍ
s Lukášem Hejlíkem a Petrou Bučkovou.
Tito herci nám scénickým čtením představili knížku Eliáš a babička z vajíčka, jejíž autorkou je Iva Pazderková. Děti byly LISTOVÁNÍM nadšené. V odpoledních hodinách
se uskutečnilo Podzimní dostaveníčko,
jehož součástí byla výstava Podzimníků
(ZŠ) a Podzimníčků (MŠ). Krásné, nápadi12

té výrobky z přírodnin, které tvořili rodiče
spolu s dětmi, byly opět velkou pastvou
pro oči. Součástí dostaveníčka byla také
prezentace žákovských prací, prodejní výstavka, kreativní dílničky a ochutnávka pokrmů především z podzimních produktů,
které připravily paní kuchařky ze ŠJ. To vše
za podpory spolku „Rodiče dětem“. V tělocvičně zahalené do podzimní atmosféry
jsme si společně opět užili krásné podzimní chvíle. Všem děkujeme za velkou podporu a účast a těšíme se na příští rok.
Fond Sidus
Naše škola se zapojila do charitativní sbírky
FOND SIDUS. Sbírku bylo možné podpořit
zakoupením náramku (barevný gumový
náramek s motivem mořského zvířátka)
35,- Kč a hrou Malý zachránce (sešit se samolepkami) 40,- Kč. Sbírka přispívá na pomoc dětským pacientům. Odesláno bylo
1 600 Kč.
Strašidlácký den
4. listopadu jsme ve škole prožili Strašidlácký den, během kterého se děti proměnily
v různá strašidýlka a čarodějnice. Všichni
se ale po posledním zvonění změnili zpět
v naše šikovné a hodné děti. Všichni jsme
si celý den moc užili.
Program CHKO Bílé Karpaty
8. a 11. listopadu proběhly dva výukové
programy CHKO Bílé Karpaty. První z nich –
Mravenci - byl určen pro 1. a 2. ročník a děti
nahlédly do života mraveniště, kde žijí lovci,
chovatelé i zahrádkáři. Mravenci jsou jedním z nejdokonaleji organizovaných společenství ve světě hmyzu. Druhý program
absolvovali žáci 3. - 5. ročníku a program
nesl název Půda žije! Žáci zkoumali půdu,
jako nenahraditelný přírodní zdroj, který je
domovem mnoha živočichů, rostlin a hub.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Návštěva knihovny
V pondělí 28. listopadu 2016 jsme měli
možnost navštívit místní knihovnu v Sudoměřicích. Pro každou třídu měla paní
knihovnice připraveny úkoly. Jedním
z nich bylo pomocí nápovědy hádat autora, název knihy a hlavní postavy. Děti si
procvičily své rétorické schopnosti a zároveň zjistily, kolik toho už vědí. Poté jsme se
přesunuli k samotným knihám, které jsme
si mohli nejen prohlédnout, ale i vypůjčit
domů.
Radujme se, veselme se.....
V duchu lidových tradic a zvyků se nesla
návštěva skanzenu ve Strážnici, která byla
spojena s výukovým programem Radujme
se, veselme se.... Děti se seznámily s adventní dobou, tak jak ji trávili naši předko-

vé. Přestože Vánoce slavili mnohem skromnějším způsobem, než je slavíme my, jejich
kouzlo a poselství bylo stejné. Peklo se
cukroví, zdobil stromeček, připravovala
se štedrovečerní večeře a i nějaký dáreček
pod stromečkem se našel. Ochutnali jsme
vánoční oplatky, medvědí tlapky a vyzkoušeli zdobení perníčků, vyřezávání ozdob
a také výrobu ozdob z papíru. Přísný pan
učitel nás naučil novou koledu - Kulhavá
Kateřinka. Celý program nám zpestřilo
setkání s Mikulášem a jeho doprovodem,
Luckou, koledníky a jako poslední nechyběli Kašpar, Melichar a Baltazar.
Mikuláš
Mikulášská nadílka zorganizovaná spolkem „Rodiče dětem“ dne 5. 11. 2016 byla
příjemným zpestřením předvánoční vý-

Podzimník
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uky. Mikuláš a jeho doprovod navštívil
všechny třídy a děti si odnesly balíček plný
dobrot. Někteří ještě uhlí, jako připomínku
drobných prohřešků.
Kolektiv ZŠ Sudoměřice
Poděkování a přání
Na závěr příspěvku naší školy mi dovolte
poděkovat všem, kteří v tomto roce podporovali a spolupracovali s naší Základní
školou a Mateřskou školou v Sudoměřicích. Poděkování za celoroční podporu
a úzkou spolupráci patří především zřizovateli školy Obci Sudoměřice, pracovní-

kům Školské rady, Spolku „Rodiče dětem“,
vedoucím zájmových útvarů školy, vedoucí místní knihovny Monice Podrazilové,
o. J. Schwarzovi SP, sponzorům, členům
místních spolků, místním firmám, rodičům
a příznivcům školy.
Krásné prožití svátků vánočních, nový rok
2017 naplněný klidem, pohodou, zdravím,
štěstím, spokojeností, porozuměním a radostí ze života
Vám přeje
Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Strašidlácký den
14
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Mikuláš na Základní škole

Den otevřených dveří
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Podzimní dostaveníčko

Z činnosti mateřské školy
Naši 1. třídu „Berušky“ navštěvuje cca
20-23 dětí (podle nemocnosti) z 27 přihlášených dětí, všechny celodenně (po
obědě domů chodí průměrně pouze
2-3 děti).
Většina dětí je již dobře navyknuta na
chod a organizaci dne v MŠ. Děti se aktivně zapojují do řízených a nabízených
aktivit, témata třídních bloků se snažíme vybírat tak, aby byla dětem blízká,
přirozená a bavila je, a také aby vycházela z aktuální situace (roční období,
významné dny, události v MŠ či v obci,
počasí atd.). S chutí jsme se zapojili do
všech akcí MŠ a ZŠ a s tím souvisejících
aktivit. Nyní se těšíme na návštěvu Mi16

kuláše a jeho družiny a samozřejmě
na Vánoce. Budeme vytvářet přáníčka
a dárečky pro rodiče a mnoho dalších
obrázků či výrobků souvisejících s tematikou nadcházející zimy a svátků.
Velké oblibě u dětí naší třídy se těší také
hudební hrátky. To ostatně uslyšíte na
tradičním Zpívání u stromečku. Těšíme
se na shledanou!
Mgr. Michaela Janečková
Ve „Včeličkách“- 2. třídě máme v tomto
školním roce zapsáno 27 dětí, z toho
je 21 předškoláků. Náš vzdělávací program pro děti ve třídě připravujeme
podle RVP předškolního vzdělávání
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

a našeho vzdělávacího programu „Poznáváme svět, poznáváme sebe se
skřítky duhového stromu.“ Připravujeme děti na to, že po prázdninách se
již stanou školáky, a tak hravou formou
rozvíjíme u nich matematické představy, hrajeme si se slovy – děti poznávají
první a poslední slabiky, cvičíme grafomotorické dovednosti pro přípravu psaní, děti hodně baví přepisovat
různá písmena a ptají se, co napsané
slovo znamená. Předškolní vzdělávání
rozvíjíme cíleně také pomocí pracovních listů, kde si děti cvičí pravolevou
orientaci, učí se samostatně přemýšlet
a zaznamenávat graficky například počty slabik ve slově, řeší labyrinty apod.
Pro rozvoj porovnávání počtu máme
ve třídě didaktické hry s obrázky, kde
se děti seznamují i se znaménky plus,
mínus, větší, menší. I v oblasti seznamování dětí se světem přírody a ostatních
poznatků z oblasti prvouky, se kterou se
budou setkávat ve škole, máme ve třídě
dostatečnou nabídku pomůcek a obrazového materiálu a her.
Podzimní období adaptace ve Včeličkách je již za námi a všem nám už nastal
adventní čas. S dětmi jsme si dlouho
vyhráli s barevným podzimním listím,
které si mohly nalepovat, otiskovat i navlékat na provázky a vytvářet rozmanité
výtvory. Krásnými dílky nás letos opět
překvapili rodiče na výstavě Království
skřítků Podzimníčků v MŠ, kterým tímto
ještě děkuji za všechen čas, který této
akci obětovali. Výsledky jejich společného tvoření s dětmi jsme mohli potom
všichni shlédnout na výstavě v tělocvičně ZŠ při „Podzimním dostaveníčku“
20. 10.
V říjnu k nám do MŠ přijela loutkoherečka Lenka Sasínová s pohádkou „Koza
PROSINEC 2016

Róza.“ Děti se setkaly s originálními
dřevěnými loutkami a s příběhem o zlé
a nenasytné koze. Všichni se také moc
pobavili pohádkou o Otesánkovi a s paní
Sasínovou si zazpívali při harmonice.
Ve Včeličkách jsme pro předškolní děti
i jejich mladší kamarády uspořádali keramické dílničky. Tentokrát přijela paní
Mgr. Marie Flašarová z DDM Strážnice
s nabídkou tvoření ptáčků. Děti si vytvořily z keramické hlíny kouli, z ní vyválely
placku a vyřezaly ptáčka, kterého si ještě dotvořily pomocí špejlí. Výrobky nám
vypálily v peci na domečku a výsledkem
je originální keramický ptáček, kterého si
děti mohou zavěsit kamkoliv doma.
11. 11. jsme s dětmi prožili příjemné dopoledne spojené s poznáváním původu
některých potravin. K tomuto programu jsme pozvali pana lektora ze Vzdělávacího střediska Bílé Karpaty Veselí nad
Moravou, který s sebou přivezl různé
mlýnky, obrázky a také model kravičky,
na které si děti vyzkoušely, jaké by to
bylo, nadojit si mléko. Děti si nejdříve
s pomocí obrázků sestavovaly příběh
některých potravin o tom, jak vznikají.
Například med, bylinkový čaj, mléko,…
Potom si prakticky vyzkoušely namlít
vločky, kávu a také vyrobit máslo. Sice
jsme měli ve třídě i máselnici, ale nakonec jsme máslo ze smetany získali již
novým, modernějším způsobem pomocí šroubovací sklenice, kterou jsme společně usilovně protřepávali.
Dílo se podařilo a děti ochutnaly máslo namazané na rohlíku i se zeleninou
a ovocem, které si pro tento den přinesly z domova. Přestože program trval
90 minut, děti byly pozorné a všechny
činnosti je zaujaly.
V listopadu jsme v rámci projektu
screeningového vyšetření zraku před17

školních dětí do MŠ pozvali odbornou
ortoptistku, která speciální kamerou
vyšetřila dětem zrak. O toto vyšetření
projevilo zájem 16 rodičů a konalo se
odpoledne v době odpoledních her.
Hlavním smyslem tohoto vyšetření je
včasné rozpoznání zrakové vady.
Před začátkem adventu jsme si s dětmi
ve třídě vytvořili adventní věnec. Každý
jednu ozdobu nebo sušená jablka si na
věneček nalepil. Ve třídě jsme ochutnávali sušená jablka a také vánoční oplatky a povídali jsme si o tom, co nás čeká
na návštěvě Skanzenu ve Strážnici na
programu „Radujme se, veselme se.“
Tam jsme se vydali 28. 11. Bylo slunečné
počasí, ale k radosti dětí jsme zahlédli
i první sněhové vločky. V úvodu programu jsme se setkali s Mikulášem a jeho
družinou. Čerti zůstali v pozadí, a tak
děti Mikuláši zazpívaly. Ten jim ukázal
svou „Knihu hříchů“ a andílci dětem nabídli křížaly. Setkali jsme se i s Luciemi
a poznávali zvyky adventního i vánočního období, jak je slavili lidé dříve na
vesnicích. Viděli jsme výstavu hraček,
betlémů, draní peří a loupání fazole,
pečení vánočních oplatků a cukroví
z bílého máku, lití olova. Do školky jsme
si odnesli odlitého andílka, který by měl
chránit naše příští dny… V jedné chaloupce jsme se na chvíli ocitli ve vesnické škole. Děti se posadily na lavice
a zazpívaly si s panem učitelem koledy
s doprovodem houslí a flétny. V tvůrčí
dílně si děti ozdobily perníčky a vytvořily
ovečky z papíru a vaty. Do školky jsme
se vrátili s novými poznatky, bohatší
o zážitky a s otázkou: „Přijde i k nám letos Mikuláš?“
Před jeho návštěvou si ve školce povídáme o všech bytostech, které patří
do jeho družiny. Děti si hrají na čertíky,
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zpívají písně, ve kterých zveme dál jen
Mikuláše s jeho dobrotami a dárky pro
radost. Také se seznamují s příběhem
o svatém Mikuláši, jeho dobrotě a laskavosti. Učíme se společnou písničku,
kterou návštěvě zazpíváme. Děláme
vše proto, aby děti na vzácnou chvíli
setkání s Mikulášem ve školce vzpomínaly co nejlépe. A také, aby zkusily
najít v sobě to dobré a aby v nich to
lepší zůstalo po celou dobu adventního očekávání. Děti si vyslechly slova
pochvaly i drobné výtky od Mikuláše,
který měl vše pečlivě zapsáno ve své
svaté knize, a následně se radovaly
z dárečků, které jim přinesl. /Balíčky
pro Mikuláše připravily maminky ze
Spolku rodičů./
Po Mikuláši již začínají na dveře již
opravdu ťukat Vánoce. S dětmi vyrábíme přáníčka pro rodiče a ozdoby na
stromek, který si společně zdobíme
a kreslíme přání Ježíškovi, aby na nás
ani ve školce letos nezapomněl.
Také se učíme vánoční písničky a koledy, které všem chceme zazpívat 21. 12.
odpoledne u vánočního stromu u statku. S dětmi jsme na vycházkách pozorovali postupné zdobení tohoto stromu,
který pochází ze zahrady MŠ. Jeho úkol
už u nás skončil, nyní všem svítí ozdobami a světýlky, které nám prosvětlují
adventní čas.
Zveme vás na malé zastavení v tomto
čase, které vám v programu naší MŠ vyplníme hudebním vystoupením našich
dětí.
Prosím a nezapomeňte zde navštívit
náš jarmark.
Přeji všem krásné a spokojené Vánoce
a pevné zdraví v novém roce 2017.
Za MŠ zapsala Jarmila Ševelová,
vedoucí uč.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

SUDOMÍREK
Taneční folklorní kroužek letos navštěvuje více dětí než loni, a to téměř dvojnásobně – máme přihlášeno 30 dětí.
Proto jsme museli posílit také vedení,
takže od nového školního roku vede
kroužek s p. uč. Hankou Matějíčkovou
i p. uč. Michaela Janečková. Od paní
ředitelky dostal kroužek také nové jméno: Sudomírek. Naším záměrem je učit
děti folklorní písně a tance především
z našeho kraje. Všichni ale známe i např.
české či jiné lidové písně a tance, proto
někdy zabrousíme také do jiných regio-

nů. Učíme se všem základním dětským
tanečkům (např. Čížečku, čížečku, Na
sedláka, Pletla jsem, Na šáteček, chlapecké hry, dívčí kolové tance atd.), postupně se učíme i základní taneční kroky (polku, valčík, sousedskou, poskočný,
mazurku, sudoměřický danaj, verbuňk,
cifrování aj.) a trénujeme taneční pásma, kde tyto kroky využíváme. Plody
našeho úsilí můžete shlédnout na školní
akademii ZŠ Sudoměřice a krojovaných
sudoměřických hodech.
Zapsala Mgr. Michaela Janečková

rozdávání odměn za podzimníčky
PROSINEC 2016
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Mikuláš ve školce

program Vzdělávacího střediska Bílé Karpaty - Veselí nad Moravou
20

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

ve strážnickém skanzenu

tvoření ptáčků s Mgr. Marií Flašarovou z DDM Strážnice
PROSINEC 2016
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Místní knihovna
Milí občané,
znovu Vás oslovuji touto cestou, abych Vás
informovala o novinkách, které se v Místní
knihovně dějí. Tou první věcí je právě probíhající Burza vyřazených a darovaných
knih, na které si můžete koupit knihy za 2 Kč
a která ještě proběhne ve dnech 9. 12. a 16. 12.
v otevírací dobu knihovny, tedy od 14:00
do 20:00 hodiny ve společenské místnosti
v Domově pokojného stáří. Přijďte si tedy
koupit knihy dle svého výběru.
Dále bych Vás chtěla upozornit na nové
webové stránky knihovny a ty najdete na
www.knihovnasudomerice.webk.cz. Zatím
zde najdete informace o historii knihovny,

základní služby, které knihovna nabízí, odkazy na jiné stránky či kontakty, ale brzy tam
přibydou i informace o akcích, fotky a další
důležité informace. Máte také možnost napsat svůj vzkaz.
Poslední věcí, kterou bych Vám chtěla sdělit
je, že 23. 12. a 30. 12. bude knihovna otevřena.
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát příjemné prožití vánočních svátků, veselého
Silvestra a co nejlepší vykročení do Nového roku a budu se těšit na vaši návštěvu
knihovny i v roce 2017.
Monika Podrazilová, knihovnice

návštěva žáků Základní školy v knihovně
22

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Vzácná jubilantka paní Jarmila Javornická
V těchto dnech se dožívá 96 let naše nejstarší spoluobčanka paní Jarmila Javornická. Při
této příležitosti Vám čtenářům přinášíme
článek o zajímavém povídání s naší vzácnou
jubilantkou.
Nejstarší občanka Sudoměřic, paní Javornická, se narodila jako Jarmila Burešová
2. prosince 1920 v Rybnici, severně od Plzně,
v tehdejším okrese Kralovice. Bylo to v době
zrodu mladé první republiky, kdy Tomáš Garrigue Masaryk byl teprve druhým rokem
prezidentem, a zemi hrozil bolševický převrat, posílený letní ofenzívou sovětské armády, která stála před Varšavou.
Rodiče paní Javornické zemřeli brzy. Tatínka,
který bojoval a byl raněn v první světové válce, si nepamatovala, protože zemřel, když jí
byly dva roky. Měla ještě mladší sestru, která
se narodila v roce 1922. Maminka se znovu
vdala, ale brzy zemřela, a tak žila u své tety
v nedalekém Kaznějově.
Jak se člověk z téměř opačného konce republiky dostane do Sudoměřic? Paní Javornická vypravuje: „To zavinil Hitler. Náš děda
byl v té době na vojně v západních Čechách
v okolí Mariánských lázní. Když Němci obsadili pohraničí (na podzim 1938), vojáci se
museli stáhnout do vnitrozemí.“ A tak se jednotka, ve které sloužil pan Martin Javornický,
dostala do Kaznějova u Plzně.
V Kaznějově byla paní Javornická aktivní
členkou místního Sokola, který vedla rodina Boháčkova, kteří měli hospodu se sálem.
A zde se konaly taneční zábavy, kde se spolu seznámili. Záhy ale byli vojáci odveleni
do Třemošné. Jediným komunikačním prostředkem tak byly dopisy.
Už za Protektorátu Čechy a Morava, na Vánoce 1939, se poprvé vydala paní Javornická do
Sudoměřic vlakem. Na cestu vlakem skoro
PROSINEC 2016

přes celou republiku nevzpomíná, utkvělo
jí ale v paměti, že jí bylo tehdy divné, když
procházeli Sudoměřicemi, že tu byly domy
stavěné vedle sebe do řadové zástavby, což
v Kaznějově nebylo.
Javorničtí žili původně v prvním domě
u mostu při cestě do Starého potoka spolu
s rodinou Kubišovou, která žila v zadním
domku ve dvoře. Zde také oslavili Vánoce
spolu s tatínkem pana Javornického (maminka už byla po smrti) a se sestrou, později
paní Zapletalovou. Ve vzpomínce zůstaly
i první dárky pod stromečkem v roce 1939.
Svému budoucímu muži dala jako dárek peněženku s natištěným monogramem a sama
dostala župan.
V březnu roku 1940 se v úzkém rodinném
kruhu konala v Kaznějově svatba. Hned po
oslavě jeli společně s Jakubem Michenkou,
který šel za svědka, zpět do Sudoměřic.
Protože domek Javornických u mostu byl
malý, pronajali si novomanželé místnost
u Mikésků v Chalupkách. Koupili si pozemek
od Opavských v dnešní Mlýnské ulici a ještě
roku 1940 na jaře začali stavět a na podzim
se stěhovali. Zima prý byla tak toho roku tak
veliká, že zamrzla na sporáku káva.
Mlýnská ulice vypadal tehdy jinak. Z jedné strany to byla řada stodol, které patřily
k chalupám na Dolním konci. Od Chalupek
stál pouze dům Kobédů, kde byl obchod
se smíšeným zbožím. Na druhé straně byla
humna, kde stál mlýn Povolných, vedle domek rodiny Junkovy a Janečkovy a potom
ulička do polí a dál dům rodiny, Možnarovy,
Konečných a potom rohový dům rodiny Mišovy. V ulici už vedla elektřina, a tak si nechali
i Javorničtí udělat přípojku.
Začátky byly těžké. Navíc byla válka. Pan Javornický se nemohl věnovat svému řemeslu
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(byl vyučený krejčí), protože nebylo látek
a tak pracoval v Ratíškovicích v dolech, kde
málem přišel o život při jednom závalu.
Ve vzpomínkách zůstal například mlýn pana
Povolného a velké množství lidí, kteří zde
čekali na semletí obilí. Spávali na poli vedle
mlýna a čekali, až na ně přijde řada. Jednalo
se hlavně o občany z Rohatce, kteří potom
po válce připravili panu Povolnému slavnostní oficiální poděkování. Změnu v obci
přinesla i výstavba kolonie pro německé
pohraničníky. Postupně se sem nastěhovaly celé rodiny, které využívaly i služeb místních – např. i oni chodili mlít obilí do mlýna,
chodili do místního holičství k panu Cagalovi
nebo do hostince u Šticů.
Vzpomínky zůstaly i asi na nejdramatičtější
událost z doby okupace – zastřelení partyzánů v roce 1944. Odbojáři se objevili u pana
Šebesty, který bydlel vedle Štosů. Měl ale
obavu z prozrazení a navíc trestné bylo i to,
že by takovou událost neoznámil. Rozhodl
se prý zajít za starostou Krůtilem, který ale
řekl, že s tím nechce mít nic společného a ať
prý dělá, co uzná za vhodné. Výsledkem bylo
oznámení přítomnosti partyzánů v obci. Paní
Javornická vzpomíná, že jí utkvěl v paměti
průjezd kolony německých vozidel směrem

do Chalupek.
Tolik ze vzpomínek na doby dávno minulé…
Na závěr tohoto příspěvku se i redakční rada
zpravodaje připojuje ke gratulantům s přáním zdraví, štěstí a pohody do dalších let
a ještě jednou vyjadřuje poděkování za čas
věnovaný pro tento zajímavý rozhovor.
připravil V. Šebesta

Zprávy ze sudoměřické farnosti
Duchovní okénko o. Jiřího,
tímto číslem končí!
Chci se omluvit těm čtenářům Obecního
zpravodaje, kteří jste si doposud rádi něco
přečetli, čím žije farnost - 300-členná farní
rodina. Kvůli nespokojenosti některých občanu s příspěvky, které byl doposud ze života farnosti vytištěny v Obecním zpravodaji,
nechci se již dále vyjadřovat - v našem „de24

mokratickém společenství“ - na stránkách
Obecního zpravodaje, čím naše farnost žije.
Děkuji redakci za dosavadní dobrou spolupráci a přeji hodně odhodlání a spokojenosti z příspěvků ze života obce. Vás, co zajímá
život ve farnosti, potřebné k tomu informace najdete na internetových stránkách:
www.obecsudomerice.cz/zajimave-odkazy/farnost-sudomerice.html
S pozdravem - o. Jerzy, farář
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Biřmování 2016
Stovky let už křesťané v žalmu zpívají „Bůh
je milosrdný a milostivý“. Milosrdenství Boží
je dar, který Bůh nabízí všem a měli bychom
je přijímat s úctou a připraveni. Připraveni,
to znamená v duševním stavu, který souvisí
s pokorou, s láskou k Bohu i k bližnímu, s vírou,
ale také s určitým minimem vědomostí o životě církevního společenství.
Jedním z darů, kterým už od dob pozemského života prvních apoštolů – učedníků Pana
Ježíše Krista - církev upevňuje a naplňuje křesťanský život, je svátost biřmování.
Bylo proto pro naši farnost významnou událostí, když Otec Jiří připravil skupinu jedenácti
našich farníků k přijetí této svátosti 23.10. t.r.
při nedělní mši svaté, a to prostřednictvím
olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Přítomnost Otce biskupa i jeho
promluva, naplněná uklidňujícími, povzbudivými, ale i varovnými slovy, ještě zvýšila posvátnost, klid a mír i sváteční rozpoložení duší
před oltářem sudoměřského kostela.
Dík za potřebné vzdělání, osobní podporu

i vytvoření společenství patří především Otci
Jiřímu, ale také kmotrům biřmovanců. Mši
svatou celebrovali s Otcem biskupem také veselský Otec děkan a Otec Jiří, kteří se spolu s
představiteli obce a s biřmovanci zúčastnili srdečné i věcné diskuze po slavnostním obědu.
A stručné shrnutí diskuze? Veškerá naše současná věda i umění stojí od raného středověku na křesťanských základech, a nejen to. Církev vědu i umění stovky let vědomě budovala. I když se komunistický režim snažil tyto
skutečnosti bagatelizovat, jsou nesporným
a historicky doložitelným faktem. Jistě, v běžném životě nás televize i rozhlas raději a většinou ohromují spíše zprávami neblahými až
strašnými a takové docela pokojné biřmování v Sudoměřicích tolik nezaujme. Navíc
lze namítnout: „To je toho, biřmovalo se také
v Petrově, ve Strážnici, ve Veselí, … a kde všade jinde.“ Ale námitku lze obrátit: „Biřmovalo
se v Petrově, ve Strážnici, ve Veselí, … a kde
všade jinde, ale také v Sudoměřicích“. A je to
tak dobře.
RNDr. Václav Matyáš, CSc.

Biřmovanci s kmotry při vstupu do kostela
PROSINEC 2016
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Biřmování 2016

udílení svátosti biřmování
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Slavnost patrocinia našeho kostela – Ježíše Krista Krále – kazatel skalický jáhen

Slavnost patrocinia našeho kostela – Ježíše Krista Krále
PROSINEC 2016
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Mikulášská besídka v kostele
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Kulturní výbor
Všechny vás moji milí zdravím u zpráv Kulturního výboru.
V měsíci říjnu jsme uspořádali lampionový průvod. Vycházeli jsme ještě za světla,
protože u nádrže bylo připraveno opékání
špekáčků, tak aby s námi vydrželi i malé
děti. Sešlo se nás spousta, což bylo super.
Někteří byli krásně namaskovaní a oblečení. Začátek byl u Obecního úřadu, pokračoval Sportovní ulicí a poté Chalupkami až
k nádrži, kde už hořel oheň. Připraveny byly
špekáčky, svařák, čaj a na závěr se pouštěly
lampiony štěstí. Počasí nám letos přálo, tak
snad jste si to užili .
Na první adventní neděli se rozsvítil obecní vánoční strom, vystoupila místní Schola pod vedením Míši Janečkové. Roman
Schack nám navařil guláš, svařák i čaj a jako
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dezert se podávaly koláčky a rozzářil se i miniohňostoj.
O první prosincové sobotě proběhlo čertovské harašení. Děti si zasoutěžily a poté
se i vyřádily na čertovské diskotéce, kde se
nám po celou dobu o muziku staral výborný
Dj QBass. Tato akce byla zároveň i poslední,
kterou jsme pro vás letos připravili.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem,
kteří nám byli jakkoliv nápomocni, ať už na
přípravách akcí, nebo při úklidu, dárcům
tomboly a všem ostatním, kteří nás podporovali.
Obzvlášť bychom chtěli poděkovat Mirovi Mikéskovi a Romanovi Schackovi. Dále
našim vinařům Staňovi Gavlíkovi, Vinařství
Bučkovi a Milanovi Janečkovi za víno, které
nám darovali na ty skvělé svařáky (a že se
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toho vychlastalo). Jestli jsme na někoho zapomněli, tak se omlouváme.
Na závěr přejeme všem hodně štěstí do
Nového roku a budeme se těšit na dalších
akcích, které pro vás připravujeme.

Jako první v dalším roce to bude jako každoročně únorový fašaňk, tak si přijďte trošku povyrazit. Moc se na vás všechny těšíme.
Všem přeji krásné prožití svátků vánočních.
Za Kulturní výbor Lidka Konečná

Lampionový průvod strašidel

Čertovské harašení
Č
30
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Okénko MO Svazu důchodců ČR Sudoměřice
Rok uběhl jako voda, s přibývajícím věkem
ubíhá čas stále rychleji a máme tu zas Vánoce a Nový rok. Ohlédneme-li se jako
naše organizace za končícím rokem, můžeme konstatovat, že naše činnost je celkem
pestrá, že každý měsíc pořádáme nebo
se účastníme různých akcí jak našich, tak
i akcí, které pořádají ostatní obecní organizace, dále pořádáme oblíbené výlety na
kolech, na které prostřednictvím místního
rozhlasu zveme i ostatní občany.
V měsíci září se 42 našich členů zúčastnilo
krásného zájezdu do Městského divadla
v Brně na muzikál Titanic.
Na počátku měsíce října se po dohodě se
starostou uskutečnila důstojná a i hojně

navštívená oslava Dne seniorů pro všechny
seniory z obce od 65 let. Po podání občerstvení k tanci, poslechu i zpěvu vyhrávala
kapela pana Horňáčka z Rohatce a tak bylo
veselo.
V listopadu proběhla členská schůze
s posezením a besedou s jubilanty, kterých
bylo letos 20. Všem přejeme hodně štěstí
a hlavně zdraví a stejně jim popřáli i starosta a místostarosta obce, kteří jim předali kytičku. Po krátkém úvodu a seznámení s dosavadní činností a plánem do příštího roku,
které přednesla předsedkyně p. Podrazilová, dostal slovo i pan starosta, který přítomné seznámil s plány obce do příštího roku,
poděkoval nám za dosavadní činnost, zod-

gratulace sudoměřickým jubilantům z řad seniorů
PROSINEC 2016
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pověděl i diskusní příspěvky. Bylo podáno
občerstvení a rozběhla se volná zábava.
V neděli 27. listopadu bylo hodně našich
členů také na rozsvěcování vánočního
stromu.
Ve středu 30. listopadu jsme se zúčastnili
krásného předvánočního koncertu cimbálové muziky Grande Morávia Ladislava Pavluše a jeho hostů na Domě kultury
v Hodoníně.
Již tradičně v prosinci plánujeme zpívání
při svíčkách s předvánočním ochutnáváním cukroví a jiných specialit ve volební
místnosti a určitě se v hojném počtu dostavíme i na zpívání u stromečku.
V příštím roce se zase budeme řídit plánem činnosti, určitě zase budou výlety na
kolech, dále byl návrh na uspořádání instruktáže chůze s trekingovými holemi, při

zájmu nejméně 20 osob je možnost zajištění plavání v lázních v Hodoníně, na období
4. až 10. července 2017 je možnost zajistit
rekondiční pobyt v Sezimově Ústí. Bližší informace podají úsekoví důvěrníci, případně členové výboru.
Víme, že bez vás, vaší účasti, námětů a připomínek by se naše akce těžko zajišťovaly.
Jistě ne všechny můžeme plně uspokojit, je
nutno se domluvit, podat návrh nebo připomínku a my se budeme snažit vyhovět.
Ale i tak většinou platí, že kdo se chce bavit,
tak se baví a kdo ne, tak jen kritizuje.
Děkujeme všem členům za aktivní zapojování se do pořádaných akcí a všem členům
i občanům, přejeme radostné a požehnané
Vánoce a do nového roku především zdraví, spokojenost a štěstí.
Růžena Klásková

gratulace sudoměřickým jubilantům z řad seniorů
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Myslivecké sdružení
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem Mysliveckého spolku Valcha Sudoměřice seznámil jednak s naším spolkem a také s naší činností
v letošním roce.
Myslivecký spolek Valcha Sudoměřice
v současné době má 18 členů, kde dlouholetým předsedou spolku je pan Josef Fojtík
mladší. Výkon práva myslivosti vykonáváme na pronajaté společenstevní honitbě
„Sudoměřice“ o výměře cca 860 ha a to
v katastru obce Sudoměřice, částečně také
v katastrálním území Rohatce a Petrova.
Naše činnost ve své podstatě obnáší mimo
jiné ochranu a péči o zvěř, její přikrmování
zejména v době nouze, budování krmných
zařízeních a udržování stavu chované zvěře ve stanovených stavech tak, aby nezpůsobovala škody na porostech a dřevinách.
Zároveň naším dalším důležitým posláním
je zlepšování stavu životního prostředí,
např. vysazováním remízků, stromků, keřů
apod.
Než zhodnotím činnost spolku v roce 2016,
nemohu nevzpomenout na jednu smutnou
událost, která zasáhla nejenom členy MS
Valcha. Dne 26. března letošní roku naše
řady náhle opustil dlouholetý člen našeho
spolku a kamarád pan Josef Fojtík starší.
Čest jeho památce a budeme na něj všichni
s úctou vzpomínat.
Krátce z činnosti v letošním roce 2016.
Jako každoročně jsme se zúčastnili dubnové výstavy trofejí v Kyjově, kde jsme mohli
porovnat v rámci okresu kvalitu trofejí a to
zejména u srnčí zvěře. Taktéž v dubnu jsme
ve spolupráci s OÚ Sudoměřice provedli,
podobně jako v minulých letech, výsadbu
stromů „U Jezera“ a to v rámci celosvětového Dne Země. V červnu jsme přispěli svým
PROSINEC 2016

dílem ke zdárnému průběhu Sportovního
dne pro rodinu se svým stanovištěm – střelbou ze vzduchovky, které bylo velmi hojně
navštěvované. V září proběhla každoroční
střelecká soutěž ve střelbě na asfaltové holuby na střelnici v Hodoníně-Pánově. Krásného nedělního dopoledne se na střelnici
zúčastnili téměř všichni členové, a s radostí si oživili svůj střelecký um v disciplínách
„TRAP a Lovecké kolo“. Vítězem se stal pan
Sasín František ml. Sláva vítězům, čest poraženým.
Dále v průběhu roku bylo vybudováno několik zásypů pro přikrmování drobné zvěře,
tyto jsou pravidelně doplňovány krmivem.
Je to nutné v důsledku zhoršování stavu životního prostředí a také vlivem současného
monokulturního hospodaření v zemědělské
krajině bohužel ubývá drobné zvěře, a to
i přes veškerou naši snahu tyto stavy udržet.
Statistiky jasně dokazují, že je to celorepublikový problém, který nemá v dané chvíli řešení beze změny v přístupu státu k hospodaření na zemědělské půdě. Na přírůstku bažantů se neosvědčilo ani letošní jarní vypouštění
mladých bažantů, realizované za přispění
dotace od obce. Vyvrcholením naší celoroční
činnosti jsou samozřejmě tradiční podzimní
hony, na kterých si znovu ověřujeme fakt
o úbytku drobné zvěře v naší honitbě.
Chtěl bych touto formou poděkovat všem
členům spolku za práci v letošním roce
a zejména Obci Sudoměřice za schválení
příspěvku na naši činnost.
Přejeme všem spoluobčanům pohodové
prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a elánu do Nového roku 2017.
Myslivosti zdar!
Za MS Valcha Sudoměřice
František Mikéska
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Sportovní den - střelba ze vzduchovky

výsadba stromů „U Jezera“
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SK Sudoměřice
Zimní příprava mladších žáků na jarní
část SR 2016 -2017 v plném proudu
Vážení sportovní přátelé, milí spoluobčané,
Dne 9. 11. 2016 se sešel na svém pravidelném zasedání VV SK Sudoměřice, na kterém
provedlo:
a) vyhodnocení výsledků dosažených kolektivem družstva žáků v podzimním období SR 2016,
b) stanovil časový harmonogram zimní přípravy mladších žáků fotbalového oddílu,
c) stanovil úkoly pro rok 2017 v oblasti
sportu a investic SK.
a) Podzimní část SR 2016-2017 mladších
žáků byla zahájena 1. kolem dne 27. 8. 2016
a ukončena 13. kolem dne 30. 10. 2016.
Družstvo mladších žáků (7+1) se umístilo
v tabulce na 7. místě ze čtrnácti účastníků
okresního přeboru. Odehrálo třináct soutěžních utkání. Z těchto 6 utkání vyhrálo, jedno
utkání remizovalo a v šesti utkáních nezískalo ani bod. Dosáhlo 19 bodů a vyrovnaného
skóre 51:51. Funkci trenéra úspěšně vykonává Lantoš Vladimír z nedalekého Holíče ze
SR. Na základě pozitivního hodnocení práce

stávajícího trenéra s fotbalovým družstvem,
sportovní klub prodloužil spolupráci s ním
i na příští období. Dále výkonný výbor SK
ocenil velmi dobou iniciativní a organizátorskou práci, vstřícnost, ochotu spolupracovat
jak s družstvem, tak i s SK: Radka Salčáka,
Martina Stanislava, Jiřinu Macháčkovou, Jaroslavu Ralbovskou, manžele Markétu a Ladislava Maradovy.
b) SK stanovil časový harmonogram zimní
přípravy ml. žáků do konce února 2017. Zvolil dvě formy přípravy: - v místní tělocvičně
ZŠ, která již probíhá 2x týdně (pondělí a čtvrtek vždy od 16:00-18:00 hodin a v účasti na
zimních halových turnajích.
VV SK konstatoval, že zimní fotbalové turnaje jsou velmi vhodnou a doplňující formou
zimní přípravy našeho žákovského družstva.
Prvního fotbalového turnaje ml. žáků jsme se
zúčastnili dne 3. 12. 2016 v Mutěnicích, který pořádal 1. FC Čejkovice. Na tomto turnaji
startovali hráči ročníku 2004 a mladší (dívky
2003 a mladší) z 1. FC Čejkovice, spojeného
družstva ze Žeravic a Ježova, ze Žarošic, Ždánic a našeho družstva SK. Družstvo složeno
ze 4 hráčů a brankáře, s hrací dobou 2x15minut.

Zde je časový sled jednotlivých utkání s jejich výsledky:
Čas
9:00 - 9:24

Družstva
Čejkovice – Ždánice

Skóre Čas
Družstva
0:4
12:00 - 12:24 Čejkovice – Žarošice

Skóre
3:2

9:30 - 9:54

Žarošice – Žeravice

4:2

1:3

12:30 - 12:54 Ždánice – Sudoměřice

10:00 - 10:24 Sudoměřice – Čejkovice 5:1

13:00 - 13:24 Žeravice, Ježov – Čejkovice 0:4

10:30 - 10:54 Ždánice - Žarošice

13:30 - 13:54 Sudoměřice – Žarošice

7:2

14:00 - 14:24 Ždánice – Žarošice, Ježov

6:1

0:0

11:00 - 11:24 Sudom. – Žeravice, Ježov 8:1

11:24 - 12:00 reklamní přestávka – ukázka autíček a dronů
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Výsledková tabulka turnaje:
Pořadí

Klub

Skóre

Body

1.

SK Sudoměřice, z. s.

23:5

12

2.

KOVO Ždánice

15:4

9

3.

1. FC Čejkovice

8:11

6

4.

SK Žarošice

8:15

6

5.

Žeravice, Ježov

4:23

0

Podle skóre naše družstvo bylo ve střelbě
velmi efektivní a neztratilo ani bod.
Při vyhlášení výsledků první tři družstva
v tabulce obdržela pohár, medaile a sladkosti. Ostatní dvě družstva obdržela sladkosti.
Pořádající oddíl na turnaji vyhlásil i nejlepšího brankáře, nejlepšího hráče, nejlepšího
střelce branek a nejmladšího hráče turnaje.
Cenu pro nejlepšího hráče a střelce branek
získali hráči z našeho kolektivu SK. Nejmladším hráčem turnaje byl rovněž vyhlášen náš
hráč, a to Jakub Stanislav. Blahopřeji celému
družstvu a realizačnímu týmu za dosažené
výsledky i individuálně oceněným hráčům
na turnaji. Celkové vyhodnocení dosažených
výsledků družstva se uskuteční v prosinci t. r.
za účasti hráčů a činovníků SK v místní tělocvičně ZŠ.
c) Hlavní úkoly SK pro nejbližší období
roku 2017:
- personálně a finančně zabezpečit činnost SK,
- organizačně a obsahově připravit Valnou
hromadu SK,
- rozšířit SK o členy z řad žáků a úspěšně
zahájit jarní část SR 2017 (2. dubna 2017),
- v případě kladného vyřízení naší žádosti
u MŠMT „Podpora materiálně technické
základny sportu“:
36

o zahájit vnitřní rekonstrukci sociálního zařízení a vstupní brány na hokejbalovém hřišti,
o dokončit výstavbu střídaček pro hráče na fotbalovém hřišti SK.
Poněvadž se nacházíme bezprostředně před
závěrem kalendářního roku 2016, který nebyl pro činovníky SK jednoduchý, dovolte mi,
abych využil tohoto článku k ocenění za práce, kterou jste vykonali pro klub v roce 2016.
Zejména děkuji:
- všem aktivním členům, činovníkům SK,
fanouškům a rodičům hráčů,
- pracovnicím a pracovníkům obecního
úřadu, zastupitelům obce včetně starosty a místostarosty,
- sponzorům a spolupracujícím spolkům
s naším Sportovním klubem.
V neposlední řadě děkuji za metodiku a spolupráci:
- FAČR OFS Hodonín – Jiřímu Trnkovi,
- OS ČUS Hodonín – Bc. Janě Kavanové.
Vážení sportovní přátelé, milí spoluobčané!
Spokojené prožití Vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí a mnoho úspěšných
dnů přeje Váš
Dr. Štěpán Buček
předseda SK Sudoměřice, z.s.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Termínová listina SR 2016/2017 – jaro 2017
OFS Hodonín
2016/17
termín
NE 26.3.
NE 2.4.
NE 9.4.
NE 16.4.
NE 23.4.
ST 26.4.
NE 30.4.
ST 3.5.
NE 7.5.
NE 14.5.
NE 21.5.
ST 24.5.
NE 28.5.
NE 4. 6.
NE 11.6.

MUŽI
OP
kolo
26.
15.
16.
17.
18.
SF OP
19.

DOROST

ŽÁCI

OP
kolo

hod.

OP st. A OP st. B OP ml.
7+1
7+1
7+1

13.
14.
15.
16.

13:15
13:15
13:45
13:45

13.
14.
15.
16.

13.
14.
15.
16.

15.
16.
17.
18.
19.
14.
20.
21.
22.
26.
23.
24.
25.

III. tř. B
kolo
26.
15.
16.
17.
18.

III. tř. A+C
kolo
hod.
15:00
13.
15:30
14.
15:30
15.
16:00
16.
16:00

19.

17.

16:30 17.

14:15

17.

17.

20.
20.
21.
21.
22.
22.
finále OP
23.
23.
24.
24.
25.
25.

18.
19.
20.

16:30 18.
16:30 19.
16:30 20.

14:15
14:15
14:15

18.
19.
20.

18.
19.
20.

21.
22.

16:30 21.
16:30 22.
16:30

14:15
14:15
14:15

21.
22.
12.

21.
22.
12.

Extraligový hokejbal v Sudoměřicích
Do ročníku 2016-17 jsme zařadili 4 mužstva:
- Extraliga muži
- Přípravka
- Minipřípravka
- Mladší žáci
Podzimní část extraligy jsme nezahájili vůbec špatně. Po těsné prohře v Plzni jsme
doma dokázali porazit výborný Kert Praha
i Kovo Praha, následně jsme zvítězili doma
s Hradcem Králové a přivezli jsme 2 body po
nájezdech v Letohradu. Pak mužstvo začalo
střídat výborné výkony se slabšími. Hráči si
nedokázali udržet stabilní formu po celou
podzimní sezonu.
Nedokážu pochopit hráče, kteří absolvují
každé úterý a čtvrtek v hojném počtu tréninkové jednotky, v sobotu odehrají výborný
zápas na Kladně, které je na prvním místě
tabulky a o den později prohrajeme s Rakovníkem, který je na posledním místě tabulky. Hráči si musí uvědomit, že hrají nejvyšší
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soutěž v republice a musí si rozvrhnout síly
tak, aby byla obě utkání odehrána na stejné úrovni. Na začátku podzimu jsme si dali
za cíl 20 bodů, což se nám nepodařilo a ze
17 body jsme na 9. místě, které nezaručuje
play off, ale máme jeden zápas k dobru.
Jarní část začínáme 25. února v důležitém zápase doma s Mostem. Zatím není
nic ztracené. Pro postup do play off udělá
mužstvo a realizační tým všechno, aby se
na sudoměřickém hřišti opět hrálo o nejvyšší umístění.
Český hokejbal se začíná ubírat cestou hokeje proto bychom chtěli apelovat na rodiče, kteří mají malé děti, a ty ještě nezačaly
se žádným sportem, aby se přišly podívat
na hokejbalové hřiště na tréninky mládeže. Do oddílu musíme zabudovávat stále
více malých dětí od 4 let a výše, abychom
si vytvořily nějakou základnu do dalších let.
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S mládeží u nás pracuje trenér Mário Dinka
a Josef Hájek z Veselí nad Moravou, který shání děti z celého našeho regionu, aby u nás hokejbal pokračoval. Děti nemohou umět hrát
hokej jenom na počítači, kde nemají žádný
pohyb, ale měly by to zkusit na hřišti a zdravém vzduchu. Rádi uvítáme každého kluka
i holku, kterou bude tento sport bavit. Také
rodiče se mohou k nám připojit a pomáhat
vychovávat mladé hokejbalisty pro hokejbal
v Sudoměřicích i pro hokejbal v České republice. Touto cestou bych chtěl říct, že jsme
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nejmenší klub v republice a pro reprezentaci jsme vychovali 4 hráče. V mužské reprezentaci bojuje o účast na mistrovství světa
v Pardubicích (1. – 10. 6. 2017) Kaluža Jan ml.,
v kategorii U18 nás reprezentuje Matěj Fraňo
a Aleš Kmenta. Nejmladší reprezentantkou
v kategorii přípravek je Liliana Dinková.
Závěrem děkuji obecnímu úřadu a všem
sponzorům za finanční podporu. Děkujeme
všem lidem, kteří se o hokejbal starají a všem
našim věrným fanouškům.
Jan Kaluža
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Zamyšlení nad obecním zpravodajem
Po posledním čísle se k mému údivu rozhořela na sociálních sítích a obecním zastupitelstvu diskuse o obsahu a kvalitě obecního
zpravodaje, který byl prý označen za kostelní
listy „černoprdelníků“. Prý se tam objevuje
příliš mnoho článků z dění ve farnosti.
Dovolil bych si vyjádřit se k tématu. Pokud
někdo má námitky k objektivitě zpravodaje, tak ať se laskavě podívá na minulá čísla,
jestli někoho preferujeme či ne. Obsah čísla je ukázkou činnosti spolků a organizací
v obci – je to prostor pro prezentaci činnosti,
na kterou dostávají mnohdy nemalé peníze
z obecního rozpočtu.
To, že někteří této možnosti umí využít a jiní
ne, to je problém přispěvatelů. Nikdo kostel,
ani jiné organizace ve zpravodaji neprosazuje
ani neupozaďuje. Neschopnost některých přispěvatelů náležitě informovat o své činnosti
ostatní spoluobčany – to není vina redakce.
Zpravodaj chápu jako platformu – prostor
určený všem. Proto jsem hned v prvním čísle,
které jsme připravovali, vyzval Vás všechny,
pokud chce někdo publikovat příspěvek, názor nebo informaci, rádi všechno zařadíme
do zpravodaje. Po obsahové stránce jsem
nikdy do textů nezasahoval. Co kdo poslal, to

se i publikovalo.
Tuto striktně neutrální pozici bychom chtěli
zachovat i nadále. Redakce pouze zajišťuje
po administrativní stránce sběr příspěvků, jejich formátování a celkovou přípravu pro tiskárnu a následnou komunikaci s tiskárnou.
Je škoda, že nejsme schopni normální otevřené diskuse a místo toho mnohdy převládá neupřímnost a faleš, úlisné úsměvy do očí
a kritika za zády na obecním zastupitelstvu.
Dokonce se objevila i snaha o něco jako cenzuru, že by se články přispěvatelů schvalovali
redakční radou. Asi někteří nepochopili, že
skoro třicet let tu tyto praktiky neplatí. Obecní zastupitelstvo by se raději mohlo věnovat
důležitějším tématům - např. vyhazování peněz v podobě novostavby na hřbitově, o jejíž
smysluplnosti mnoho občanů pochybuje.
Ale zpět ke zpravodaji. Nadále se hodláme
držet myšlenky, že za obsah každého příspěvku ručí autor sám. Je na čtenáři, jestli
s tím souhlasí nebo ne. Nikdo nemusí číst
zpravodaj celý. Platí pro Vás pro všechny, že
místo laciné kritiky na sociálních sítích raději
pošlete příspěvek do zpravodaje, který rádi
otiskneme.
V. Šebesta

NOVITECH
Sudoměřický sportovní
klub Novitech Motorsport se v letošní sezoně
zúčastnil několika motoristických disciplín. V závodech automobilů do vrchu reprezentovali za tým REC
Michal Novický (Reynard 032 F3), Radek
Krakovič (FiKS 09 RK), Josef Dohnálek
(Citroen C2 S1600), Michal Žáček (Š 125
PROSINEC 2016

Historic), Martin Zimák (Citroen Saxo)
a Karel Berger (formule Konig). V absolutním pořadí Euro Cupu vyhrál Karel Berger, Michal Novický skončil na 4. místě.
Radek Krakovič startoval i v České trofeji
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kde obsadil 4. místo. V Týmové trofeji se
tým umístil na 2. místě.
Pro sezonu 2017 se připravuje pro Michala Novického novější sportovní nářadí
v podobě sportovního prototypu Ligier
JS49 Honda z důvodu končící homologace současného monopostu Reynard 032
F3. S vozem bude startovat ve třídě SC2000 místo stávající SS-2000 ccm (single
seater). Ještě není rozhodnuto, zda bude
startovat v sérii Euro Cupu nebo v České
trofeji. V plánu je taky okruhový závod na
maďarském Hungaroringu.
V autoslalomu reprezentovali tým REC
Lenka Konečná a Richard Šimoník, zúčastnili se Československého autoslalomu.
Dále se tým zúčastnil seriálu vytrvalostních závodů motokár Endurance Karting
Series, odjel červnový 24-ti hodinový
závod a v září se tým zúčastnil 12-ti hodinového. Získané zkušenosti z motokárových závodů tým aplikoval do nově vybudované motokárové půjčovny v areálu

firmy REC Group ve Starém Městě, které
dodal motokáry, postavil trať a pomohl
se spuštěním půjčovny, kde probíhala
letní soutěž o nejrychlejšího jezdce, který měl možnost zúčastnit se s týmem
12-ti hodinového vytrvalostního závodu
na Pánově.
Velký dík patří obchodním partnerům,
spolupracovníkům a mechanikům (Petr
Pavka, David a Lukáš Krištofík, František Okáník, Pavel Vaculík), bez nichž by
nebylo možné se závodů zúčastnit: REC
Group s.r.o., Kovosteel Recycling, s.r.o.,
Bonega, s.r.o., Stahlgruber obch. spol.
s.r.o., Lubstar a.s., Obec Sudoměřice, Racing Tyres, Reklamní studio Strážnice
Konečná, JP Engine, soustružnické práce
Miloš Hartman, strojařské práce František Petřík, zámečnictví Radek Krakovič,
výzkum-vývoj Josef Dohnálek, aerodynamika František Pelikán, kompozitní
materiály Michal Rastro, elektronika Lubomír Gajdorus.
Za Novitech Motorsport Michal Novický

Okénko Vlasty Hynčice
Máme už zimní období a pro cyklistiku nic
moc. Podařilo se nám ještě na podzim změnit hromadu hlíny na zábavnou trat pro cyklisty, odborný název Pumtrack, který vyrostl
mezi tenisovým kurtem a kabinami fotbalového klubu. Musím poděkovat všem, co se
na tomto areálu podíleli, kde bylo potřeba
udělat hodně práce. Nejen technikou, ale
rukama a vytvarovat klopené zatáčky, mírné vlny, na kterých se na kole velice dobře
pumpuje a získává rychlost. Trať je obousměrná a navíc má středovou propojovací
lajnu, kde je lavice vhodná na skákání. Po
dokončení měla nevídané využití, kdy se děti
na kolech rozjeli po dráze a jezdili dlouho do
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noci. Jsem moc rád, že je něco nového pro
cyklisty. Není ještě vše dokončené, ale základ
je hotový. Dráha je zpevněná a dobře zajezděná. Pokud neprší tak je sjízdná! Na jaře nás
čeká zatravnění okolí a oblázky vysypat vsakovací vpustě. Po zimě bude potřeba opravit finální podklad a zažehlit. Pokud bude
dráha sloužit a bude využitá, tak uvažujeme
o osvětlení dráhy, kdy se bude dát jezdit i na
podzim nebo v létě podvečer za lepšího počasí a když už nebude takové horko! Ještě je
potřeba doladit provozní řád a nainstalovat
jej, protože dráhu je možno navštěvovat kdykoli na vlastní nebezpečí a cyklistická přilba
je povinná! Snad dráha bude dobře sloužit
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

všem, co si chtějí užívat na kole zručnost
a rychlost v boulích! Pokud bude potřeba tak
jsem ochoten vysvětlit jak správě jezdit na
dráze bez šlapání!
Záleží jen na mládeži, jak si dráhy budou vážit a udržovat pořádek. Ať slouží co nejdéle
pro všechny cyklisty! Můžou tu jezdit i malé
děti na odrážedlech. Pokud by se podařilo
v budoucnu položit asfalt, tak zde můžou
jezdit na kolečkových bruslích i skateboardu. Poděkování patří obci Sudoměřice za
finanční podporu, taky Kamilovi Svobodovi
za rozvezení hlíny, Romanovi Kaločay za návrh a realizaci dráhy. Všem brigádníkům i SK

Sudoměřice za prostor a zapůjčení garáže při
realizaci dráhy. Mně se splnil další sen, že se
máme kde vybít a příjemně unavit.
Čekají nás Vánoce a Nový rok. Všem přeji
krásné a klidné Vánoce a v Novém roce hodně zdraví a více času na sebe!
V. Hynčica

úprava terénu pro pumptrackovou dráhu

nová pumptracková dráha
PROSINEC 2016
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Vítání do života 20. 11. 2016
zleva: Adam Podrazil (600), Karolína Holíková (510),
Tobiáš Dublea (505), Valerie Hradská (347)

Biřmování říjen 2016 – olomoucký biskup Josef Hrdlička
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Žákovské mužstvo

Kulturní výbor – Čertovské harašení
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