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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, Vážení čtenáři našeho 
zpravodaje,
všechny Vás co nejsrdečněji zdravím v úvodu 
tohoto nového jarního vydání našeho obec-
ního zpravodaje. Zpravodaje, který má za svůj 
hlavní cíl informovat Vás o co nejširším spekt-
ru činností a událostí v naší vesnici. Někdy se 
to nepodaří, občas se Vám také něco nelíbí 
a nesouhlasíte možná i s některými názory 
přispěvatelů do tohoto čtvrtletníku. Ale to je 
vlastně správné a úplně normální, že máme 
někdy různé pohledy na věci a dění kolem nás. 
Jen je třeba se v debatách oprostit od urážení 
se a osobní pýchy. Prospěšná diskuze je pouze 
tehdy, kdy se vzájemně respektujeme a snaží-
me se pochopit důvody, které náš názorový 
oponent prosazuje, ale nemusíme s ním ve 
všem souhlasit. Názorový střet a diskuse patří 
k podstatě demokracie. Proto Vás všechny zvu 
ke tvorbě našeho obecního tisku, ať se naši 
občané i ostatní čtenáři dozvídají o naší vesni-
ci a o životě v ní co nejvíce, a nějaké zbytečné 
osobní animozity nechme stranou.
Už je tu konečně jaro. Jaro roku 2017 přináší 
nové výzvy, nejenom nám všem v našem 
osobním životě, ale i v činnosti naší obce 
a  jejich zvolených představitelů. Chci Vás in-
formovat, že zastupitelstvo obce rozhodlo 
o zahájení přípravných prací ke zrealizování 
daných slibů všech volebních stran v Sudo-
měřicích pro toto volební období, a tím bylo 
vybudování důstojného stánku pro kulturu 
a společenské aktivity v naší obci. Na únoro-
vém zastupitelstvu bylo rozhodnuto o zahá-
jení projektování stavby „ Přístavba tělocvičny 
ZŠ Sudoměřice“. Konečným cílem je vybudo-
vání haly o rozměrech 22 x 10 metrů, s výškou 
stropu 4 metry. Dále rozšíření přísálí a vybudo-
vání bufetu a šatny pro návštěvníky.

Pokračování na str. 4
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pokračování 
z titulní strany

Tento sál bude od-
dělen variabilně od 
stávající tělocvičny. 
To znamená, že v pří-
padě potřeby budou 
otevřeny propojovací 

dveře a zvětší se prostor pro realizaci vel-
kých kulturních akcí, jako jsou plesy, košt 
destilátů apod. Mezi hlavní cíle ale patří 
snaha o co největší využívání naší tělocvič-
ny pro sportování našich lidí, zvláště pak 
dětí a mládeže, minimalizace různých vý-
luk a uzavírání tělocvičny, především pak 
v zimním období, kdy je po cvičení a spor-
tování největší hlad a poptávka. Věříme, že 
se nám tento velký cíl v brzké době podaří 
zrealizovat. U této akce je malá komplikace 
a tou je přeložka kanalizace, velkého sběra-
če, který odvádí splašky z celého Horního 
konce, ale řešení se už našlo, takže přejme 
zdar tomuto dílu. Pro informaci ještě sdě-
luji, že stávající dětské hřiště bude po do-
končení akce opět obnoveno a průchod, 
zkratka z ulice Nová do ulice Horní konec 
bude zachována. Jen při realizaci této stav-
by budou nějaká krátkodobá bezpečnost-
ní omezení průchodu přes staveniště.
V minulém vánočním zpravodaji jsem po-
drobně informoval o akcích, které letos při-
pravujeme a na některé z nich jsme podali 
i žádosti o dotace. Jsou to chodníky v cen-
tru obce, oprava Statku č. p. 126, dovyba-
vení kompostárny zařízením na zpraco-
vávání biologických odpadů, vybudování 
workoutových a fi tnessových sportovních 
zařízení, dovybavení naší knihovny, do-
budováním infrastruktury v lokalitě Díly 
za zahradou II, prodloužení infrastruktury 
k  novým sklepům ve Starém potoku, vý-
stavba plotu u mateřské školy a další drob-

nější opravy. Dále se bude u nás realizovat 
určitá část akce „Podpora preventivního 
protipovodňového systému DSO – Baťův 
kanál“, v rámci kterého se bude zpracová-
vat digitální povodňová mapa našeho úze-
mí, vybaví se u nás místní obecní rozhlas 
moderními komunikačními prvky, dobu-
dují se v nových lokalitách rozhlasové re-
produktory a osadí se na mostě hladinové 
čidlo pro signalizaci povodňových stavů 
v Sudoměřickém potoku. Cílem této akce 
je včasné varování a informování našich 
občanů o povodních a určitá propojenost 
i informovaní celého Hodonínska, Veselska 
a Strážnicka o různých krizových situacích.
Koncem minulého roku začala stavba nové 
obřadní síně na hřbitově. Přes zimu se toho 
moc nedalo dělat, ale v tuto dobu se již in-
tenzivně pokročilo s výstavbou budovy. 
Cílem a závazkem realizační fi rmy je ukon-
čení a předání dokončené akce do konce 
října t.r., tedy do „Dušiček“,  aby se v tento 
sváteční čas mohla tato stavba předat 
slavnostně do užívání. Doufejme, že se to 
podaří.
V uplynulém období se také konalo něko-
lik velmi vydařených společenských akcí. 
Přivítání nového roku s ohňostrojem, škol-
ní ples, ples mladých, košt ovocných desti-
látů a fašank.
Co nás čeká v příštím období. V oblasti in-
vestiční výstavby především stavba „smu-
tečky“, opravy cest, snad se spustí i některé 
akce na které se podaly žádosti o dotace, 
snad brzy začnou práce na přístavbě tělo-
cvičny, dokončí se oprava budovy č. p. 323, 
kam se nejprve přesune do horního patra 
obecní půjčovna krojů, dokončí se vzhle-
dové úpravy pumptrackové trati v areálu 
SK Sudoměřice, budou se upravovat chod-
níky a různé údržbové práce na objektech 
a zařízeních obce a příspěvkové organiza-
ce ZŠ a MŠ Sudoměřice.
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V oblasti kultury se můžeme těšit na 1. máje 
na tradiční otevírání plavební sezony v pří-
stavišti pod Výklopníkem, v květnu ještě na 
Místní výstavu vín, v červnu budou tradiční 
Hody 2017, bude se konat Sportovní den 
pro rodinu a slavnostní ukončení školního 
roku. Na tyto akce Vás srdečně zvu, a pro-
sím, pokud můžete, máte možnost se na 
nich aktivně účastnit. Při této příležitosti 
Vám sděluji, že pro zajištění podmínek 
a možnosti rozšíření počtu aktivních účast-
níků na naší nejdůležitější obecní akci, tj. 
na Hodech 2017, ale také na dalších kro-
jovaných akcích (dožínky, Boží Tělo, poutě 
do Skalice na Božské srdce a do Petrova na 
svátek Sv. Václava aj.), zastupitelstvo obce 
rozhodlo o posílení zdrojů na pořízení no-
vých krojů na celkovou částku 
450 tis. Kč. Takže možnosti jít na 
hody v zapůjčeném  
sudoměřickém kroji bude už jis-
tě mnohem vyšší.
Také Vás tímto informuji, že 
v  lednu místní farnost v Sudo-
měřicích dostala nového du-
chovního správce, kterým se 
stal P. Mgr. Jacek Nowakowski 

SP, který je členem komunity piaristů ve 
Strážnici a do naší farnosti bude tedy dojíž-
dět. Nahradil P. Jerzy Szwarce, který odešel 
do farnosti ve Bzenci a Domaníně. Novému 
správci farnosti přejeme hodně štěstí, zdra-
ví a úspěchů v jeho duchovním poslání 
a při správě naší farnosti a odcházejícímu 
P. Jiřímu děkujeme za jeho odpovědné pl-
nění svých úkolů a povolání, za výbornou 
spolupráci s našim úřadem a přejeme mu 
hodně úspěchů na novém působišti.
Závěrem tohoto mého úvodníku přeji 
všem spoluobčanům nastávající krásné 
jarní období, příjemné prožití velikonoč-
ních svátků, hodně zdraví a pohody do 
dalších dnů.

Stanislav Tomšej – starosta obce

Návrh přístavby tělocvičny 
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Usnesení z  XXVI. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne 19. 12. 2016
Usnesení č. XXVI/3
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí do-
tace z rozpočtu na r. 2017 ve výši 105 938,- Kč 
a pověřuje starostu k uzavření předložené 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Sudoměřice.
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/3 bylo schváleno

Usnesení č. XXVI/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 11 k rozpočtu obce na r. 2016. 
Celkem příjmy sníženy o 1 688,6 tis. Kč, ná-
klady sníženy o 4 412,7 tis. Kč a fi nancování 
sníženo o 2 724,1 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVI/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
poskytnutí účelové dotace DSO Obce pro 
Baťův kanál z obecního rozpočtu na r. 2017 
ve výši 288.288,- Kč a pověřuje starostu 
k uzavření předložené veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Su-
doměřice.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVI/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/6
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce 
Sudoměřice na r. 2017. Rozpočtované příjmy 
jsou ve výši 18 714, 2 tis. Kč, výdaje ve výši 
26 865,5 tis. Kč a schodek fi nancování je ve 
výši 8 151,3 tis. Kč, který je hrazen z přebytku 
hospodaření z minulých let.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXIV/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/7
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový 
výhled obce Sudoměřice na období let 2018 
– 2019. 
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVI/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
Strategický plán rozvoje obce Sudoměřice 
na období 2017 – 2020, vč. přílohy č. 1.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVI/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku 2/2016 o nočním 
klidu z důvodu naléhavého obecného zájmu 
s účinností od 31. 12. 2016.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVI/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje pro-
dej pozemků parc. č. 948/2 o vým. 1 m2 a parc. 
č. 948/3 o vým. 1 m2 v k. ú. Sudoměřice, vnik-
lých na základě GP pro změnu obvodu budovy 
v katastru a vyznačení č.777-204/2016 ze dne 
24. 8. 2016 panu D. J. bytem Sudoměřice ….za 
celkovou cenu 20,- Kč, která je nižší než cena 
v  daném místě a čase obvyklá a to z důvodu 
narovnání majetkoprávních vztahů a již dříve 
přijatých usnesení Zastupitelstvem obce Sudo-
měřice při obdobných prodejích pozemků a po-
věřuje starostu a místostarostu obce po podpisu 
kupní smlouvy podat návrh na provedení vkla-
du vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVI/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/11
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje 

usnesení č. XXV/12 ze dne 14. 11. 2016.
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2. Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce 
Sudoměřice schvaluje zveřejnění zámě-
ru prodeje části pozemků parc. č. 1886/3 
o vým. 34 m2 a části pozemku parc.č. 1884 
o vým.  81m2, vše v k.ú. Sudoměřice.

Hlasování č. 11: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Foj-
tík Z.) Usnesení č. XXVI/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje pozemků 
parc. č.  4184/32 o vým. cca 1381 m2, par-
c.č. 4184/31 o vým. 800 m2, parc.č. 4184/30 
o  vým. 1130  m2 a parc.č. 4184/29 o vým. 
1289 m2, vše v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 12: pro 9, proti 0, zdržel se 
1  (T.  Hrachovský) Usnesení č. XXVI/12 bylo 
schváleno.

Usnesení č. XXVI/13
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) prodej pozemku parc.č.2654/35 v k.  ú. 

Sudoměřice vítěznému uchazeči - fi rmě 
LIMA okna s.r.o. se sídlem U Elektrárny 
3030, 695 01 Hodonín, IČ: 29186633

b) pověřuje starostu a místostarostu k přípra-
vě kupní smlouvy pro prodej tohoto po-
zemku za fi nančních podmínek vzešlého 
z tohoto nabídkového řízení. 

c) termín předložení návrhu smlouvy – 
1. čtvrtletí r. 2017.

Hlasování č. 13: pro 8, proti 0, zdržel se 2 
(T. Kočvara Dis., Z. Fojtík) Usnesení č. XXVI/13 
bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/14
a) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí 

fi nančních prostředků z rozpočtu obce na 
dětský letní tábor. Příspěvek obdrží rodiče 
žáků …… na základě předloženého potvr-
zení o jejich účasti na tomto letním táboře 
v Rajnochovicích v období od 31. 7. 2016 
– 13. 8. 2016.

b) Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo pří-
spěvek rodičům žákyně A. M., Sudoměři-
ce, z důvodu toho, že letos již byl vyplacen 
příspěvek za účast na lyžařském výcviku 
v únoru 2016.

Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVI/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vě-
domí informativní kalendářní plán zasedání 
zastupitelstva na rok 2017.
Hlasování č. 15: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVI/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo 
o nabídce pronájmů volných tří bytů v DPS 
č. p. 374 žadatelům ze Sudoměřic: pan B. S., 
Sudoměřice..., paní A.S., Sudoměřice.. a paní 
M. M., Sudoměřice ... Současně zastupitel-
stvo pověřuje starostu obce sepsat a uzavřít 
smlouvu s žadateli o pronájem bytů za ob-
vyklých podmínek v tomto zařízení. Počátek 
pronájmu a předání těchto bytů - termín 
03/2017.   
Hlasování č. 16: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVI/16 bylo schváleno.

Usnesení z  XXVII. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne  30. 1. 2017
Usnesení č. XXVII/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 12 k rozpočtu obce na 
r. 2016. Celkem příjmy zvýšeny o 1 160,- tis. 
Kč, náklady sníženy o 250,7 tis. Kč a fi nanco-
vání sníženo o 1 410,7 tis. Kč. 
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/3 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXVII/4
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 

smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce č.1/2017 mezi Obcí Su-
doměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudo-
měřice, IČ 00285331 a Římskokatolickou 
farností Sudoměřice, Sudoměřice 375, 696 
66 Sudoměřice, IČ 66609721 – in. dotace 
ve výši 400 tis. Kč.

b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce č.2/2017 mezi Obcí Sudo-
měřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudomě-
řice, IČ 00285331 a Sportovním Klubem, 
z.s oddílem kopané, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ 49419170 – in. dotace 
ve výši 150 tis. Kč.

c) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce č.3/2017 mezi Obcí Sudo-
měřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudomě-
řice, IČ 00285331 a Sportovním Klubem, 
z.s oddílem hokejbalu, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ 49419170  - in. do-
tace ve výši 350 tis. Kč.

d) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce č.4/2017 mezi Obcí Su-
doměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudo-
měřice, IČ 00285331 a Vlastimilem Hynči-
cou, Sudoměřice 216, 696 66 Sudoměřice, 
IČ 63447185- in. dotace ve výši 40 tis. Kč.

e) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce č.5/2017 mezi Obcí Sudo-
měřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudomě-
řice, IČ 00285331 a Michalem Novickým, 
Sudoměřice 234, 696 66 Sudoměřice, 
IČ 49419170 - in. dotace ve výši 10 tis. Kč.

f) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce č.6/2017 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Su-

doměřice, IČ 00285331 a Rodiče dětem, 
z.s, Sudoměřice 29, 696 66 Sudoměřice, 
IČ 26983044 - in. dotace ve výši 72,6  tis. Kč.

g) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce č.7/2017 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696  66 
Sudoměřice, IČ 00285331 a ZO ČZS Sudo-
měřice, Sudoměřice 362, 696 66 Sudomě-
řice, IČ 72562129 - in. dotace ve výši 40 tis. 
Kč.

h) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce č.8/2017 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Su-
doměřice, IČ 00285331 a ČSV, o.s.  ZO Ro-
hatec, Za Humny 203/20, 696 01 Rohatec, 
IČ 70418764 - in. dotace ve výši 10 tis. Kč.

ch) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce č.9/2017 mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ 00285331 a Mysliveckým 
spolkem Valcha Sudoměřice, Sudoměřice 
322, 696 66 Sudoměřice, IČ 48843288 - in. 
dotace ve výši 20 tis. Kč.

i) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce č.10/2017 mezi Obcí Su-
doměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudo-
měřice, IČ 00285331 a Svaz důchodců ČR 
MO Sudoměřice, Sudoměřice 240, 696 66 
Sudoměřice, IČ 72062983 - in. dotace ve 
výši 50 tis. Kč.

j) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o poskytnutí individuální dota-
ce z rozpočtu obce č.11/2017 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Su-
doměřice, IČ 00285331 a Spolkem přátel 
destilátů Sudoměřice, Sudoměřice 195, 
696 66 Sudoměřice, IČ 26649721 - in. do-
tace ve výši 20 tis. Kč.

k) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
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Usnesení č. XXVII/8
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na 

vědomí řádné splnění závazků vzniklých  
ze Zástavní smlouvy vkladu do KN č.j. 
V-770/2004-706 ze dne 27.02.2004 mezi 
Obcí Sudoměřice, jako zástavního věřitele 
a panem M. H., jako  zástavcem a pověřuje 
starostu obce k vyřízení všech potřebných 
náležitostí pro výmaz – zrušení tohoto zá-
vazku z KN na LV č… pro obec a k.ú. Sudo-
měřice.

b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhod-
lo o vzdání se: „Předkupního práva věc-
ného“, které vzniklo vkladem do KN pod 
č.j. V-735/2004-706 ze dne 27. 02. 2004 k 
pozemkům a budovám na parc.č. 982/1, 
982/2, 982/3, 982/6, 982/7, 982/8, 982/9, 
983,  985, 986/1 a 986/2, vše v k.ú. Sudomě-
řice, zapsané na LV č… a pověřuje starostu 
obce provést výmaz zástavy na LV  618 
a vzdání se předkupního práva vzniklého 
z vkladu do KN pod č.j. V -735/2004-706.

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

Usnesení č. XXVII/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
příspěvek MRS Vanďurák Sudoměřice na 
zarybnění ve výši 6000,- Kč. Tento příspěvek 
bude poskytnut formou zaplacení faktur za 
ryby pro obecní rybník Vanďurák v k.ú. Sudo-
měřice.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/10
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje 
usnesení č. XXVI/16 ze dne 19. 12. 2016.
b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo 
o nabídce pronájmů volných tří bytů v DPS 
č. p. 374 žadatelům ze Sudoměřic: pan B. S., 
S., paní A. S., Sudoměřice . a paní M. M., Su-
doměřice. Současně zastupitelstvo pověřuje 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-
ce z rozpočtu obce č.12/2017 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Su-
doměřice, IČ 00285331 a Kulturním spol-
kem Zvedlá závora 2014, Sudoměřice 432, 
696 66 Sudoměřice, IČ 03059197 - in. dota-
ce ve výši 30 tis. Kč.

Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.  XXVII/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/5
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlou-
vu mezi Obcí Sudoměřice, IČ  002285331 
a  Městem Hodonín, IČ  00284891 na vyko-
návání přenesené působnosti podle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, namísto orgá-
nů Obce Sudoměřice.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-
014330041518/001 pro pozemky parc. č. 
1599/3 a parc.č. 1619/1 v katastrálním území 
Sudoměřice dle GP č. 789-395/2016 mezi 
Obcí Sudoměřice a společností E.ON Distri-
buce a. s, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Čes-
ké Budějovice, IČ:28085400.
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se 
zřízením zástavního práva a s případným dal-
ším 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 pozemku v KN par-
c.č. 1593/12 v k.ú.Sudoměřice.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 1 (T. Kočvara), zdr-
žel se 0 Usnesení č. XXVII/7 bylo schváleno.
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starostu obce sepsat a uzavřít smlouvu s ža-
dateli o pronájem bytů za obvyklých podmí-
nek v tomto zařízení.
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/11
Zastupitelstvo obce schvaluje upravené zně-
ní plánovací smlouvy mezi obcí Sudoměřice 
na jedné straně a paní Z. K., bytem Hodonín a 
panem P. K., bytem Hodonín na straně druhé. 
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
záměr pořízení zametacího kartáče na zimní 
údržbu chodníků v obci, který by byl kom-
patibilní s obecním komunálním malotrak-
torem BCS VIVID 400 DT. Současně pověřuje 
starostu a místostarostu k provedení poptáv-
kového řízení na výběr zametacího zařízení 
na zimní údržbu s termínem do 09/2017.
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pozasta-
vuje projednání žádosti pana P. F. na prodej 
pozemků v lokalitě Starý potok, protože není 
zatím vyjasněna situace s budoucím obratiš-
těm pro zásahy vozidel HZS a parkování pro 
vozidla návštěvníků povolených a připravo-
vaných penzionů v této části vinařské uličky.
Zastupitelstvo současně pověřuje starostu 
a místostarostu k zajištění vypracování urba-
nistické studie v této lokalitě. Zastupitelstvo 
obce Sudoměřice pověřuje pověřeného za-
stupitele p. Tomáše Kočvaru, DiS k předjed-
nání zpracování studie s pořizovatelem NoÚP.
Hlasování č. 13: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Z. 
Fojtík) Usnesení č. XXVII/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvalu-
je žádost paní F. H., bytem Radějov, z důvodu 
nesplnění stanovených podmínek pro přijetí 
do DPS v Sudoměřicích, zvláště pak tu sku-
tečnost, že není naší občankou.
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje 
starostu a místostarostu k přípravě a ke zpra-
cování PD ke stavbě přístavby tělocvičny dle 
předloženého návrhu.
Hlasování č. 15: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice navrhuje 
zařadit do programu červnového zasedání 
schválení kroniky za r. 2014 – 2016. 
Hlasování č. 16: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/16 bylo schváleno.

Usnesení z  XXVIII. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne 27.  2.  2017
Usnesení č. XXVIII/3
a)Zastupitelstvo obce bere na vědomí změ-
nu rozpočtové skladby ve schváleném roz-
počtu na rok 2017.
b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na r. 
2017. Celkem příjmy navýšeny o 43,3 tis. Kč, 
náklady navýšeny o 282,8 tis. Kč a fi nancová-
ní navýšeno o 239,5 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVIII/3 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXVIII/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpo-
čet DSO Mikroregion Strážnicko na r. 2017.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVIII/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpo-
čet DSO Obce pro Baťův kanál na r. 2017.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVIII/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
projektovou studii záměru stavby „Přístavba 
tělocvičny Základní školy Sudoměřice“ a po-
věřuje starostu a místostarostu k zabezpečení 
vypracování dvoustupňové projektové doku-
mentace pro územní řízení, stavební povolení 
a pro provedení stavby k výše uvedené akci. 
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
(p. Tomáš Hrachovský)
Usnesení č. XXVIII/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí 
s navýšením rozpočtu o 300 tis. Kč na pořízení 
krojů a krojových součástí a pověřuje starostu 

obce zahrnout toto navýšení do rozpočtové-
ho opatření k rozpočtu obce na r. 2017. 
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
(p. Tomáš Kočvara, DiS.) 
Usnesení č. XXVII/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje 
stavební výbor k prověrce a návrhu řešení 
situace na parc. č. 947/1 a celkové posouzení 
této lokality z hlediska řádné dopravní obslu-
hy a odvodu povrchových  vod do míst, kde 
nebudou škodit.
Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVIII/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/9
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnu-
tí fi nančních prostředků z rozpočtu obce 
na lyžařský výcvik, který proběhl ve dnech 
13. 2. – 17. 2. 2017. Příspěvek obdrží rodiče 
žáků všichni ve výši 500,- Kč za rok a dítě – 
na základě předloženého potvrzení o jejich 
účasti na tomto lyžařském výcviku.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXVIII/9 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej – starosta
František Mikéska – místostarosta

DEN ZEMĚ 2017

Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás jménem pořadatelů, 
kterými jsou jako každoročně OÚ Sudomě-
řice a Myslivecký spolek Valcha, pozval na 
již tradiční oslavu svátku Dne Země, která 
se uskuteční 

v sobotu 22. dubna 2017 
v 8:00 hodin

u požární nádrže.

Náplní tohoto dne bude úklid koryta Su-
doměřického potoka a jeho okolí směrem 
po proudu, tj. k Baťovu kanálu. Pro účastní-
ky bude připraveno na závěr občerstvení. 
Přijďte s námi strávit sobotní dopoledne 
a oslavit tento významný den, jak jinak než 
zlepšováním a  zkvalitňováním prostředí 
v okolí naší Obce. Srdečně zvou pořadatelé!

Za pořadatele
František Mikéska – místostarosta
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TERMÍNY SVOZU ODPADŮ:
DUBEN - ČERVEN (vždy ve čtvrtek)

Popelnice, plasty, papír, Tetrapac  -
 Duben 6. 4. 2017, 20. 4. 2017
 Květen 4. 5. 2017, 18. 5. 2017
 Červen 1. 6. 2017, 15. 6. 2017, 29. 6. 2017

Statistika odpadů za rok 2016

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s množ-
stvím vyprodukovaných a vytříděných od-
padů v uplynulém roce 2016.
Celkem bylo v naší obci vyprodukováno 
513  tun odpadů, z toho směsného ko-
munálního odpadu v popelnicích bylo 
383,15 tun. Druhotných surovin bylo vytří-
zeno 49,3 tuny což je ve srovnání s předcho-
zími roky mírný nárůst.
Na sběrném dvoře bylo zpracováno 
470,98 tun odpadu a kompostárna přijmula 

568 tun biologicky rozložitelného komunál-
ního odpadu k dalšímu zpracování. 
Celkové náklady za svoz a likvidaci odpadů 
včetně nákladů na provoz sběrného dvora 
a  kompostárny činily celkem 1,090.621,- Kč:   
- z toho se od nás občanů vybere  

   437.583,- Kč
- za prodej druhotných surovin vč. bonu-

su od EKOKOM 217.758,- Kč
- zbylá částka je hrazena z rozpočtu obce 

Sudoměřice   435.280,- Kč
František Mikéska - místostarosta

Levné úklidové práce
preciznost, diskrétnost, spolehlivost, naše nabídka
- generální úklid
- pravidelný úklid
- čistění a dezinfekce koupelen a WC
- čistění koberců a sedaček 
- čistění aut interiéru vše vodní cestou parní cestou
- čistění hrobu po deštích atd.
- mytí oken a dezinfekce vč. žaluzií
Kontakt Strážnice 736261970, 605581417, www.azkvaltin.cz
Nebo nás najdete  www.obyvatele.cz , www.poptavej.cz
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BESEDA SE SPISOVATELEM JIŘÍM JILÍKEM

Dne 7. 2. 2017 proběhla ve volební místnosti 
beseda se spisovatelem Jiřím Jilíkem. Tento 
regionální autor píše nejen knihy o Slovác-
ku a jeho okolí, ale působil také v regionál-
ním tisku, podílí se na organizaci Jízdy králů 
ve Vlčnově a píše také scénáře k fi lmům. Za 
svou tvorbu získal několik ocenění a v roce 
2016 zvítězil v  anketě Osobnost Moravy. 
Účastníkům besedy vyprávěl o svém životě 
a o svých knihách např. Žítkovském čaro-
vání, Záhadné Jízdě králů, Rebelech proti 
všednosti a dalších.
Hlavním tématem jeho knih je především 
Slovácko, které procestoval se svým příte-
lem Miškem Evenem, a poznávali tak různé 
tradice v různých oblastech našeho regio-
nu. Jeho další kniha U nás na Slovácku se 
pak stala předlohou pro český fi lm Pětka 
s hvězdičkou.
Další knihou, kterou pan Jilík představil, 
byla kniha Žítkovské čarování, která vypráví 
o ženách, které dokázaly předvídat budouc-
nost, ale byly také léčitelkami a moudrými 
rádkyněmi. Účastníkům besedy také vy-
světlil hlavní rozdíl mezi svou knihou, která 
je literaturou faktu, zatímco jí podobná kni-
ha od Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně je 
románem vycházející právě z těchto faktů.
V rámci Expedice Chřiby pak s přáteli pro-
cestoval Chřiby, odhaloval příběhy a pověsti 
těchto hor a vše pak sepsal ve svých dalších 
knihách.
Nakonec proběhlo i autorské čtení z knihy 
Žítkovské čarování. Po tomto čtení následo-
vala diskuze s účastníky besedy, kteří aktiv-
ně komunikovali s panem Jilíkem. Besedu 
mělo ukončit promítání dokumentárního 
fi lmu „Lednický park vypravuje“, ke kterému 
pan Jilík dělal scénář, avšak selhala techni-
ka, takže promítání nebylo, ale i tak to byl 

příjemně strávený večer. Účastníci besedy 
si pak mohli vybrat z knih pana Jilíka a ty si 
pak mohli koupit u Bohumily Jilíkové, která 
manžela doprovodila na tuto besedu. A pak 
už jen 
zbývalo se s panem Jilíkem a jeho man-
želkou rozloučit a poděkovat jim za jejich 
ochotu obohatit naše čtenáře novými zážit-
ky kyticí a knihou o Sudoměřicích. Tím tedy 
beseda skončila.
Závěrem tohoto článku bych Vás chtěla 
informovat, že v naší knihovně naleznete 
3 knihy od pana Jilíka – Žítkovské čarování, 
Jdu Slováckem krásným 2 a Rebelové proti 
všednosti, které si můžete půjčit už teď, Zá-
hadnou Jízdu králů a Chřiby až později. Na 
fotky z této besedy se můžete podívat na 
webových stránkách knihovny.
Novinkou na těchto stránkách je složka 
Výměnné fondy, kde si můžete prohléd-
nout knihy z VF, ze kterých si můžete vybrat 
a vypůjčit dle svého výběru. Tímto se s Vámi 
prozatím loučím

Monika Podrazilová, knihovnice
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Ze školních lavic…

Kalendářní rok 2017 se rozjel v plném 
proudu, potrápily nás nemoci – chřipko-
vé epidemie a my už na špičkách vyhlíží-
me přicházející jaro. I třetí čtvrtletí tohoto 
školního roku jsme se nenudily a mimo vý-
uku jsme si užili i další zajímavé programy 
a projekty.
Dne 14. ledna 2017 se konal tradiční Škol-
ní ples, který zahájili předtančením žáci 
5.  ročníku pod vedením p. řed. H. Veselé 
a mažoretky pod vedením paní L. Podra-
zilové. Obě vystoupení se moc povedla. 
K tanci a poslechu nám všem hrála hudeb-
ní skupina F - Club. Velký dík patří spolku 
„Rodiče dětem“ při ZŠ a MŠ Sudoměřice za 
organizaci, OÚ Sudoměřice za spolupráci 
a všem, kteří ples podpořili, ať účastí nebo 
příspěvky. 
Závěr prvního pololetí jsme si zpříjemnili 
zhlédnutím fi lmového představení Anděl 
Páně 2 v kině Morava ve Veselí nad Mora-
vou.
Ve dnech 1. a 2. února 2017 jsme společně 
absolvovali projektový den Zdraví dětem. 
Cílem tohoto projektu bylo seznámit děti 

se zdravým životním stylem. Paní lektorka 
z neziskové organizace ZkusToZdrave.cz 
nás seznámila se dvěma kamarády - Zdra-
víkem a Jedlíkem, kteří společně tráví čas 
u strýčka Toma. Jedlík se postupně sezna-
muje s „novými „ potravinami, které jsou 
nejen chutné, ale i zdraví prospěšné. V ná-
sledující části projektu děti tvořily plakáty 
potravin, které třídily na ovoce, zeleninu, 
maso, mléčné výrobky a pečivo. Celý pro-
jekt jsme zakončili soutěží v pantomimě na 
téma sport. Dětem se celý den líbil a získa-
ly mnoho nových poznatků z oblasti zdra-
vého životního stylu.
Ve čtvrtek 9. února proběhl v 1. třídě tema-
tický „Sněhulácký den“. Děti si s paní učitel-
kou Šárkou Daňkovou přečetly sněhulácký 
příběh, skládaly z písmenek, vymýšlely 
a  psaly slova, řešily sněhulácký labyrint, 
počítaly a kontrolovaly příklady, řešily sně-
hulácké slovní úlohy, učily se určovat čas 
a také si vyrobily malého sněhuláčka a zá-
ložku do knihy. Na konci výuky děti obdr-
žely Sněhulácké osvědčení. Všem se hravé 
tématické dopoledne líbilo.
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V pondělí 13. 2. se uskutečnilo školní kolo 
Recitační soutěže. Soutěž byla rozdělena 
do dvou kategorií. Vítěz každé kategorie 
postoupil do okresního kola, které se kona-
lo v Hodoníně dne 2. března 2017. Vzhle-
dem k onemocnění vítězek Zuzky a Šárky 
Janečkových nás v okresním kole také 
velmi dobře reprezentovaly Julie Grossma-
nnová (2. ročník) a Markéta Nogová (5. roč-
ník). Ve spolupráci s malotřídními školami 
v okolí připravujeme oblastní kolo, které se 
uskuteční 28. března 2017 v Petrově.

Výsledky školního kola:
I. kategorie:
1. místo -  Zuzana Janečková
2. místo - Julie Grossmannová
3. místo - Anička Bučková

II. kategorie:
1. místo - Šárka Janečková
2. místo - Markéta Nogová
3. místo - Adéla Pytlová 

V pondělí 6. března měly děti možnost 
zhlédnout  „Písečnou animaci“ - kreslení 
do písku, které bylo promítáno na plát-
ně. Celou animaci doprovázela příjemná 
hudba, mezi jednotlivými částmi děti sdě-
lovaly, jak se obrázky v průběhu kreslení 
měnily. V závěru si kreslení do písku mohly 
vyzkoušet. Děkujeme paní Marice Koňařo-
vé za krásný zážitek.

Charitativní sbírka Život dětem 
Jako každoročně se i tento školní rok naše 
škola zapojila do veřejné sbírky, kterou 
vyhlašuje společnost Život dětem o. p. s. 
Posláním obecně prospěšné společnosti 
Život dětem je pomoc nemocným, handi-
capovaným a opuštěným dětem v rámci 
celé České republiky, které se ocitnou v ob-
tížné životní  situaci a potřebují odbornou 
pomoc a podporu svého okolí. V letošní 
sbírce měli žáci i učitelé možnost přispět 
na tuto sbírku zakoupením některých ze 
zaslaných předmětů (magnetky, přívěš-
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ky, náramky, káva, CD). Vybralo se celkem 
845,- Kč. Velké poděkování patří všem, kte-
ří si některý z uvedených předmětů zakou-
pili a pomohli tak dobré věci.

Kolektiv ZŠ Sudoměřice

Naše škola v letošním školním roce využila 
výzvu MŠMT z Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), která je 
poskytována z Evropských strukturálních 
a investičních fondů – šablony pro MŠ a ZŠ 
a podala žádost o podporu projektu v hod-
notě 449 726 Kč.
Náš projekt má název „Moderní výuka“ 
a jeho realizace je stanovena od 1. 2. 2017 
do 31. 11. 2019.
Cílem projektu je zlepšení kvality vzdě-
lávání a výsledků žáků v klíčových kom-
petencích a podpora profesního růstu 
pedagogických pracovníků pomocí dlou-
hodobého vzdělávání a průběžného sebe-
vzdělávání.
Projekt je v rámci šablon zaměřen na tato 
témata:
- Individualizace vzdělávání v MŠ

- Vzdělávání pedag. pracovníků MŠ 
v oblasti čtenářské a matematické pre-
gramotnosti dětí a inkluze

- Sdílení zkušeností  pedagogů z růz-
ných škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv

- Specifi ka práce pedagoga s dvouletý-
mi dětmi v MŠ

- Prevence logopedických vad a problé-
mů komunikačních schopností u dětí 
v MŠ

- Odborně zaměřená tematická setkává-
ní a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

- Individualizace vzdělávání v MŠ
- Sdílení zkušeností  pedagogů z růz-

ných škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv

- Vzdělávání pedag. pracovníků ZŠ v ob-
lasti cizí jazyky, čtenářské a matematic-
ké gramotnosti dětí a inkluze

- Doučování žáků ZŠ
- Klub zábavné logiky a deskových her 

pro žáky ZŠ (připravujeme od září 
2017)

Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy 
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po novém roce jsme se sešli s dětmi 
v  mateřské škole ve třídách, kde na ně 
čekaly nové hračky z vánoční nadílky 
a nastrojené stromečky. Děti si vzájemně 
sdělovaly své zážitky z vánočních svátků 
doma. Ještě dlouho v lednu je bavilo pro-
zpěvování vánočních koled. S legendou 
o Třech králích a jejich putování do Bet-
léma se děti seznamovaly prožitkem po-
mocí her a vlastním zapojením do výroby 
královské koruny. Ve Včeličkách si vybraly 
počáteční písmeno jména krále, které si s 
pomocí paní učitelky napsaly na vyrobe-
né papírové koruny ozdobené barevný-
mi odstřižky. Protože nás v tu dobu pro-
vázela mrazivá zima, 6. ledna jsme se ve 
školce teple oblékli, papírové koruny na-
sadili na čepice a vydali jsme se pozdravit 
a popřát do nového roku školákům v ZŠ, 
paním prodavačkám v Enapu a udělat ra-
dost a zazpívat těm, koho dopoledne na 
vycházce potkáme.

13. ledna za námi přijelo divadlo Šikulka 
Aleny Bílkové. Dětem v pátečním dopo-
ledni sehráli pásmo tří krátkých pohádek 
– „ Loupežník a pyšná princezna“, „Adélka 
a zoubečky“ a „Kouzelná bylinka.“ Děti 
se v pohádkách přesvědčily o tom, proč 
je pýcha špatná vlastnost, že mají dbát 
o své zdraví a jaké důsledky přináší ne-
poslušnost. Pohádky doprovázely veselé 
písničky, a tak si děti dopoledne s diva-
dlem ve školce užily. Toto maňáskové 
představení jsme dětem zaplatili z výtěž-
ku prodeje výrobků na vánočním jarmar-
ku při zpívání u statku před Vánoci. Všem 
návštěvníkům našeho jarmarku velmi 
děkujeme! 
Letos jsme se dlouhou dobu mohli rado-
vat ze sněhové nadílky. Když se objevil 
první sníh, neváhali jsme, a co nejdřív 
jsme s dětmi šli ven prozkoumat jeho 
tvárné vlastnosti. Na zahradě MŠ byly 
děti ze sněhu nadšené a vůbec se jim ne-
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chtělo odcházet k obědu. Nechtěly opus-
tit své sněhové výtvory kvůli obavám, že 
jim do druhého dne roztají. Sněhulák stál 
ale dlouho za našimi okny, a když už z něj 
zůstala jen jedna spodní koule, nastala 
nová sněhová nadílka. Děti si opět mohly 
užívat zimních radovánek na sněhu. Se 
spoustou zasněžených stromů na zahra-
dě mateřské školy jsme si připadali jako 
na horách.
Díky paní školnici a také zaměstnancům 
obecního úřadu, kteří neustále hromady 
sněhu odklízeli od ranních hodin, bylo 
parkoviště i chodníky pro všechny pří-
chozí do MŠ uklizené a průchozí.  Zasně-
ženou krajinu jsme chodili pozorovat i ke 
sklepům a k zamrzlé nádrži.
V zimním období krmítko za okny tříd za-
čali navštěvovat přezimující ptáci. Každo-
denním hostem zde byla hrdlička. Děti 
si ve Včeličkách s paní učitelkou Petrou 
Jančovou vyrobily pro ptáčky krmení. Se-
mínka spojily s rozpuštěným tukem a za 
mrazivého dopoledne rozvěsily na keře 
v okolí školky při vycházce i s dětmi z Be-
rušek. Lákavé dobroty brzy objevili a za-
čali vyhledávat kosi, sýkorky i vrabčáci.

Na konci ledna jsme se s předškoláky 
byli podívat v 1. třídě ZŠ. Děti se do ško-
ly velmi těšily. Zapojily se do vyučování 
s prvňáčky u p. uč. Mgr. Šárky Daňkové. 
Mohly si vyzkoušet práci s interaktivní ta-
bulí, poslechly si, jak již umí jejich starší 
kamarádi číst a seznámily se s písmenem 
D.  Měly radost z omalovánky, na které 
si slova, která toto písmeno obsahují, 
vykreslily. K zápisu do ZŠ, který se letos 
bude konat 11. dubna, půjde 21 před-
školáků.
V této době začínáme s předškoláky 
ukončovat předplaveckou výuku. Za-
jišťuje nám ji Plavecká škola paní Hany 
Mořinglové a skládá se z 10 lekcí. Z dů-
vodu rekonstrukce plaveckého bazénu 
v Hodoníně jezdíme s dětmi do denních 
lázní v Hodoníně. Děti se na plavání vždy 
moc těší. Kromě plavání a her v bazénu si 
mohou vyzkoušet i relaxaci ve vířivkách. 
Na konci Masopustu jsme pro děti v MŠ 
uspořádali Karneval. Děti si přinesly mas-
ky z domova. Po svačině se přestrojily 
a šly se nejdříve předvést paním kuchař-
kám, které jsme potěšili nejen zdařilými 
převleky, ale i veselými písničkami při 
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kytaře. Karnevalové dopoledne plné her 
a taneční zábavy dětem velmi rychle 
uteklo. Osvěžily se šampusem a za krás-
né masky si odnesly domů klauny od 
p. učitelek a omalovánky a Brumíky od 
Spolku rodičů. 
6. března jsme v MŠ měli program Mgr. 
Mariky Koňařové ze Zlína „Písečná ani-
mace.“ Děti se seznámily s novým, pro ně 
dosud neznámým způsobem kresby do 
písku. Výtvarné tvoření snímala kamera 
a přenášela je divákům na bílé pozadí 
v  zatemnělé třídě. Sledování obrázků 
bylo citlivě propojeno relaxační i živější 
hudbou, to podle námětu, který se právě 
z písku vytvářel. Nakonec si děti samy ve 
skupinkách kresbu do písku vyzkouše-
ly. Děkujeme tímto Spolku rodičů, který 
všem dětem přispěl na polovinu úhrady 
vstupného.
Každodenní pobyt dětí v mateřské škole 
je v rámci předškolního vzdělávání pro-
pojen s tvořivými a hravými činnostmi. 
Letos jsme ve Včeličkách u starších dětí 
rozšířily nabídku her o Lego scenérii 
a  velkou konstrukční stavebnici, která 
jim umožňuje vytvářet i stavby větších 
rozměrů. V nich se mohou i samy ukrý-
vat. Děti mají pro hry vytvořeny pravidla, 
které je učí vzájemně spolupracovat, po-
máhat si a neničit výsledky her ostatních 
dětí. Vytvořené stavby mají vystavené ve 
třídách po několik dní. 
Od února si ve Včeličkách s dětmi vytvá-
říme měsíční Kalendáře počasí. Do MŠ 
jsme zakoupili tabuli s magnetickými ob-
rázky, které vkládáme do předkreslených 
políček pro jednotlivé dny.  Děti si procvi-
čují názvy dnů, měsíců a střídání a pro-
měnlivost jednotlivých ročních období.
V měsíci březnu se zaměřili  děti ze třídy 
Berušek na poznávání jiných kontinen-
tů. Cílem projektu ,,Cesta kolem světa“ 

bylo seznámit děti se všemi kontinenty 
a jejich životem. Znát místo, kde žijeme, 
práce s obrazovým atlasem, mít elemen-
tární poznatky o planetě Zemi, umět po-
jmenovat věci kolem nás, jak se mluví ve 
světě, co máme stejného, co máme jiné-
ho a co nemáme vůbec. Zároveň rozvíjet 
všechny základní dovednosti a  schop-
nosti přiměřené jejich věku (rozvoj moto-
riky, jemné motoriky, smyslového vnímá-
ní, matematického a logického myšlení 
apod.)  Děti si vyrobily naši planetu Zemi, 
kde vybarvovaly jednotlivé kontinenty 
dle základních barev. Také si každý určil 
jednoho obyvatele kontinentu a vytvořil 
si jeho hlavu. Děti tento projekt velmi ba-
vil a zapojovaly se do všech nabízených 
činností - výtvarných, hudebních, pohy-
bových a dramatických.
A co nás v nejbližší době čeká?
Vítání jara, návštěva Místní knihovny 
a zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ. Zápis 
pro děti do MŠ se bude konat 11. 5. 
Všem čtenářům Zpravodaje přejeme 
krásné a slunečné jaro a příjemné prožití 
Velikonočních svátků.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ
Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka
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NOVÝ SPRÁVCE SUDOMĚŘICKÉ FARNOSTI

V lednu tohoto roku došlo rozhodnutím olo-
mouckého arcibiskupa ke změně ve vedení 
sudoměřické farnosti. Dosavadní správce, 
P. Jerzy Szwac, byl ustanoven administráto-
rem farnosti Bzenec a bylo rozhodnuto, že 
sudoměřickou farnost budou mít na starosti 
strážničtí piaristé. Administrátorem v Sudo-
měřicích byl jmenován P. Mgr. Jacek Nowa-
kowski SchP. V naší farnosti není neznámou 
osobou, protože několikrát zastupoval otce 
Jiřího. Při příležitosti této změny jsme při-
pravili krátký rozhovor. Prvním dotazem 
bylo, jestli by se nám otec Jacek představil 
a řekl něco o sobě:
„Pocházím ze západního Polska, z polské 
strany Krkonoš. Narodil jsem se v roce 1978 
v Kamiennej Górze, mám dva bratry a mam-
ku. Taťka už je bohužel po smrti. Střední školu 
jsem studoval v Legnicy, což je krajské město. 
Potom jsem vstoupil v roce 1997 do Řádu Pia-
ristů v Krakově a v roce 2004 jsem byl vysvěcen 
na kněze.“

Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se kně-
zem, jak byla cesta Vašeho duchovního 
povolání?
„Tak to si myslím, že fungovaly modlitby mých 
babiček a rodičů. V rodině předtím nikdo kně-
zem nebyl. Ta obec, z které pocházím - Opa-
wa, připadla Polsku až po válce, do té doby 
tam byli Němci. Moji dědeček a babička tam 
byli přestěhováni z východu Polska, z okolí Za-
kopaného – byli to horalé. Víra u všech těchto 
přesídlených obyvatel byla silná. Já jsem tam 
byl vysvěcen jako první po druhé světové vál-
ce. A doufám, že ne poslední.“

Po vysvěcení na kněze jste působil v Pol-
sku?
„Tři roky jsem působil v Polsku – rok v Krakově 

a dva roky u Baltu na severu Polska ve městě 
Bolszewo.“

Proč jste si vybral zrovna řád piaristů?
„ Já jsem měl takové těžké období na střední 
škole v Legnicy, kde jsem bydlel na internátě, 
tatínek zemřel, museli jsme se odstěhovat, 
protože starší bratr se oženil a převzal celé 
hospodářství a začal tam bydlet. Tak jsme se 
s maminkou a mladším bratrem přestěhova-
li do města Jawor. Tam mamka získala práci 
v JZD. Já jsem ze školy v Legnicy dojížděl jen 
několikrát do roka. No a právě v tomto těž-
ším období jsem se vydal vlakem do Krakowa 
a řekl jsem si, který řád bude nejblíž nádraží, 
tak tam půjdu. Je to vlastně takový paradox, 
protože mně škola moc nešla, a já jsem vstou-
pil do řádu, který má jako hlavní náplň výcho-
vu a vzdělávání dětí a mládeže.“

A jak jste se nakonec ocitl na Moravě ve 
Strážnici?
„Už v semináři jsem chtěl někam pryč, někam 
do světa jako misionář a vždy jsem opakoval 
tuto prosbu svému nadřízenému provinciálo-
vi a pořád nic nebylo až v roce 2007, že tady 
na Moravě je potřeba někoho ve Strážnici, 
kde už působili piaristé otec Lukáš a Jiří. Od 
té doby jsem kaplanem ve Strážnici, od roku 
2013 administrátorem v Radějově a od ledna 
2017 administrátorem v Sudoměřicích.“

Co Vám z rodného Polska tady chybí, po 
čem je Vám smutno?
„Po domácím jídle… Jednou za dva tři měsíce 
jezdíme do Polska a vždycky si větší množství 
přivezeme. Samozřejmě, že člověk si zvykne 
na knedlíky, kačenu a na svíčkovou, ale polské 
jídlo je pro nás to domácí…(pierogi, kapušni-
ak, golabki, bigos,…). Některé jídlo si vařím 
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sám ale také máme takový zvyk, že štědrove-
černí večeři děláme polskou.“

Když jste žil na polské straně Krkonoš, 
měl jste nějaký kontakt v mládí s českým 
prostředím?
„Ta vesnice Opawa, z které pocházím, leží tři 
kilometry od Žacléře. Tam jsme my jako už 
větší kluci chodili v neděli po kostele na pivo 
přes zelenou hranici.“

Co se Vám tady na jižní Moravě líbí, co 
Vás tady příjemně překvapilo?
„Vždycky jsem chtěl někam jít do světa, před-
stavoval jsem si působení v Africe nebo jižní 
Americe. To nevyšlo a stalo se, že jsem tady. 
A určitě nejsem zklamaný. To, co mě nejvíc 
tady drží, je otevřenost místních lidí, jejich 
víra, obětavost a práce pro farní společenství 
– farnost. Vím, že vždy budu vnímán jako kněz 
z Polska, ale… to už mi nevadí – cítím se tady 
jako doma!!!“ 

Co se Vám naopak nelíbí, čemu jste ne-
přišel na chuť?
„Ne to, že se mi nelibí, ale nemám nějaký vřelý 
vztah k folklóru, k dechovce a cimbálce. Dále 
nejsem městský typ. Strážnice není sice velké 
město, ale přece jenom město. Jak jsem řekl, 
pocházím z vesnice. Rodiče měli 14 hektarů 

půdy, které obdělávali čtyřmi koňmi bez trak-
toru, bez ničeho. Proto mně je těžko se najít 
ve městě. Rád se dám do montérek a něco 
dělám… počítač je pro mě jen „psací stroj 
a konečnost, protože bez něj dnes nemůže 
fungovat farnost ani farní společenství“ takže 
tak…“

Už jste tady deset roků. Zmiňoval jste 
svoji touhu z doby po svěcení jít na misie 
do Afriky, Ameriky. Trvá toto přání ještě 
anebo to necháváte na představených?
„U piaristů to funguje tak, že pokud chce ně-
kdo působit v zahraničí, je to vždy na vlastní 
žádost. Představený nemůže poslat někoho 
„na silu“ někam do světa. Vždycky je to se 
souhlasem a na vlastní žádost. Podobně kdy-
bych se chtěl vrátit do Polska, tak by to bylo na 
mně, jestli bych chtěl nebo ne…(existuje také 
odvolání biskupem nebo provinciálem, s čím 
musíme souhlasit).  To ale zatím nehrozí.“ Pev-
ně věřím, že budeme spolu dobře vycházet 
a spolupracovat a naše společenství se bude 
s Boži pomoci, požehnáním a ochranou Pan-
ny Marie a sv. Josefa Kalasanského – zaklada-
tele našeho piaristického Řadu – vice rozrůs-
tat a vydávat svědectví Kristu… 
SPOLU PUTUJEME, BUDUJEME A  VYZNAVA-
ME… 

rozhovor připravil V. Šebesta - redaktor
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PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Vážení přátelé a příznivci Charity,
koledování se zúčastnilo celkem 93 skupi-
nek koledníků a výtěžek z koledování činil 
celkem 416.539 Kč, po započtení valut (vý-
těžek byl překročen oproti loňskému roku 
cca o 15.000 Kč).
Jako dárek pro koledníky byl letos připra-
ven od charity ČR refl exní pásek a jako malá 
pozornost pro vedoucí tříkrálové skupinky 
byl letos připraven dárek v podobě balíčku 
z 6 bylinných čajů, který nám věnovala fi r-
ma Leros s.r.o. Praha, závod Strážnice. Tou-
to cestou jim také chceme poděkovat.
Jako dodatečný dárek všem koledníkům 
našeho regionu bylo uspořádáno zadarmo 
promítání fi lmové pohádky dne 25. ledna 
2017 v Kulturním domě ve Strážnici.
Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na cen-
trální účet tříkrálové sbírky. Z vykoledova-
né částky bude 42 % použito Charitou ČR 

především na humanitární pomoc, pomoc 
potřebným, krizový fond charit a také na 
nezbytné související režijní náklady.
Naše charita může využít až 58 % z vyko-
ledovaných peněz. Disponibilní částku plá-
nujeme v letošním roce využít zejména na 
podporu sociálních služeb a chráněných 
dílen Charity Strážnice. Vzhledem k aktuál-
ním podmínkám sociální situace v našem 
regionu chceme pro přímou sociální po-
moc vyčlenit znovu 50 tis. Kč.
Děkujeme touto cestou všem, kteří při-
spěli ke zdárnému průběhu letošní Tříkrá-
lové sbírky. Děkujeme všem dárcům za 
štědrost a solidaritu. Velký dík také patří 
všem statečným koledníkům a dobrovol-
níkům za pomoc při letošní obzvlášť mra-
zivé koledě.

Koordinátorka tříkrálové sbírky
 Charity Strážnice

Obec Skupin Vybráno v Kč Ostatní měny Celkem v Kč
Strážnice 44 189 810,00 63 € ( = 1703 Kč) 191 513,00
Petrov 12 52 894,00 2 € (= 53 Kč) 52 947,00
Radějov 6 24 811,00  24 811,00
Rohatec 21 92 491,00 27,06 € (= 717 Kč) 93 208,00
Sudoměřice 10 52 443,00 61 € (=1617 Kč) 54 060,00
CELKEM 93 412 449,00 153,06 € (= 4 090 Kč) 416 539,00

Vánoční pásmo u jesličekVánoční pásmo u jesliček
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ROZLOUČENÍ S PANEM VARHANÍKEM
V neděli 26. března při nedělní bohoslužbě 
se s námi rozloučil pan František Okáník, 
který v březnu po 45 letech končí varhanic-
kou službu ze zdravotních důvodů. Při této 
příležitosti poděkoval všem současným 
a bývalým duchovním otcům za podporu 
a dobrou spolupráci při doprovodu bo-
hoslužeb. Taky poděkoval schole a všem 
současným a bývalým zpěvákům a zpě-
vačkám.
I jemu se dostalo odměny dlouhého po-
tlesku ve stoje a poděkování od otce Jacka 
a pana starosty. 

redakce 
foto: Martin Mikl, ml.

Koledníci tříkrálové sbírkyKoledníci tříkrálové sbírky
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PŘÍPRAVA NA KROJOVANÉ HODY 2017 V PLNÉM PROUDU

Příprava na letošní krojované Hody 2017 
začala netradičně už v podzimních měsí-
cích loňského roku, tedy téměř 9 měsíců 
napřed. Členové Kulturního výboru trpělivě 
roznášeli mládeži a všem, kteří mají zájem 
o zapojení do průběhu Hodů pozvánky, 
hlásilo se místním rozhlasem, informovalo 
se osobně i přes sociální sítě. Po dvou in-
formačních schůzkách ve volební místnosti 
(zde účast ještě nebyla valná), byly v lednu 
zahájeny pravidelné zkoušky v tělocvičně 
základní školy, které předčily veškerá oče-
kávání. Přes pracovní povinnosti a nemoci 
zájemců, se pohybuje účast v průměru do-
sahující téměř 40 osob! Věkové rozložení od 
10 do 40 let. Vedoucí, kteří obětavě s námi 
nacvičují – p. Radka Bučková a p. Martin 
Stanislav – musejí mít a nejen oni radost. 

Když ještě připočteme téměř tři desítky 
dětí z Folkórního kroužku při ZŠ a MŠ Su-
doměřice pod vedením Hanky Matějíčkové 
a Míši Janečkové, tak se můžeme všichni už 
nyní těšit na první červnovou sobotu, na 
tradiční zvolání chasy „ČÍ SÚ HODY……“.  
Na tyto počty zájemců zareagovala i Obec 
Sudoměřice resp. Zastupitelstvo obce Su-
doměřice, které schválilo navýšení výdajů 
z rozpočtu na pořízení dalších krojů tak, aby 
byla uspokojena poptávka. Kdo by po loň-
ském roce předpověděl takový zájem?! Kdo 
z Vás by měl ještě zájem o vystupování či 
jiné zapojení do Hodů 2017, tak se přidejte! 
Informace Vám ochotně podají buď některý 
z  vedoucích, členové Kulturního výboru či 
na Obecním úřadě.

František Mikéska - místostarosta
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Společenská kronika za rok 2016

Narození

Hajdin Kristián Sudoměřice 327

Holíková Karolína Sudoměřice 510

Dublea Tobiáš Sudoměřice 505

Hradská Valerie Sudoměřice 347

Zemřelí
Horáčková Anna 03.01.16 Nádražní 330

Macháčková Anna 19.01.16 Příční 310

Sýkora Zdeněk 08.03.16 Chaloupky 380

Fojtík Josef 26.03.16 Na přístavu 346

Kalina Zdeněk 25.06.16 Horní konec 106

Bursík Martin 12.08.16 Horní konec 70

Kubíčková Bohuslava 15.08.16 Horní konec 72

Janeček Alois 22.08.16 Dolní konec 11

Michálek Antonín 16.09.16 Nádražní 350

Petráš Martin 14.10.16 Potoční 294

Vajčnerová Helena 22.10.16 Nádražní 374

Dudová Jana 25.10.16 Nádražní 364

Šebesta Miroslav 07.11.16 Potoční 334

Janečková Anna 11.12.16 Zámostí 157

30
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Foto: Jindřich Zavřel

Ples mladých ve stylu 20. – 30. letPles mladých ve stylu 20. – 30. let

Ples mladých ve stylu 20. – 30. letPles mladých ve stylu 20. – 30. let
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FAŠAŇK SUDOMĚŘICE 2017

Masopust, na Jižní Moravě fašaňk, je tradice, 
která má kořeny už ve 13. století.
Fašaňk začíná po Třech králích a trvá do Po-
peleční středy. V tuto dobu, před začátkem 
půstu, si lidé užívali a bavili se. 
25. února 2017 se fašaňkovalo i u nás v Su-
doměřicích.
Přálo nám počasí a bylo veselo. U Hostince 
Na Řeznické Baště se sešly maškary v hoj-
ném počtu a po malém občerstvení obešly 
skoro celou dědinu. Do kroku jim hrála har-
monika pana Vaňkáta ze Strážnice.  Děti, kte-
ré už nemohly, se svezly na koňském povo-
ze pana Radima Šebesty. Poděkování patří 
těm, kteří připravili pro maškary pohoštění, 
aby tu dlouhou tůru vydržely. Nechyběly ani 
tradiční boží milosti a koblihy.
Nikdo nezabloudil a všichni jsme se sešli 
v obecním sklepě, kde pokračovalo všeo-
becné veselí v maskách i bez za hudebního 
doprovodu skupiny Top Diamond. Kdo měl 
chuť, mohl ochutnat zabijačkové speciality 
místního řeznictví manželů Schäckových.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do fašaňko-
vého veselí a také všem sponzorům. V násle-
dujících měsících nás čekají další akce: 
RODINNÝ KARNEVAL – 29. 4. 2017
HODY 2017 – 2. - 3. 6. 2017
na které Vás srdečně zveme.

Kulturní výbor Sudoměřice
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Kalendárium Akcí na VýklopníkuKalendárium Akcí na Výklopníku
pro rok 2017 aneb seznam deštivých dnůpro rok 2017 aneb seznam deštivých dnů

DUBEN
 15.4. Pletení šlahaček v 14 00hod. proutky máme přichystány.
KVĚTEN
1. 5. Odemykání plavební sezony na Baťově kanálu od 14 00 hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, www.obecsudomerice.cz
8.5. Košt netradičních destilátů a macerátů 

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
ČERVEN 
2.6. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 21 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
9.6 Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 21 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
16.6.  Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 21 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
23.6. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby  od 18 00hod do- 22 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
30.6. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby  od 18 00hod do- 22 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
ČERVENEC
4.7 Cyrilometodějské táboření pod Výklopníkem 

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz
5.7. Cyrilometodějské táboření pod Výklopníkem hraje Eldorádo

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz
14.7. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
21.7. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
28.7. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
SRPEN
?.8 Karneval s Obelixem od 15 hod.
4.8 Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
11. 8. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
18. 8. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
25.8. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.

Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
ZÁŘÍ
8.9.  KOŠT ARCHIVNÍCH DESTILÁTŮ  a Vaření povidel
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KOŠT OVOCNÝCH DESTILÁTŮ

Degustace byla provedena 4. února 2017 
v Sudoměřicích. Bylo hodnoceno 704 vzorků 
ovocných destilátů a macerátů. Degustace 
se zúčastnilo 90 degustátorů z měst a obcí 
České a Slovenské republiky pod vedením 
p. Z.  Fojtíka. Nultý vzorek byl ohodnocen 
42  body. Tento vzorek se stal mustrem pro 
bodové hodnocení všech vzorků.
 
Diplomem byly oceněny vzorky od bodové 
hodnoty 42** 
• ŠAMPIONEM VÝSTAVY se stal vz. č. 5 SLI 

2016 49*** Masaryk Stanislav st. Radimov 9 
• VIŠŇOVKY vz. č. 247 Griotka mac. 2012 VO 

49*** Kříž Josef Milotice
• MERUŇKY vz. č. 415 MER 2016 VO 49*** 

Brablc Jan Mutěnice 
• MACERÁTY vz. č. 36 Máta+MED mac. 2016 

VO 49*** Kolařík Luděk Sudoměřice  
• VIŠNĚ vz. č.78 VIŠ 2014 VO 49*** Menšík 

Petr Žarošice 

• HROZNY vz. č. 213 GRAPA 2015 VO 49*** 
Karafi át Lubomír ml. Prostějov 

• OŘECHOVKY vz. č. 282 Ořechovka 2015 VO 
49*** Winklerová Tereza Radějov 

• TŘEŠNĚ vz. č. 501 TŘE 2015 VO 49*** Bris-
uda Luboš Skalica 

• JABLKA vz. č. 520 JAB VO 49*** Rosíková 
Marie Petrov 

• HRUŠKY vz. č. 522 HRU-Williams 2013 VO 
49*** Mlýnek Luděk Strážnice 

• SPECIALITY vz. č. 683 Čierna rybezla 2012 
VO 49*** Jurák Radko Dojč SRRD

Zdeněk Fojtík 
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MO SD ČR  Sudoměřice

Konečně končí období letošní dlouhé zimy, 
začal nový rok a s ním i další zajímavé akce, 
které hodláme v tomto roce realizovat jak 
pro naše členy, kterých bylo ke konci roku 
94, tak někdy i pro ostatní občany obce. Na-
stává období výročních schůzí, na kterých 
vyhodnocujeme naši činnost. Myslím, že se 
nemáme za co stydět. V zimních měsících se 
konala úterní klubová odpoledne, od jara až 
do podzimu byly zase výlety na kolech. Výbor 
naší organizace se sešel  13x, konaly se 2 člen-
ské schůze, účastnili jsme se akcí Kulturního 
výboru i ostatních organizací. Konaly se 2 ce-
lodenní zájezdy a byli jsme na třech divadel-
ních představeních.
Z  letošní činnosti
Nový rok jsme zahájili účastí na krásném oh-
ňostroji a přípitku. V  úterý 3. ledna jsme měli 
první schůzku výboru a hned příští týden za-
čaly pravidelné úterní schůzky na klubových 
odpolednech, kde se společně bavíme, po-
vídáme si nebo hrajeme stolní hry. Pravidel-
ně se účastní kolem 15 členů. Tyto schůzky 
ukončíme příchodem pěkného počasí, kdy 
už nás sluníčko začne lákat ven.
V úterý 7. února 2017 pořádala Místní knihov-
na přednášku se spisovatelem Jiřím Jílíkem, 
píšícím knihy z oblasti Slovácka, Kopanic 
a  Chřibů, ve kterých zaznamenává zvyky, 
obyčeje a život tohoto regionu. Spi-
sovatel poutavě vyprávěl o setká-
ních s prostými lidmi i Bohyněmi 
z  Valašska. Škoda, že o přednášku 
byl z řad občanů celkem malý zájem.
Už třetí rok má naše členka Pharm.
Dr. Matyášová pro členy SD, ale i pro 
ostatní občany přednášku o zdraví, 
o  tom, jak se máme stravovat po 
zimním období, o účincích choleste-
rolu, vlivu tuků na naše zdraví, o by-

linkách, doplňcích stravy a podobně. Ráda 
také odpovídala na dotazy.  Slabou účast na 
této přednášce jistě zavinil silný déšť.
Jako každý rok jsme pekli patenty, ale letos 
se nám nějak nedařilo.  Všem, kteří si patenty 
koupili a nepochutnali si, se moc omlouváme 
a slibujeme, že příští rok budou určitě lepší.                      
Letošního fašaňkového  průvodu, který byl 
velmi pestrý, se za krásného počasí zúčastnilo 
asi 20 našich členů.
Do příštího období plánujeme:
16. března 2017 bude výroční členská schůze, 
na které si zvolíme nový výbor, zhodnotíme 
naši činnost za minulý rok, co se nám poda-
řilo a co se ještě může zlepšit a určitě si spolu 
popovídáme a pobavíme se.
27. dubna 2017 se zúčastníme hudebního 
dramatu „Vrabčák a anděl“ v Městském diva-
dle v Brně.
Pro značný zájem členů plánujeme na 
5. května 2017 zájezd do Kroměříže na výsta-
vu Floria.
Do konce června chystáme ještě odpolední 
posezení v Restauraci u Osičků v Lanžhotě.
Samozřejmě už plánujeme trasy pro oblíbe-
né sobotní výlety na kolech, kterých se mo-
hou zúčastnit i ostatní zájemci. Trasy i čas od-
jezdu jsou hlášeny místním rozhlasem.

R. Klásková 
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MO  Českého zahrádkářského svazu Sudoměřice

Zdravím všechny spoluobčany, milovníky 
vína a zahrady. Chtěla bych Vám přiblížit čin-
nost našeho spolku.
V listopadu 2016 jsme pořádali již tradičně 
svatomartinské koštování mladých vín s po-
dáváním tento rok ne husích, ale kačeních 
specialit. Tuto akci jsme obohatili muzikou 
v  čele s panem Tondou Bráneckým. Po-
zvánku obdrželi členové místní organizace 
a  zástupci družebních organizací zahrád-
kářů ze sousední Skalice, Strážnice, Petrova 
a starostové a občané z družebních obcí ze 
Sudoměřic u Bechyně a Sudoměřic u Tábora. 
V dobré pohodě se jedlo, „koštovalo“ a de-
batovalo do pozdních nočních hodin.
Ke konci roku jsme byli již tradičně požádá-
ni paní ředitelkou ZŠ o víno na svaření pro 
školní akci zpívání u vánočního stromečku. 
Svařák měl úspěch a všem zúčastněným 
chutnal.
 Ještě v předvánočním čase jsme měli do-
mluvenou prohlídku Zámeckých vinařských 
sklepů s řízenou ochutnávkou vín, kterou 
nás provázel náš dlouholetý člen František 
Toman. Ke spokojenosti nám bylo dopřá-
no několik vynikajících vín 
a  prohlídka byla též velmi 
zajímavá.
Leden-únor byl v duchu 
účasti na výročních člen-
ských schůzích našich dru-
žebních organizací.
Jako ve všech organizacích, 
tak i u Místní organizace 
Českého zahrádkářské-
ho svazu v Sudoměřicích 
proběhla v neděli 12. úno-
ra 2017 Výroční členská 
schůze, která byla zároveň 
i volební. Na dobu pěti let 

byl zvolen předseda Robert Šrédl, tajem-
ník Lenka Konečná, člen kontrolní komise 
Josef Okáník, ostatní členové výboru a byl 
přijat nový člen Miroslav Janeček. Paní Rů-
žena Klásková dostala od organizace jako 
poděkování za její dosavadní dlouhodobou 
činnost tajemníka krásný dárek. V minulém 
roce oslavili někteří z našich členů význam-
né jubileum, které si jistě zasloužilo oslavu 
i dárek. Pan Procházka oslavil krásné 90 na-
rozeniny, k 80 jsme popřáli dodatečně i panu 
Gavlíkovi a 70 let slavil pan Janeček. Schůze 
se zúčastnili také zástupci zahrádkářů ze 
sousedních obcí Skalica, Petrov a Strážnice, 
se kterými úzce dlouhodobě spolupracuje-
me. V úvodu výroční schůze jsme uctili mi-
nutou ticha památku našeho dlouholetého 
člena pana Aloise Mirka Janečka. Velké po-
děkování patří ještě jednou panu Romanu 
Schäckovi, který se nám nabídl a zaspon-
zoroval večeři na tuto akci, která se konala 
v jeho restauraci.
V nejbližší době se zúčastníme oblastní 
výstavy vín v Petrově, která se uskuteční 
6.  května 2017 v Petrově v Plžích. Pro tuto 
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výstavu jsme přislíbili asi 80 vzorků vín 
a také naši členové se zúčastní bodování do-
daných vzorků.
V sobotu 20. května 2017 bude Místní vý-
stava vín v budově zahrádkářů. Bodování 
dodaných vzorků vín proběhne 13-14. květ-
na 2017. Už dnes prosíme všechny členy, 
vinohradníky i občany, kteří by byli ochot-
ni přispět svými vzorky vín na výstavu, aby 
s tímto termínem počítali. Láhve se budou 
rozvážet v pondělí 29. dubna 2017. Věříme, 
že se nám podaří vzorky vína v dostatečném 
množství od našich vinohradníků - vinařů 
zajistit a touto akcí udělat radost všem mi-
lovníkům dobrého vína. Abychom se na 
degustace nejenom na naši výstavu, ale 
i  degustace v jiných družebních organiza-
cí dobře připravili, účastníme se i různých 
odborných školení, které probíhají ať už ve 
Skalici, Strážnici či v Petrově.
Všem členům naší organizace a všem našim 
občanům přeji hodně štěstí, zdraví a hodně 
úspěchů v novém roce 2017 a chtěla bych 
všem poděkovat za celoroční spoluprá-
ci v  roce 2016. Děkuji jménem organizace 

i panu starostovi Stanislavu Tomšejovi za vel-
kou podporu ze strany obce. Věřím, že tento 
rok bude stejně úspěšný jako ten minulý.

Za MO ČZS Sudoměřice Lenka Konečná
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PŘÍPRAVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ NA JARNÍ MISTRÁKY VRCHOLÍ

Milí sportovní přátelé, 
Vážení spoluobčané - čtenáři zpra-
vodaje.
Jaro začíná, slunce svítí. Veliko-
noce už jsou tu zas, pomlázky 
a  vajíček čas. V tomto období se 
rovněž se zintenzivňuje příprava hrá-
čů a  rychle se přibližuje i termín zahájení 
soutěžních fotbalových utkání v Okresním 
přeboru mladších žáků SK Sudoměřice,z.s., 
který je stanoven Termínovou listinou na 
1. dubna 2017 (sobota).
Utkání bude odehráno na hřišti soupeře TJ 
Slavoje Rohatec. Tímto utkáním bude zavr-
šena a zároveň prověřena celá zimní halová 
příprava hráčů, která probíhala v místní tě-
locvičně základní školy. Před mistrovským 
utkáním a následně po utkání se tréninky 
hráčů přenesou na trávu do sportovního 
areálu U Kolní. Realizační tým v čele s tre-
nérem družstva p. Vladimírem Lantošem 
zajišťují i přípravná utkání se zdatnými sou-
peři, jak tomu bylo 26. února 2017, den po 
Fašaňku. Naše družstvo žáků nám udělalo 
radost, kdy ve slovenské Senici sehrálo ne-
soutěžní utkání se ŠK Hlboké, které opentlilo 
počtem vstřelených branek, které nasázelo 
do soupeřovy branky. Frenetickým potles-
kem dáváme hold všem zainteresovaným 
hráčům i příslušníkům družstva za herní vý-

kon, efektivní střelbu hráčů při utkání 
a výsledek 0:12 a reprezentaci SK 
Sudoměřice, z.s.
Věříme, že celková příprava hrá-
čů, objem absolvovaných trénin-

kových jednotek bude jistě hráči 
zúročena při hře na mistrovských 

utkáních. Soutěžní ročník 2016/2017 bude 
ukončen v neděli 11. června 2017 na domá-
cím fotbalovém hřišti.
Do jarního klání, přejeme všem hráčům ra-
dost ze hry, hodně vstřelených gólů do sítě 
branek soupeřů. Jsme plně přesvědčeni, že 
všech 13 kol odehrají hráči se ctí v duchu 
fair-play, bez zranění a marodky hráčů. Tre-
nérovi a realizačnímu týmu přejeme moud-
ré řešení při tvorbě sestav hráčů k jednotli-
vým utkáním.
Obracíme se i na rodiče hráčů, mládež 
a  ostatní příznivce tohoto sportu, které 
všechny vyzýváme k účasti na jednotlivá 
utkání. Vaší přítomností a potleskem oceň-
te výkony hráčů na hřišti. Z těchto důvodů 
a pro Vaši potřebu jsme vypracovali a ve 
zpravodaji zveřejňujeme časový rozpis sou-
těžních utkání 2017. Prosím, zkoordinujte si 
Váš mimopracovní čas se stanovenými ter-
míny utkání a přijďte do Sportovního areálu 
U Kolní. Jste všichni srdečně zváni. Vstup na 
utkání je zdarma!.
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V závěru chceme připomenout celé občan-
ské a sportovní veřejnosti, že 
IV. ročník mezinárodního Sportovního dne 
pro rodinu se uskuteční v sobotu 17. červ-
na  2017 ve Sportovním areálu U Kolní. 
Prezence soutěžících bude zahájena od 

13:00 hodin. Těšíme se na vzájemné setkání 
s Vámi i na této akci, ale ještě nejdříve přeje-
me veselé Velikonoce, hodně jarního sluníč-
ka, radosti a mezilidské harmonie.

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

ČASOVÝ ROZPIS SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ OKRESNÍHO PŘEBORU MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
SPORTOVNÍHO KLUBU SUDOMĚŘICE, z.s. – oddíl kopané, číslo klubu 6250411

JARO 2017

Kolo Den Termín Začátek Soutěžní utkání Odjezd

15./14. Sobota 1.4.2017 10:00 TJ Slavoj Rohatec – SK Sudoměřice 9:15

16./15. Neděle 9.4.2017 12:30 SK Sudoměřice – FK Blatnice

17./16. Neděle 16.4.2017 12:30 SK Sudoměřice – FC Nesyt Hodonín

18./17. Neděle 23.4.2017 13:00 SK Žarošice – SK Sudoměřice 11:30

19./18. Neděle 30.4.2017 14:00 SK Sudoměřice – TJ Jiskra Strážnice

14./19. Středa 3.5.2017 17:00 SK Sudoměřice – SK Spartak Svatobořice

20./20. Sobota 6.5.2017 14:00 TJ Sokol Žeravice, Ježov – SK Sudoměřice 12:40

21./21. Neděle 14.5.2017 14:00 SK Sudoměřice – FK Hodonín „B“

22./22. Neděle 21.5.2017 14:15 TJ Sokol Sobůlky, Strážovice – SK Sudoměřice 13:15

26./23. Středa 24.5.2017 17:00 TJ KOVO Ždánice – SK Sudoměřice 15:30

23./24. Neděle 28.5.2017 14:00 SK Sudoměřice – FC Čejkovice

24./25. Neděle 4.6.2017 14:00 FC Vracov, Vlkoš – SK Sudoměřice 12:45

25./26. Neděle 11.6.2017 14:00 SK Sudoměřice – TJ Slavoj Moravany



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE46

Vážení občané.

Dne 17. 6. 2017 se bude na našem 

hřišti konat Sportovní den rodiny.  

Na této akci budou i pracovníci Ge-

nerali Pojišťovny, a.s., aby Vás infor-

movali o možnostech pojištění a 

současně je pro vás i zpracovali.

Těšíme se na Vás.

Blanka Hostačná

zprostředkovatel
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HOKEJBAL

Pomalu začíná jaro a s ním i jarní část Ex-
traligové sezony hokejbalu. Letošní zima 
nebyla příznivá pro venkovní trénink a tak 
jsme většinu přípravy strávili v místní tělo-
cvičně. Přípravu vedl trenér Zdeněk Jurá-
sek. První trénink na hokejbalovém hřišti 
jsme odtrénovali až týden před zahájením 
jarní sezony. Start se nám vůbec nevydařil. 
Mostu jsme v prvním kole podlehli na do-
mácím hřišti vysoko 3:7. Druhý víkend nás 
čekalo těžké dvoukolo a to venku. Vyjeli 
jsme do Ústí nad Labem a na dohrávku do 

Mostu. V obou zápasech jsme podali vel-
mi kvalitní výkon, ale na Ústí to nestačilo 
a podlehli jsme 3:2. Na druhý den v Mostě 
už se kvalita mužstva projevila a brali jsme 
první tři body a do Extraligové tabulky za 
výsledek 1:2. Momentálně se nacházíme 
na 8. příčce, která zajišťuje Play Off . Čeka-
jí nás ještě tři velmi těžké zápasy, z toho 
dva na domácím hřišti. Věříme v úspěch 
a chceme, aby se na našem hřišti hrálo pět 
Play Off .

Jan Kaluža - zastupitel
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Cyklisté hurá do sedel a šlapání do pedálů, jaro je tady!

Počasí se umoudřilo, slunečné paprsky pří-
jemně hřejí a lákají na různou činnost jak 
sportovní tak pracovní. Kdo chce sportovat 
na kole tak je potřeba se řádně připravit na 
vyjížďku. Určitě po zimní pauze je potřeba 
na kole udělat prohlídku, promazat, zkon-
trolovat všechny díly a šrouby! Vyplatí se 
nechat kolo seřídit ve specializovaném ser-
visu a obětovat nějaký peníz, za který bude 
kolo dobře a hlavně bezpečně fungovat! 
Ceny za kompletní seřízení kola včetně 
umytí, promazání a seřízení stojí okolo 
1500 Kč. Jízdní kolo má 140 závitových 
spojů, mnoho lanovodů a kapaliny v hyd-
raulických brzdách, je potřeba kontrolovat 
jejich kvalitu a provést údržbu, na co oby-
čejný smrtelník nemá nářadí ani zkušenos-
ti. Moderní kolo je už speciální dopravní 
prostředek, které neseřízené a v nekvalit-
ním stavu je životu nebezpečné!! 
Rodiče by hlavně měli dbát na dětská kola, 
které jsou v levném provedení už nové ne-
kvalitní. Seřízení už není potřeba, protože 
to nejde a vyplatí se koupit jen kvalitní 
kola! Cykloprodejny mají možnost poradit 
a kolo si zde můžete vyzkoušet jak z důvo-
du velikosti tak využití a s následným servi-
sem! Hlavně kola v  ka-
menné prodejně jsou 
seřízené, se zárukou 
servisu a garance, proto 
jsou o malinko dražší, 
ale vyplatí se! Montáž 
kola z krabice, zakou-
peném na internetu se 
v servisu pohybuje od 
1500Kč až 2500Kč, sle-
va na internetu se tím 
pádem srovná s prodej-
nou! Je to na zákazní-

cích, a pokud někdo chce kvalitu, vyzkou-
šení kola tak prodejna je ideální volba!
Co s sebou na projížďku? Vybavené kolo 
do provozu, je potřeba mít odrazky, svět-
la, za snížené viditelnosti refl exní vestu 
a hlavně přilbu!! Já osobně bez přilby ne-
vyjíždím, vezu sebou bundičku pro ne-
příznivé počasí, rezervní duši s nářadím 
a pumpou, energetickou tyčinku a pití, do-
klady, peníze a mobil! Jezdím často v teré-
nu, kde nejsou benzinky a obchody. Tak se 
musím spoléhat jen na sebe a proto vozím 
vše s sebou, nespoléhám se, že mi někdo 
pomůže! Při projížďce s dětmi rodiče musí 
dávat hodně pozor, protože děti se nebojí 
a vjedou kamkoli. Taky brát ohled na délku 
trasy, dítě nezvládá stejnou trasu, nároč-
nost terénu jako dospělí.
Dne 8. Května se uskuteční ve sportovním 
areálu U Kolní na Pumtrackové dráze slav-
nostní otevření! Na programu bude i závod 
pro všechny věkové kategorie a ukázka 
nejlepších jezdců na dráze! Všechny Vás 
srdečně zvu! 
Přeju hodně zábavy a příjemného projetí 
na vašem kole i s rodinou.

Vlastimil Hynčica
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Sezonu 2017 v závodech automobilů do vrchu zahájí

JAK VYPOČÍTAT MASOPUST

sudoměřický Novitech Motorsport testová-
ním na brněnském Masarykově okruhu. Ra-
dek Krakovič s formulí FiKS 09 RK bude tes-
tovat 29. 3. a Michal Novický s omlazeným 
sportovním náčiním v podobě sportovního 
prototypu Ligier JS49 Honda 1.4. Poté se oba 
zúčastní 2. dubna závodu GMS Hillclimb Pro-
log, který nahrazuje v rámci České trofeje na 
stejné trati dříve Brněnského Draka. 
Pro letošní sezonu má tým zcela pozměně-
ný design, který můžete vidět i 22. dubna 
na akci Den Země v areálu společnosti REC 
Group ve Starém Městě. Dalším závodem 

Pokud si chcete sami vypočí-
tat datum začátku Masopustu, 
nebo Velikonoc, vyhledejte si 
v kalendáři první úplněk po 
prvním jarním dnu – 21. bře-
zen. Hned následující pátek 
po úplňku začínají Velikonoce. 
Období Masopustu si vymezíte 
tak, že od velikonoc odečteme 
právě zmiňovaných 40 dní, kde 
najdeme popeleční středu, kte-
rá je koncem Masopustu. Pokud 
to stále někomu nevychází, mu-
sím upozornit, že se do 40 dnů 
nepočítají neděle!!!

bude Zámecký Vrch v Náměšti nad Oslavou 
5. - 6. května.
Novitech se chce zúčastnit také seriálu ČS 
autoslalomu ve kterém jej reprezentují 
Lenka Konečná, Richard Šimoník a Adam 
Konečný.
Stále prestižnější a náročnější je zúčast-
ňovat se vytrvalostních závodů motokár, 
z nichž nabyté zkušenosti tým využívá při 
spolupráci s motokárovou půjčovnou pro 
veřejnost ve Starém Městě.

Za Novitech Motorsport
Michal Novický

Masopustní úterý tedy vychází takto:
2017 - 28. února sobota 25. 2. 2017
2018 - 13. února sobota 10. 2. 2018
2019 - 5. března sobota  2. 3. 2019
2020 - 25. února
2021 - 16. února
2022 - 1. března
2023 - 21. února

Tak zvaný fašank je tedy v sobotu před Masopustním 
úterým letos 25. 2. 2017. 

Jarní prázdniny 2018 v Hodoníně proběhnou v termí-
nu: 5. 2. – 11. 2. 2018

Fojtík Z.
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Vlasta Hynčica 

třída Berušek 
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