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Slovo starosty

Vážení čtenáři našeho zpra-
vodaje,
zdravím Vás všechny na začát-
ku asi nejkrásnějšího ročního 
období. Všichni si určitě moc 
přejeme prožít úplně normál-
ní, klidné a příjemné léto. Vů-
bec nechceme zažít extrémní 
počasí a nebezpečné událos-
ti, např. jaké zažili obyvatelé 
města Strážnice a  okolí dne 
13. května t. r. Bohužel ale stá-
le více pociťujeme velké změ-
ny v  přírodě a  v dopadech 
na život kolem nás. Nemám 
sice žádnou křišťálovou kouli, 
k  dispozici žádné dlouhodo-
bé předpovědi, ale jsem tro-
chu pesimista a  domnívám 
se, že nastává doba velkého 
nedostatku vody v našem re-
gionu, protože Sudoměřický 
potok je nyní už téměř bez 
vody, studny jsou většinou 
pod normálem vysledované 
pro toto období a  čeká nás 
asi opět velké vedra a  nedo-
statek srážek. Co se s  tím dá 
dělat. Musíme se snažit, ka-
ždý z  nás, abychom s  vodou 
správně hospodařili, nepouš-
těli dešťovou vodu do kana-
lizace, ale snažili se ji udržet 
na našem píseč-ku, tady u nás 
v katastru a vytvářet podmín-
ky na možnost zasakování co 
největšího možného množ-
ství vody do spodních vodo-
nosných vrstev.

Pokračování na str. 4

SUDOMĚŘICESUDOMĚŘICE

Hody 2017 - folklorní kroužek Sudomírek
 pod vedením učitelek MŠ Mgr. M. Janečkové a H. Matějíčkové
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pokračování 
z titulní strany

Obecní úřad sdílí svou 
velkou odpovědnost 
pro uchování vody 
v naší krajině, a proto 
připravuje podmín-
ky a  chystá výstavbu 

protipovodňové nádrže Telatniska, kterou 
ve spolupráci se Státním pozemkovým 
úřadem chceme v  nejbližší době začít 
realizovat. Tato nádrž má sloužit hlavně 
pro regulaci velké, povodňové vody, ale 
také pro účely zachycení a  udržení vody 
v krajině a na vodoteči, tedy v Sudoměřic-
kém potoku. Připravujeme také výsadby 
stromů a  různých remízků v  naší krajině. 
Tyto naše plány jsou ve shodě s  pořizo-
vaným novým územním plánem, který 
je nyní ve fázi před dokončováním. Tento 
zpracovávaný územní plán také připravu-
je nové rozvojové lokality, jednak bydle-
ní, tak i pro podnikání, ale zde se to dosti 
komplikuje, protože státní orgány mají 
nyní velký zájem o udržení zemědělského 
půdního fondu a  téměř neumožňují vý-
stavby čehokoliv mimo vymezené stáva-
jící zastavěné území. Snad se nám podaří 
něco do nového ÚP protlačit, ale bude to 
hodně složité.
Tak jak už jsem vzpomínal při „mojem 
řečnování“ na letošních hodech, budeme 
se muset zaobírat vyřešením situace na 
požární nádrži. Jednak ji musíme opra-
vit, jakým způsobem a  co to bude stát, 
zajistit nový zdroj vody, protože stávající 
voda z  drenáže začíná být nespolehlivá 
po stránce množství a kvality, a hlavně, jak 
vyřešit situaci s nepřizpůsobivými občany 
ze sousedních oblastí. Asi bude nutné ná-
drž oplotit a nějakým levným, spolehlivým 
způsobem umožnit téměř zadarmo našim 

občanům přístup do tohoto prostoru. Není 
možné, abychom za peníze nás všech ob-
čanů, čistili a upravovali nádrž, která bude 
sloužit pouze pro cizí, hygienicky a občan-
sky nezodpovědné osoby, kteří naší obci 
nepřispívají vůbec žádnými svými daně-
mi. Každý občan totiž s  trvalým pobytem 
v naší vesnici, přináší do rozpočtu obce ka-
ždoročně nemalé peníze, které mají sloužit 
především obyvatelům této vesnice. Pro 
občany jiných obcí peníze z rozpočtu naší 
vesnice nemají sloužit. Jak kdysi psali radní 
sousedního města Skalica. „Enem pro nás 
a pro naše deti“.

Co se událo v  naší obci v  uplynulém 
čtvrtletí tohoto roku. 
Provádělo se sečení trávy, nátěry a  další 
různé opravy majetku obce. Dokončuje 
se úpravy nedávno zakoupeného RD č. p. 
323 v  ulici Nádražní, které by mělo slou-
žit po nějaký čas jako informační centrum 
obce, a to až do období, kdy bude dobu-
dováno IC na Statku č. p. 126. Zatím se 
dokončily úpravy prostor pro úschovnu 
našich krojů, kterých v důsledku rozhod-
nutí zastupitelstva přibylo a  opravdu to 
bylo pozitivně znát na našich krojovaných 
hodech dne 3. 6. 2017. 
A co se událo v druhé čtvrtině roku v kul-
tuře a  ve sportu. Na 1. máje – otevírání 
plavební sezóny v přístavišti pod Výklop-
níkem, 20. května velmi úspěšná místní 
výstava vín v  zahrádkářském areálu ve 
Starém potoku, velmi krásné a  vydařené 
letošní hody 2. - 3. června s velkou účastí 
krojovaných a diváků, vydařený sportovní 
den pro rodinu 17. června a 29. června  - 
Zahradní slavnost ZŠ a MŠ.
Naši hokejbalisté uhráli v  pohodě play-
-out extraligy hokejbalu a vybojovali udr-
žení v  soutěži pro příští ročník. Za jejich 
velké úsilí a výkony jim upřímně děkuje-
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me. Také fotbalové a  hokejbalové týmy 
žáků jsou velmi úspěšné, a doufáme, že i v 
příští sezóně nás budou rozradostňovat 
svými úspěchy. Také naše mažoretky nám 
dělají jen samou radost a  děvčata sbírají 
jednu trofej za druhou. 
Místní pumptrackový tým spoluorganizo-
val v květnu závody na nové trati a moc si 

tento závod, všichni menší i větší závodní-
ci, pochvalovali.
Vážený občane, Vážený čtenáři tohoto 
úvodníku našeho zpravodaje, přeji Vám 
krásné léto, dostatek odpočinku, hodně 
prázdninových zážitků a  moc krásných 
chvil se všemi svými blízkými.

Stanislav Tomšej, starosta obce 

Usnesení z XXIX. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne 27. 3. 2017
Usnesení č. XXIX/3 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 2 k rozpočtu obce na r. 2017. 
Celkem příjmy zvýšeny o 141,6 tis. Kč, nákla-
dy zvýšeny o 303,4 tis. Kč a fi nancování zvý-
šeno o 161,8 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o zrušení věcného předkupního prá-
va mezi Obcí Sudoměřice, IČ 00285331 a N….
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvalu-
je žádost N… o prodej části pozemku parc. 
č. 1599/3 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel s 5 (Dr. 
Št. Buček, T. Hrachovský, P. Hurban, Z. Fojtík, 
J. Janeček)
Usnesení č. XXIX/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je prodej pozemků parc. č. 4184/32 o vým. 

1381 m2, parc. 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 paní N. 
za celkovou cenu 87.400,-Kč bez příslušen-
ství a pověřuje starostu a místostarostu obce 
po podpisu kupní smlouvy podat návrh na 
provedení vkladu vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
(T. Hrachovský)
Usnesení č. XXIX/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je prodej nově vzniklých pozemků parc. č. 
1884/2 o vým. 81 m2 a parc. č. 1886/4 o vým. 
34 m2 vše v k. ú. Sudoměřice, které vznikly na 
základě geometrického plánu pro rozdělení 
pozemku č. 787-288/2016, kupujícímu panu 
N za celkovou cenu 33.350,-Kč bez příslušen-
ství a pověřuje starostu a místostarostu obce 
po podpisu kupní smlouvy podat návrh na 
provedení vkladu vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice:
a) souhlasí s ukončením stávající Smlouvy pro 

svoz, využití a odstranění komunálního od-
padu v obci Sudoměřice ze dne 5. 1. 2012 
a pověřuje starostu obce k realizaci výpo-
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vědi této smlouvy fi rmě Megawaste spol. 
s r.o., IČ 60721804 - k 31. 12. 2017.

b) pověřuje starostu a  místostarostu obce 
Sudoměřice k  zajištění vypsání výběro-
vého řízení pro výběr nového dodavatele 
zajišťující svoz a  likvidaci odpadů v  obci 
Sudoměřice s termínem do 6/2017.

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

Usnesení č. XXIX/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice na základě 
jejich žádosti odvolává z funkce člena Kultur-
ního výboru pana M. K. a paní M. B.s účinnos-
tí od 1. 4. 2017. Počet členů kulturního výbo-
ru se snižuje z devíti na sedm.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
(J. Buček)
Usnesení č. XXIX/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 
4184/15 o vým. cca 900 m2 a parc. č. 4184/16 
o vým. 1700 m2 vše v k. ú. Sudoměřice a po-
věřuje starostu a místostarostu k objednání 
vypracování znaleckého posudku na výše 
uvedené pozemky.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
(T. Hrachovský)
Usnesení č. XXIX/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
příspěvek Nemocnici TGM na pořízení sanit-
ních vozů ve výši 25 tis. Kč. 
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXIX/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu mezi Obcí Sudoměřice, IČ 00285331 
a Městem Hodonín, IČ 00284 891 o poskyt-

nutí účelové dotace z rozpočtu obce na spo-
lufi nancování sociální služby pro r. 2017. 
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXIX/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
odkoupení pozemku parc. č. 1031/2 o vým. 
2848 m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní 
smlouvy na zakoupení výše uvedeného po-
zemku za cenu 142 400,- Kč, bez příslušen-
ství.
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXIX/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je zakoupení  pozemku parc. č. 27 o  vým. 
692 m2 a pověřuje starostu k předložení ná-
vrhu a uzavření kupní smlouvy na zakoupení 
výše uvedeného pozemku za cenu 200,- Kč 
za 1m2.
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXIX/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
přerušení zasedání Zastupitelstva obce Su-
doměřice do 28. 3. 2017 do 17.00 hod.
Hlasování č. 15: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXIX/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
podání návrhu na odkoupení některých po-
zemků a staveb zapsaných na LV XXX v k.ú. 
Sudoměřice, se všemi stavbami a zařízeními 
od pana N a pověřuje místostarostu obce na-
bídnout prodávajícímu částku odpovídající 
možnostem obce a reálné tržní ceně.
Hlasování č. 16: pro 8, proti 0, zdržel se 3 
(J. Buček, T. Hrachovský, Z. Fojtík
Usnesení č. XXIX/16 bylo schváleno 
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Usnesení z XXX. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne 2. 5. 2017
Usnesení č. XXX/3 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 3 k rozpočtu obce na r. 2017. 
Celkem příjmy sníženy o 571 tis. Kč, náklady 
sníženy o 849,2 tis. Kč a fi nancování sníženo 
o 278,2 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/4
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kup-
ní smlouvy s ujednáním o zřízení předkup-
ního práva a  výhrady zpětné koupě jako 

Usnesení č. XXIX/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvalu-
je koupi pozemků a budov od p. N….. 
Hlasování č. 17: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/17 bylo schváleno.

práv věcných mezi Obcí Sudoměřice jako 
prodávajícím a  překupníkem a  společnos-
tí LIMA okna s.r.o., se sídlem U Elektrárny 
3030/1, 695 01 Hodonín, IČ 29186633, jako 
kupujícím a dlužníkem, v předloženém zně-
ní dle přílohy č. 1, za podmínky, že uvedená 
smlouva bude ze strany kupujícího a dlužní-
ka podepsána do 30 dnů ode dne doručení 
návrhu smlouvy
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 1, 
T. Kočvara, DiS.
Usnesení č. XXX/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
darovací smlouvu č. 13/2017/Obec Sudomě-
řice mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Nemocni-
cí TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 11, 695 26 
Hodonín, IČ 00226637.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/5 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej – starosta
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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Kuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatří

Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevře-
né víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem 
nakládání s  biologicky rozložitelným odpadem především odpadem z  kuchyně (včetně 
plesnivého pečiva) je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech 
vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů, které právě tento odpad zpracovávají. 
Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad přímo mizí 
před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký konec tuto problema-
tiku uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná věda 
a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky:

1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
 Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený 

odpad je bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad 
je bohatý na uhlík (např. suché listí). Pozor ovšem v období 
podzimu! Suché listí je dobré kombinovat například s trávou, 
jinak se v jedné hromadě listy na sebe nalepí a vytvoří nepro-
stupný „krunýř“, po kterém steče veškerá voda, jádro kompostu vyschne a proces rozkla-
du se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat na kompost spolu s trá-
vou. Smíchat trávu s listím můžeme také jednoduše poházením listí na trávu, kterou se 
chystáme posekat. Dojde-li listí, můžeme použít popel ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!).

2. správná vlhkost kompostu
 Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože jakmile je v kompos-

tu více vody, než má být (tzn. po zmáčknutí kompostu v dlani z něj vytéká voda (viz 
první obrázek zleva), začne kompost hnít a  tím pádem zapáchat. Velkému množství 
vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny, suché listí, nebo ne-
recyklovatelný papír – papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je v kompostéru 
málo vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype (viz prostřední obrázek), organismům se 
přestává dařit, v kompostéru se mohou objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté 
stačí kompost zalít vodou. Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná 
voda a hmota drží při sobě, máte vyhráno (viz obrázek vpravo).

ŠPATNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ

3. přístup vzduchu do kompostu
 Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za čas kompost „pře-

kopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale také budou mít organismy k nové hmotě 
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TERMÍNY SVOZU ODPADŮ:
ČERVENEC - ZÁŘÍ (jednou za 14 dní ve čtvrtek)

Popelnice, plasty, papír, Tetrapac  -
 Červenec: 27. 7. 2017
 Srpen: 10. 8. 2017, 24. 8. 2017
 Září: 7. 9. 2017, 21. 9. 2017

přístup ze všech stran, a ne pouze ze spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. 
Tady platí známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho! A opravdu to funguje. 

Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
- Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od času přidejte zeminu.
- Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vyprázdnění vypláchněte vo-

dou a s ní pak kompost zalejte. Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký.
- Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich na kompost přijít 

příliš mnoho zároveň.
- Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO a také pečící papír.
- Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po celou dobu kom-

postování.
- Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. Pokud se nerozloží, 

není problém je z kompostu vysbírat.
- Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti organismů, rozmělňují bio-

odpad (čímž kompost provzdušňují) a také jsou indikátorem toho, že je kompost v po-
řádku. Je-li s kompostem něco špatně, žížaly jej opouštějí.

- Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí například u větví. Pokud 
domácnost nevlastní štěpkovač, může si pomoci sekačkou na trávu, která větvičky roz-
mělní na menší kousky.

Kompostovat se dá několika způsoby, například na volně ploše, na starém hnojišti nebo 
v nádobě přímo určené ke kompostování (v kompostéru). Třetí varianta je v dnešní době 
nejvýhodnější, protože esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také částečně 
chrání kompost před promáčením a vysušením. Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky 
rozložitelného odpadu především toho kuchyňského do kompostérů, předejdete zápachu 
ve vašich popelnicích se směsným komunálním odpadem, a navíc se zbavíte složky odpa-
du, za kterou obec/město potažmo i vaše domácnost zbytečně platí nemalé peníze.
Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímáte o efektivní třídění odpa-
dů, máte možnost na  YouTube zdarma zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 6. až 8. díl. Mno-
ho úspěchů v kompostování a nezapáchající popelnice přeje tým mojeodpadky.cz 

Ing. Radek Staňka , vedoucí týmu MOJE ODPADKY
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Den země 2017

Už se stalo tradicí, že ani v naší Obci není ob-
čanům lhostejná kvalita našeho životního 
prostředí, a proto se i letos u nás uskutečnila 
oslava svátku DNE ZEMĚ. Tento významný 
den se celosvětově slaví vždy 22. dubna, le-
tos vyšel přímo na sobotu. Jako obvykle se 
do oslav tohoto významného a mezinárod-
ně uznávaného dne zapojili žáci ZŠ, kteří 
postupně vyčistili okolí dětských hřišť v Su-
doměřích. 
Hlavní část proběhla v sobotním dopoledni 
za ideálního počasí. Oproti náplni z minulých 
let, kdy byly sázeny stromy v přírodě, byla le-
tos organizátory – jako tradičně organizace 
se zhostil OÚ Sudoměřice společně s Mysli-
veckým spolkem Valcha Sudoměřice -  pro-
vedena změna v náplni tohoto dne. Úkolem 
účastníků akce byla očista koryta Sudomě-
řického potoka a jeho okolí od Požární nádr-
že až po Baťův kanál. Na srazu, který proběhl 
v  8:00 u  požární nádrže, se sešli necelé tři 
desítky účastníků, kteří se s vervou pustili do 
práce. Odpadů, které se nacházely v korytě 
potoka, a jeho okolí bylo dost a dost. Dokon-
ce byla zjištěna i nelegální zařízení na odběr 
vody z potoka. Ať se to nezdá, tak jakýkoliv 

odběr vody z jakéhokoliv toku musí být po-
volen, neboť při řízení, kterým se případný 
odběr povoluje, zkoumá vliv odběru vody na 
ekosystém v celém toku pod tímto odběrem 
vody. 
Účastníci si mohli také prohlédnout z blízka 
i Bobra evropského, který nedbal na ruch ko-
lem něj a nechal se téměř všemi vyfotit. Díky 
nadšení, zápalu a šikovnosti se brzy podařilo 
stanovený úkol splnit. Na účastníky čekala 
na závěr odměna v podobě občerstvení pod 
Výklopníkem, které bylo jako vždy na výbor-
né úrovni, hlavně guláš, který nám pan Zde-
něk Fojtík přichystal, byl jako vždy výborný.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, 
kteří se na oslavě tohoto Dne jakkoliv podí-
leli. Pedagogickému sboru ŽS a  MŠ Sudo-
měřice, členům Turistického kroužku, panu 
Zdeňku Fojtíkovi, který poskytl zdarma ob-
čerstvení, všem účastníkům z řad veřejnosti 
a Zastupitelstva, spoluorganizátorům Mysli-
veckému sdružení Valcha Sudoměřice a za-
městnancům OÚ.
V příštím roce se těšíme na viděnou!

Za organizátory
František Mikéska – místostarosta
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Vizualizace budoucí plavební komory na Baťově kanálu

Místní knihovna

Vážení čtenáři,
chtěla bych Vás touto cestou informovat o  změně otevírací doby Místní knihovny 
v  období od 1. 7. do 31. 8. 2017, kterou naleznete na webových stránkách knihovny, 
a také v okně knihovny. V tomto termínu bude tedy knihovna otevřena jen v tyto dny:  
21. 7., 4. 8. a 18. 8. v běžnou otevírací dobu, tedy od 14:00 do 20:00 hodin.

Monika Podrazilová, knihovnice
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Ze školních lavic…

Prázdniny jsou za dveřmi a my se v dalším 
čísle zpravodaje poohlédneme za posled-
ním čtvrtletím tohoto školního roku.
Ve čtvrtek 23. března se žáci 1. ročníku  po-
dívaly ke koním  k babičce Evičky Maradové. 
Paní Macháčková jim s  nadšením a  trpěli-
vostí sdělila vše o chovu koní, jejich povaze 
a  potřebách. Všechny povozil poník Ferda, 
společně pak všichni zanesli zásyp pro zví-
řátka. Celé dopoledne bylo doprovázené 
jarním sluníčkem a  skvělou náladou. Paní 
Macháčkové patří velký dík!
V pondělí 27. března navštívili žáci naší školy 
knihovnu v Sudoměřicích, kde pro ně měla 
připravený program paní knihovnice Monika 
Podrazilová. Děti ve skupinách plnily úkoly 
a následně obdržely indicie, které jim odkryly 
významnou osobnost českých dějin. Tajem-
nou osobností byl Jan Ámos Komenský, kte-
rý je znám svým působením v oblasti vzdě-
lávání a často je nazýván „ učitelem národů“. 
Paní knihovnici děkujeme za zpestření výuky 
a těšíme se na další návštěvu. 
V úterý 28. března jsme příjemnou ranní 
procházkou došli do Petrova, kde se naši 
vybraní žáci zúčastnili dalšího kola recitační 
soutěže. Jako podpora našim malým recitá-
torům byli žáci 4. a 5. třídy, kteří seděli v pu-
bliku a  vše bedlivě pozorovali. Děvčatům, 
které naši školu reprezentovali mezi dalšími 
zúčastněnými školami (Petrovem, Radějo-
vem, Tvarožnou Lhotou, Kněždubem, Lou-
kou) se velmi dařilo. V první kategorii těch 
nejmenších se představila na pódiu Anička 
Bučková a  Amálka Lučanská. Nedaly na 
sobě znát ani trochu trémy a  odrecitovaly 
doslova na výbornou. V druhé kategorii nás 
reprezentovala Zuzanka Janečková (2. roč-
ník) a  Adélka Pytlová (3. ročník). Obě děv-
čata zaujala porotu natolik, že z  toho bylo 
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nakonec úžasné umístění. Zuzanka svým 
dokonalým výrazem vystoupila na nejvyšší 
stupínek a  obsadila 1. místo. Adélka se se 
svým milým projevem zařadila hned za ni 
a  umístila se na 2. místě. Ve třetí kategorii 
nás prezentovala Šárka Janečková, která 
také dokázala, že opravdu „umí“ a umístila 
se na krásném 3. místě. Recitační soutěž 
tedy můžeme považovat za velice úspěš-
nou. Děvčata se blýskla i  v takové konku-
renci a pro svou školu vyrecitovala opravdu 
perfektní umístění. 
Dne 11. dubna se uskutečnil zápis do 1. tří-
dy pro školní rok 2017/2018. Celkem bylo 
zapsáno do naší školy 17 dětí. Budoucí prv-
ňáčci přednášeli, počítali, poznávali geome-
trické tvary, vyprávěli příběh a to je jen krát-
ký výčet dovedností potřebných pro nástup 
do první třídy.
Dne 10. dubna se uskutečnila Keramická 
dílna pod vedením Mgr. Marie Flašarové 
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z DDM Strážnice. Děti si vyrobily keramické 
překvapení pro maminky. 
Ve středu 12. dubna proběhla již tradiční 
jarní část Dopravní výchovy, která byla urče-
na žákům 4. a 5. ročníku. Současně s ní pro-
běhla i Dopravní soutěž - 4 nejlépe umístění 
žáci byli vybráni do dalšího kola.
Dne 12. dubna jsme společně s  panem 
starostou Stanislavem Tomšejem a zástup-
ci obce uctili památku obětí II. sv. války. 
V tento den byla naše obec osvobozena od 
německé okupace.
Ve středu 19. dubna proběhl projekt DEN 
ZEMĚ, jehož součástí měl být i  úklid hřišť 
v  naší obci. Vzhledem k  nepřízni počasí 
jsme tedy projekt rozdělili na část teoretic-
kou a praktickou. Společně jsme si v jednot-
livých ročnících zopakovali zásady třídění 
odpadu. V dalším týdnu pak proběhl prak-
tický úklid hřišť.
V pátek 21. dubna jsme se  společně s dět-
mi z Mateřské školy zúčastnili divadelního 
představení O Květušce, zahrádce a babici 
Zimici, která byla inspirována Špalíčkem 
pohádek, jehož autorem je František Hru-
bín. Celá pohádka byla doplněna krásnými 
efekty a  všichni jsme byli rádi, že babice 
Zimice byla poražena a Květuška se mohla 
ze své zahrádky dál radovat. Představení se 
konalo ve Slováckém divadle v Uherském 
Hradišti.
Dne 25. dubna jsme se zúčastnili krásného 
koncertu, který pořádala ZUŠ ve Strážnici. 
Známé i  méně známé melodie jsme vy-
slechli v  podání klavíru, klarinetu, houslí, 
příčné fl étny a mnoha dalších nástrojů. Ne-
chybělo ani taneční vystoupení. Mezi účin-
kujícími byli i žákyně naší školy. 
V pátek 28. dubna 2017 jsme si udělali „Ča-
rodějnické dopoledne“. Celá výuka byla 
takto tématicky zaměřena. Tvořili jsme pa-
pírové čarodějnice, luštili strašidelnou osmi-
směrku, pekli čarodějnické perníkové muf-
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fi ny, zpívali čarodějnické písně, rytmizovali 
zaklínadlo, počítali strašidelné  slovní úlohy, 
hráli hry a vyplňovali pracovní listy s touto 
tématikou. Moc jsme si to užili.
Dne 15. května se uskutečnilo okresní kolo 
Pythagoriády, kde nás reprezentovali Mar-
kéta Nogová, která se umístila na krásném 
5. místě a Jan Janeček, který obsadil 6. místo. 
V pátek 19. května nás reprezentovali ve 
Strážnici během okresního kola Dopravní 
soutěže Denis Ivánek, František Kýr, Julie 
Glöcklová a  Tereza Marková. Družstvo se 
umístilo na 5. místě.
V neděli 21. května se uskutečnila Školní 
akademie 2017. Vystoupení téměř všech 
dětí naší školy bylo vydařené a  věříme, že 
společně strávený čas  všem udělal radost. 
Během akademie se střídala taneční vy-
stoupení s humornými scénkami ze života. 
Celý program byl doplněn o  sólový zpěv, 
hru na nástroj, recitaci a nechyběla ani po-
hádka. Tímto bychom chtěli poděkovat 
Spolku „Rodiče dětem“ za podporu a  také 
obci Sudoměřice za poskytnutí pódia a zvu-
kové aparatury.
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Ve dnech 24. a  25. května probíhalo Pro-
jektové vyučování. Dne 24. května se žáci 
3. ročníku zapojili do projektu „Občan“. Děti 
postupně získaly informace o tom, kdo je ob-
čan, jaká  má práva a povinnosti. Dále si vy-
světlily, k čemu slouží občanský průkaz. Žáci 
společně vytvořili několik anketních otázek, 
které pokládali svým spoluobčanům. Všem 
dotazovaným děkujeme za jejich reakce. 
V tento den žáci 2. ročníku pracovali na 
projektu „Voda“ u  rybníku Vanďurák. Žáci 
se seznámili s rostlinami a živočichy vysky-
tujícími se v rybníku a jeho nejbližším okolí. 
Na místě se žáci rozdělili do skupin a vypra-
covávali pracovní listy k  danému tématu 
– stavba těla ryby, význam rybníků, živoči-
chové a rostliny v blízkosti rybníků. Pozoro-
vali rostlinstvo a živočichy, kteří se nacházejí 
v  okolí rybníka, zahráli si také pohybovou 
hru. Nejvíce děti zaujal svízel přítulný. 

Dne 25. 5. žáci 1., 2. a 3. ročníku navštívi-
li Obecní úřad obce Sudoměřice, kde se 
uskutečnila beseda s  panem starostou 
Stanislavem Tomšejem. Zapojili se tak do 
projektu s  názvem Obec a  dozvěděli se 
spoustu nových informací o své obci. Pan 
starosta dětem povyprávěl základní infor-
mace o  historii obce Sudoměřice a  neza-
pomněl zmínit i  pár zajímavostí, což děti 
ocenily. Na konci besedy žáci pokládali 
panu starostovi své dotazy a  otázky. Po 
příjemné návštěvě místního úřadu děti ve 
škole kreslily obrázky důležitých místních 
staveb a objektů, tedy školu, kostel, sochu 
Sudomíra apod.
Ve dnech 24. a 25. května pak žáci 4. a 5. roč-
níku zkoumali oblast Bílých Karpat v rámci 
projektu „Bílé Karpaty na vlastní oči“. Cílem 
projektu bylo prozkoumat nejbližší chráně-
nou krajinnou oblast a  její okolí (Čertory-
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je), poznat tamější specifi cké druhy fauny 
a fl óry, umět pracovat s přírodovědnými po-
můckami, sestavit vývoj žáby a  získat více 
informací o jejím životě. Žákům se podařilo 
v oblasti př. rezervace Čertoryje najít něko-
lik druhů vzácných rostlin - orchidejí a také 
našli největšího motýla Evropy - Morušňáka 
hruškového.
V pátek 2. června v rámci oslav Dne dětí si 
naši žáci společně zasportovali společně se 
žáky ze ZŠ Petrov. Připraveno bylo pět dis-
ciplín: vybíjená, kopaná, skok přes švihadlo, 
přetahování lanem a  hod na cíl. Úspěch 
střídavě provázel žáky obou škol. V přátel-
ské atmosféře jsme se rozešli a těšíme se na 
další sportovní klání v duchu fair play.
Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do výtvarné 
soutěže, které vyhlásilo Hnutí Brontosaurus. 
Téma bylo: Poradíte planetě? Žáci vymýš-
leli a  kreslili stroje, které by šetřily přírodu 
a chránily životní prostředí. Krásné 1. místo 

získala Veronika Miklová z 5. ročníku. V sou-
těži bylo 100 škol, 659 příspěvků a 6 katego-
rií z toho dvě literární. 
Dne 7. června se celá naše škola vydala do 
Permonia - unikátního zábavného parku 
s příběhem v Oslavanech u Brna. Po příjez-
du byli žáci rozděleni do několika skupin 
a postupně absolvovali interaktivní hru, ve 
které plnili úkoly v pavoučí pasti, důlním je-
zeru, sopce, hlavní štole, labyrintu, pralesu 
a  dalších částech. Po splnění všech úkolů 
pak dosáhli cíle.  Žáci 1. a 2. ročníku si od-
vezli medaile a  žáci 3. - 5. ročníku každý 
svého permoníka. Počasí nám přálo a celá 
školní akce se krásně vydařila.
Díky podpoře zřizovatele škola na jaře za-
koupila nové ICT - informační a komunikační 
technologie.  3PANEL, což je mobilní dotyko-
vá obrazovka s motorickým nastavením výš-
ky i rotace.  Interaktivní obrazovky přináší do 
vzdělávání prostředek, který umožní zajistit 
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vyšší efektivitu výuky.  Dále byla zakoupena 
iZÁKLADNA s tablety. Tablety jsme  již  vyu-
žili při povinném ověřování výsledků žáků 
5. ročníku ZŠ v  termínu od 9. do 26. května 
2017, které provedla Česká školní inspekce. 
Zapojeno bylo 3 697 základních škol a více-
letých gymnázií, v nichž žáci 5. ročníku řešili 
trojici testů. Do mateřské školy byl zakoupen 
3BOX, který umožňuje jedinečnou variabilitu 
interaktivní výuky.  
V závěru školního roku nás čeká tradič-
ní pěší výlet na Výklopník Baťova kanálu 
a Rozloučení s předškoláky a páťáky.
Školní rok byl zakončen 30. 6. 2017 rozdá-
ním Vysvědčení. Opustilo nás 12 žáků páté-
ho ročníku. Čtyři žáci přestoupí na Purkyňo-
vo gymnázium ve Strážnici a ostatních osm 
na spádovou základní školu ZŠ Strážnice, 
Školní. Přejeme jim především pohodu 
a hodně úspěchů.
Všem přejeme krásné a pohodové prázdni-
ny!!!

Kolektiv pracovníků ZŠ

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

Všem přeji krásné, slunečné a  pohodové 
období letních prázdnin. 

Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Jak jsme vás již v minulém čísle zpravodaje 
informovali, naše škola v  letošním školním 
roce využila výzvu MŠMT z  Operačního 
programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání (OP 
VVV), která je poskytována z  Evropských 
strukturálních a investičních fondů – šablo-
ny pro MŠ a ZŠ a podala žádost o podporu 
projektu v hodnotě 449 726 Kč. Projekt nese 
název „Moderní výuka“ a  jeho realizace je 
stanovena od 1. 2. 2017 do 31. 11. 2019.
Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělává-
ní a  výsledků žáků v  klíčových kompeten-
cích a  podpora profesního růstu pedago-
gických pracovníků pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a  průběžného sebevzdělávání. 
V rámci projektu  již byli realizovány  někte-
ré šablony zaměřené na tato témata:
- Vzdělávání pedag. pracovníků MŠ 
- Sdílení zkušeností  pedagogů z různých škol 

prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ
- Prevence logopedických vad a problémů 

komunikačních schopností u dětí v MŠ
- Sdílení zkušeností  pedagogů z různých 

škol prostřednictvím vzájemných ná-
vštěv ZŠ

- Vzdělávání pedag. pracovníků ZŠ v ob-
lasti čtenářské gramotnosti a inkluze

- Doučování žáků ZŠ

V období prázdnin se všechny paní učitelky 
ZŠ zúčastní pětidenní vzdělávací akce v ob-
lasti Inkluze. Další vzdělávací akce pro pe-
dagogy a Klub zábavné logiky a deskových 
her pro žáky ZŠ připravujeme od dalšího 
školního roku 2017-2018.

Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

21. 4. jsme s dětmi naší MŠ jeli do Slováckého 
divadla v Uherském Hradišti. Zde jsme shléd-
li pohádku „ O Květušce a babici Zimici“  ze „ 
Špalíčku  pohádek “ Františka Hrubína. Děti si 
odnesly pěkné zážitky a napamátku také sá-
ček semínek květin z Květuščiny zahrádky. Ty 
jsme si ve školce zasadily na zahradu, kde je 
zaléváme a pozorujeme, jak rostou. 
V květnu se konal zápis do MŠ. Přihlásit své 
děti do MŠ přišlo 17 rodičů. V den zápisu si 
děti mohly prohlédnout třídy a pohrát si se 
svými staršími kamarády. Domů si také od-
nesly kytičky s lízátky od p. učitelek. Všech-
ny děti byly pro školní rok 2017/2018 přijaty. 
Kapacita naší MŠ je 54 dětí a od zřizovatele 
Obecní úřad Sudoměřice máme udělenu 
výjimku pro počet 27 dětí ve třídě.  7. a 14. 6. 
od 15 do 16 hodin se uskutečnila v  1. třídě 
Berušky tzv. MINIŠKOLIČKA. Děti se sezná-
mily se svými budoucími učitelkami a spo-

lužáky, s  prostředím MŠ a  třídy, pohrály si 
s  různými hračkami, hrami a  pomůckami. 
Aktivně se také zúčastnily několika činností 
(výtvarných, pohybových, hudebních či ko-
munikačních), které si pro ně připravily paní 
učitelky Hanička a Míša.
Do 1. třídy ZŠ odejde 18 předškoláků, kte-
ří se nyní již velmi těší na svoje slavnostní 
pasování na školáky, které se bude konat 
29.  6.  odpoledne „Na kolečku.“ Nastávající 
prvňáčci se chodí seznamovat se školou.  
Navštěvují ve třídách svoje budoucí spo-
lužáky, se kterými sdílí 1 den v týdnu 1 vy-
učovací hodinu. Paní učitelky ZŠ dětem 
připravují zajímavé programy z  různých 
oblastí předškolního vzdělávání. Toto vzá-
jemné setkávání dětem usnadňuje záříjo-
vou adaptaci na školní režim a  prostředí. 
Děti se do školy těší a dobře se v ní již ori-
entují. Seznámily se i s prostředím družiny. 



ČERVENEC 2017 21

9. 6. dopoledne si s  paní vychovatelkou 
Riou Hadašovou vytvořily papírové čapí ro-
dinky, pohrály si s hračkami a do MŠ odchá-
zely velmi spokojené.
Od 1. září 2017 vstoupí v  platnost nový 
rámcový program předškolního vzdělává-
ní, který upravuje vzdělávání dětí do 3  let 
v  mateřské škole a  povinné předškolní 
vzdělávání dětí, které půjdou v dubnu 2018 
k zápisu do 1. třídy ZŠ. V souladu s těmito 
změnami upravujeme náš školní řád a škol-
ní vzdělávací program. Děti, pro které bude 
předškolní vzdělávání povinné, budou na-
vštěvovat mateřskou školu nejméně 4  ho-
diny denně dopoledne a do MŠ budou při-
cházet nejpozději do 8 hodin.
Nyní se ale již blíží letní prázdniny a  tak 
ještě krátké ohlédnutí za končícím školním 
rokem… V souvislosti s  právě uplynulými 
hodovými slavnostmi chci tímto poděko-
vat p. učitelkám Haničce Matějíčkové a Mgr. 
Míši Janečkové za celoroční vedení taneč-
ního kroužku Sudomírek v  naší mateřské 

škole. Děti do něj docházely pravidelně 
i se svými staršími kamarády ze školy. Pod 
trpělivým vedením obou těchto učitelek se 
jim podařilo nacvičit a také předvést krásné 
taneční vystoupení na Školní akademii i „Na 
kolečku “na hodech. 
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Na Školní akademii 21. 5. děti obou tříd 
vystoupily s  pohádkovými pásmy. Berušky 
zatančily Šmoulí tanec a Včeličky nacvičily 
s p. učitelkami Petrou Jančovou a Jarmilou 
Ševelovou pohádku „Jak Honza uzdravil 
princeznu“ a zatančily tanec „Půjdem spolu 
do pohádky“. 
Odměnou za jejich velké snažení a nasazení 
při vystoupení byl pro děti výlet do Kněždu-
bu za domácími zvířaty do Selského domu.
Přestože děti bydlí ve vesnici, nesetkávají se 
již už s domácími užitkovými zvířaty běžně. 
Program „Zvířátka na statku“, který pro naši 
MŠ připravily zkušené lektorky, dětem při-
blížil slepice, králíky, kozy, ovce i  prasátko. 
Co zvířátka potřebují ke spokojenému živo-
tu, jak bychom se o ně měli správně starat, 
to vše se děti dozvěděly a vyzkoušely si v do-
poledním programu. Nakonec se i ony staly 
slepičkami a  jinými zvířátky v pohybových 
hrách. Pohladily si králíčky a daly si do dlaní 

teplá snesená vajíčka. Někteří si vyzkoušeli 
i  krmení, ale všichni si užili volnou zábavu 
na hřišti mezi balíky slámy a na skluzavce. 
Dozvěděly se, k čemu potřebovali lidé dří-
ve tyto zvířata a proč si je pěstujeme i dnes. 
Zahrály si pohybové hry na zvířata a na zá-
věr si pohrály mezi balíky slámy na hřišti se 
skluzavkou. Autobusovou dopravu na tento 
výlet i do divadla v Uherském Hradišti nám 
uhradil spolek „Rodiče dětem“. 
Ten dětem také věnoval nanuky, kterými 
se děti občerstvily na dopolední vycházce 
s motivací „Cesta za pokladem“ v Den dětí 
1. 6. V tento den si děti také odnášely z MŠ 
balíčky s  drobnými dárky od manželů Lin-
hartových, kteří je všem dětem připravili. 
Moc děkujeme.
V pondělí 5. 6. jsme byli s dětmi ze Včeliček 
na vycházce u  rybníka Vanďurák. Cestou 
jsme pozorovali, co roste na poli. Prohlédli 
jsme si i včelí úly a medonosné květiny, na 
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kterých se pásly včelky. U rybníka jsme po-
zorovali ryby ve vodě, poslechli si žabí kon-
cert, prohlédli jsme si okolí. Děti si vyslechly 
zajímavé povídání o rybách, které v tomto 
rybníku žijí od slečny praktikantky Elišky 
Bučkové, studentky pedagogické školy Kro-
měříž, která u nás vykonávala praxi.
Ve vzdělávacím  tématu „Vím, kde bydlím, 
odkud jsem“ jsme dětem přibližovali pa-
mětihodnosti naší vesnice a  okolních ves-
nic. Děti si prohlížely knihy, encyklopedie, 
mapy a  fotografi e architektury v  Petrově 
a ve Strážnici. Prohlížely si i kroje a hodové 
průvody. Pro lepší rozvoj znalostí dětí a ori-
entace v naší vesnici V Sudoměřicích, jsme 
navštívili NOVITECH – Motorsport, kde se 
nás ujal pan Michal Novický, který všechny 
děti postupně posadil do malé růžové for-
mule, povyprávěl o  trénincích, které vždy 
předcházely jejich vítězství a ukázal dětem 
poháry ze soutěží a především jejich velkou 

vítěznou žlutou formuli, kterou si připravují 
na další blížící se závody. Panu Novickému 
děkujeme za čas, kterým dětem naší školky 
věnoval. Děti si kromě zážitků odnesly i po-
znatky o  tom, jak důležité je při závodech 
myslet na řidičovu bezpečnost.
V naší mateřské škole čas velmi rychle utíká, 
děti mají celoročně naplněný pestrý program 
a  bohatou nabídku pomůcek do her a  ke 
vzdělávání. V dubnu jsme do MŠ zakoupili 
3 D Box, který má podobné využití jako inter-
aktivní tabule, se kterou pracují školáci v ZŠ. 
Již brzy se v naší MŠ na zahradě objeví pro 
osvěžení dětí v horkých dnech mlhoviště.
Věřím, že jej využijeme o  prázdninovém 
provozu, který je od 1. 7. – 21.7. Nový školní 
rok v MŠ začne v pondělí 4. 9. 2017. Mateř-
ská škola bude v provozu od 6, 30 do 16, 00.
S přáním klidného a pohodového léta
za kolektiv zaměstnanců MŠ

Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka
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Taneční studio N.C.O.D.

Už to budou 4 roky, co jsem začala tancovat 
v tanečním studiu N.C.O.D v Břeclavi. Název 
studia v  překladu znamená No Comment 
Only Dance – Žádné řeči, jenom tanec. 
Taneční skupina, která se zabývá tancem 
zvaným streetdance. Pod vedením skvělé 
tanečnice a choreografky Ing. Lenky Žůrko-
vé jsme se dostali blíže do tanečního světa.
Účastníme se růžných okresních soutěží, 
ale také regionálních. Na soutěžích se nám 
velmi daří, většinou si přivezeme nějakou 
tu medaili. Také máme různá vystoupení 
v obcích a městech v okolí, jako jste mohli 
vidět v roce 2015 na plese mladých v Sudo-
měřicích. S touto skladbou jsme v roce 2015 
vyhráli první místo v  lize B na mistrovství 
světa v Chorvatské Poreči. Za rok se naučí-

me několik choreografi í, se kterými potom 
soutěžíme a různě vystupujeme.
Tento rok jsme se také zúčastnili meziná-
rodní soutěže v  Bratislavě, kde jsme opět 
postoupili na mistrovství světa do Chorvat-
ska, odkud jsme si přivezli dvě druhá místa 
a jedno třetí místo. Tento rok byl pro studio 
a pro mě velmi úspěšný. 
Nyní má studio asi 250 tanečníků. Od ma-
linkých dětí až po seniory. Je velmi dobré, 
že ve studiu se učíme hodně tanečních sty-
lů, takže každý si v tanci najde to své, co ho 
nejvíce baví a naplňuje. To je to, co na tanci 
mám nejvíce ráda. 
V tanci není dobrých, či zlých, tanec můžeš 
milovat, nebo milovat nadevše. 

Adéla Bučková
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Soutěžní sezóna Mažoretek P.S.

Po zimní přípravě, kdy 
jsme stihly nachystat 
čtyři soutěžní sestavy, 
a to trio Lucie Chocho-
láčkové, Barbory Sýko-
rové a  Karolíny Šréd-
lové, trio Evy Baculí-
kové, Terezy Bursíkové 
a  Adély Šamánkové, 
miniformaci s  účastí 
všech zmíněných děv-
čat a  duo Magdalény 
Podrazilové a Silvie Ze-
mánkové, nám v  dub-
nu začaly soutěže. 
Na první soutěž sezó-
ny jsme zavítali 8. 4. do 
nedalekého Sobotiště, 
kde proběhla Súťaž o cenu mažoretiek TakTik Sobotiště 2017. Šlo již o osmý ročník a zá-

roveň osmou účast našich mažo-
retek na soutěži v řadě. Stříbrnou 
medaili si odtud odvezly Magda-
léna se Silvií za své duo. Další naše 
mažoretky skončily jen pár bodů 
od medailových pozic.
Druhá soutěž, Semifi nále MIA 
FESTIVAL v  Otrokovicích, se ko-
nala v  sobotu 22. 4. Soutěžilo 
se v kategoriích Dua a Tria a zla-
tý pohár si domů odvážely duo 
Magdaléna se Silvií a  taktéž trio 
Evy, Terezy a  Adély. Na stříbrné 
pozici skončilo trio Lucie, Barbory 
a Karolíny.
Semifi nále MIA FESTIVAL v  Otro-
kovicích bylo soutěží postupovou 
a  k zlatým pohárům a  stříbrným 
medailím jsme získaly rovněž po-
stup na Finále MIA FESTIVAL v Olo-
mouci, které se konalo 10. června. 
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Do Olomouce jsme vyrazili až v  odpo-
ledních hodinách, jelikož naše soutěžní 
vystoupení přišla na řadu k  večeru. Jed-
nalo se tedy o fi nále a završení celé sou-
těže MIA FESTIVAL -  Sdružení „Děti fi tness 
aneb sportem proti drogám“, kam se sjeli 
nejen mažoretky, ale také zástupci dal-
ších druhů tance z  celé České republiky 
i ze zahraničí. Proto na nás již čekala větší 
konkurence než v kole semifi nálovém. My 
jsme se ale zastrašit nenechaly a ukázaly 
všechno, co v nás je. Odměnou pak bylo, 
že každá z nás si domů odvážela medaili 
nebo pohár. 

Konkrétně pohár za 1. místo v  katego-
rii mažoretek od 11 do 13 let získalo trio 
Lucie, Barbory a Karolíny a v kategorii ma-
žoretek od 14 do 22 let bralo bronzovou 
medaili trio Evy, Terezy a  Adély a  pohár 
za 1. místo ve stejné kategorii získalo duo 
Magdalény a Silvie.
Bylo to krásné a velmi radostné zakončení 
soutěžní sezóny. Teď už nás čeká jen pár 
posledních vystoupení, kde ovšem neuvi-
díte jen soutěžní čísla, ale také naše mladší 
mažoretky z přípravky, které neustále děla-
jí pokroky. A po té hurá na prázdniny!
Za celý tým Mažoretek P.S. děkuji rodičům-
-věrným fanouškům a všem dalším přízniv-
cům za podporu. Vaše přání štěstí a držení 
palců i na dálku nám taky velmi pomáhá. 
Děkujeme, že to všechno prožíváte s námi! 


Silvie Zemánková



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE28

Ze života farnosti

Velikonoční svátky 2017

Velkopáteční obřady – 14. 4. 2017

Misijní velikonoční jarmark – 16. 4. 2017
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Misijní kavárna

V neděli 14. 5. 2017 probě-
hl další ročník dobročin-
né akce s  názvem Misijní 
kavárna. Děti z  místního 
misijního klubka spolu se 
svými maminkami připra-
vili pohoštění pro všechny, 
kdo si našli během krásné-
ho nedělního odpoledne 
cestu do přístavby kostela 
k  posezení s  přáteli. Sou-
částí byla i  výstava obráz-
ků dětí s  tématikou stého 
výročí fatimských zjevení. 
Celkem se na pro školu 
Chiparamba v  Zambii vy-
bralo 18.695,- korun. Díky 
všem a těšíme se opět pří-
ští rok.
Za Klubko Katka Janečková
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Hodová mše

Boží Tělo
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Koncert schol

V sobotu 10. 6. 2017 se v našem kostele usku-
tečnil koncert sudoměřické a také strážnické 
scholy, ke kterému se posléze připojila další 
akce – táborák na farní zahradě, pořádaný 
otcem Jackem u příležitosti ukončení hodin 
náboženství a dětských mší pro tento školní 
rok. Jedna naše fanynka se mě ptala, proč to 
dáváme na sobotu - „V sobotu sa dělá! Leda 
kdyby pršalo...“ A počasí nám skutečně přá-
lo: nejprve poprchalo, takže fanynka se na 
nás přišla podívat, stejně jako několik desí-
tek dalších, a  pak si to sluníčko rozmyslelo 
a přece jen nám na ten táborák zasví-
tilo a osušilo lavičky, takže i posezení 
u  ohýnku se špekáčkem a  kytarou 
nakonec bylo.
Mladá strážnická schola vnesla mezi 
nás radostného ducha a úsměv na líce, 
sudoměřská zase mohla oslovit více-
hlasým zpěvem, zajímavým aranžmá 
či výběrem písní, z nichž některé po-
sluchači určitě poznali: např. Halle-
lujah nebo Oh, happy Day. Příjemný 

hudební zážitek umocňovala doprovodná 
kapela: kromě kláves jsme mohli slyšet Jana 
Holubíka na housle, Tomáše Buchu na basky-
taru a Miru Mikésku na kachon. O technické 
zázemí se kromě Miry staral i Martin Mikl ml. 
a  záštitu nad celou akcí poskytl otec Jacek. 
Všem jim (stejně jako i holkám ze scholy) pat-
ří velký dík za to, že obětovali svůj čas a ener-
gii a rádi se podíleli na společném muzicíro-
vání. A vám patří velký dík za to, že jste nás 
podpořili a přišli si náš koncert poslechnout.

Mgr. M. Janečková
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POUŤ PO STOPÁCH SV. ANEŽKY aneb
TEĎ BUDOU MÍT ŘÁDY DVA!
V sobotu, 6. 5. 2017, jsme se vydali na každoroční tradiční květnový farní výlet.  Sraz 
účastníků byl sice jako vždy, u našeho kostela, ale ranní mše už se tentokrát konala v no-
vém působišti Otce Jiřího – ve Bzenci. Měli jsme tak příležitost si prohlédnout opravdu 
krásný barokní kostel sv. Jana Křtitele, v němž je nyní farářem, i přilehlou bzeneckou fáru, 
která je v současnosti jeho novým domovem. Pak už jen nasednout do autobusu k na-
šemu oblíbenému řidiči Lubošovi z autodopravy Škopík a ochraňuj nás svatý Kryštofe!
Cesta směr Karlovarsko ubíhala vskutku rychle. Než jsme se stihli pomodlit ku zdaru ces-
ty, přivítat se s přespolními, absolvovat několik malých občerstvovacích zastávek, parko-
vali jsme na úpatí Slavkovského lesa v krásném historickém městě Loket. Město, i hrad, 
dostaly tento příznačný název podle meandru řeky Ohře, která svým tvarem připomíná 

lidský loket. Toto opevněné město   bylo kdy-
si nazýváno Klíčem ku Království českému. 
Jeho historické centrum, které tvoří půvabné 
renesanční domy, bylo vyhlášeno památko-
vou rezervací a vskutku je co obdivovat. Není 
tedy divu, že i celý náš autobus se kochal krá-
sou tohoto města tak vehementně, že dělní-
ci, kteří právě budovali předzahrádku u jedné 
z hospůdek, odhodili nářadí, zaujatě nás po-
zorovajíce, až nakonec jeden z nich pronesl: „ 
Jé, přijeli Alexandrovci!“

Hrad Loket byl původně vybudován v románském slohu, ale Přemysl Otakar II., ho dal 
přestavět raně goticky. V neklidných dobách zde hledala útočiště královna Eliška a byl 
zde vězněn tehdy tříletý Karel IV. Nezanevřel však na něj a dokonce ho po boku Karl-
štejna zařadil mezi sídla, která nesměla být české koruně nikdy zcizena. Přesto byl hrad 
během svého trvání dobyt, i vypleněn, vyhořel a také byl přestavěn na krajskou věznici. 
Koncem 20. stol. prošel celkovou rekonstrukcí a může-
me tak dnes obdivovat jeho krásu. Shlédli jsme výstavu 
zbraní, i  porcelánu z  místních manufaktur, viděli jsme 
kus nejstaršího meteoritu opředeného tajemnem a  ti 
odvážnější odvraceli oči od sugestivních ukázek útrp-
ného práva v podzemních kobkách. Po takovém zážitku 
nám dobře padla zastávka v malém rodinném pivovaru 
Svatý Florián, založeném v roce 2006.
     Po výborném pivu nás čekala krátká cesta k ubytová-
ní do městečka Skalná, které se nachází v bezprostřed-
ní blízkosti německých hranic. Výzdoba hospůdky, kde 
jsme večeřeli, rozhodně nezapře svého světoznámé-
ho rodáka, fotbalistu Pavla Nedvěda. Ve Skalné, stej-
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ně jako ve Bzenci, stojí kostel sv. Jana Křtitele. Původní zmínka o něm je z  roku 1295. 
V 18. stol. prošel úpravami z gotického na barokní styl, r. 1810 utrpěl požárem a dnes 
chátrá. Z fi nančních důvodů se o náhradní výmalbu postaral tehdejší místní malíř pokojů 
(mimochodem velice zdařile a zajímavě) a během doby byla část barokní výzdoby také 
rozkradena. Tamní farář, Otec Piotr Libne, který sloužil mši spolu s O. Jiřím, pořádá různé 
akce k záchraně tohoto kostela, ale tato snaha bude stát ještě hodně úsilí. Zaujalo nás, 
že vzhledem k národnostem přítomných křesťanů, se modlí Otčenáš dvakrát za sebou - 
v češtině a v němčině. Po této mši však náš společný večer ještě zdaleka nekončil a bylo 
potřeba utužit vztahy při dobrém vínku s lidovou písničkou na rtech.
Druhý den však neměl být o nic méně zají-
mavý, než ten první. Posilněni snídaní i mod-
litbou jsme se vydali do národní přírodní re-
zervace Soos (což znamená v chebském ná-
řečí „močál“). Procházeli jsme se dřevěnými 
chodníčky po dně vyschlého slaného jezera 
a ze vzniklého rašeliniště pozorovali unikají-
cí bublinky CO2 v podobě tzv. mofet. Moh-
li jsme se napít z  minerálního Císařského 
pramene nebo shlédnout bublající pramen 
Věra. Zkusili jsme oboje, ale nakonec přece 
jen proběhla důkladná dezinfekce z přinese-
ných zásob našeho pana faráře.
Další částí cesty byl skanzen Doubrava, který je vlastně obcí, založenou na počátku 
14. století. Pro zdejší stavby jsou charakteristické husté rošty z pečlivě opracovaných trá-
mů, které vytváří ve štítech tzv. chebskou šachovnici. My jsme navštívili Rustlerův statek, 
č. p. 9, který je upravený na soukromé muzeum. Na rozlehlém dvoře na nás dýchla velice 
příjemná, až magická atmosféra starých časů. V tak příjemném prostředí by bylo škoda 
nepořídit společné foto… 
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A po skvělém obědě - směr Starý Hrozňatov, do areálu Maria Loreto. Loreta byla vystavě-
na v 17. stol. chebskými jezuity, ale její historie je poznamenána podobným osudem jako 
mnoho dalších církevních staveb v pohraničí. V září r. 1938 byly Sudety odtrženy od Česko-
slovenské republiky a připojeny k německé Třetí Říši. Čeští obyvatelé se museli vystěhovat 
do vnitrozemí a po 2. světové válce bylo zase odsunuto německé obyvatelstvo. Do Hrozňa-
tova přišli noví obyvatelé, kteří neměli k těmto místům žádný osobní vztah. Loreta chátrala, 
až byla zcela zpustošena a rozkradena. Bývalý odsunutý starousedlík Ing. Anton Hart založil 
v   r. 1992 nadaci na její záchranu a v r. 1994 byla kaple znovu zdárně vysvěcena. Zde jsme 
absolvovali kratičkou pobožnost a v jedné z rohových kaplí, u zrestaurované sošky Panny 
Marie, jsme využili možnosti vyslovit v tichu své prosby i vzpomínky a zapálit svíčky. 
Na samém okraji Ašského výběžku leží město Cheb, které jsme samozřejmě nemohli mi-
nout. Jeho ozdobou není jen Chebský hrad, jehož počátky se datují již někdy  k 12. stol., 
nebo vzácné kláštery a kostely, ale také zajímavé náměstí krále Jiřího z Poděbrad, jehož 
součástí je tzv. Špalíček, který tvoří skupina původně středověkých kupeckých domů 
z 13. stol., přilepených těsně k sobě a rozdělených vskutku uzounkou Kramářskou uličkou.
Cheb, díky své poloze, patřil střídavě Čechám i Německu. Po 1. světové válce protičeské ná-
lady vrcholily a příchodem Hitlera v r. 1938 byl také, jako součást Sudet, připojen k Třetí říši. 
Tisíce Čechů bylo nuceno z města odejít. Po osvobození byla zase vysídlena většina němec-
kého obyvatelstva. Předválečného stavu obyvatelstva bylo dosaženo až v 90. letech 20. stole-
tí. Cheb je mimo jiné známý místem návštěv J. W. Goetha, ale proslul i tím, že byl zde v době 
třicetileté války obviněn z velezrady a zavražděn vojevůdce Albrecht z Valdštejna.
V pozdních odpoledních hodinách jsme pak nechali historii města plynout a  dopřáli si 
malé posezení u kafíčka či dobrou zmrzlinu
A protože jsme měli toho všeho ještě málo, zařídil nám O. Jiří po večeři ještě výlet do ne-
dalekých Františkových Lázní. S večerní tmou jsme nabyli dojmu, že lázeňské centrum je 
otevřeno jen pro náš zájezd a sochu Františka jsme tak měli jen pro sebe (a že byla našimi 
fotoaparáty hojně využita!). Po návratu z lázní věnovali někteří večerní čas ve Skalné spo-
lečnému posezení, zatímco náš odborně sestavený tým ceremoniářů se věnoval výrobě 
čestných řádů a nácviku slavnostního předání…
V pondělí ráno, při poslední společné snídani, byly při slavnostní ceremonii předány dva 
čestné řády. První z nich – Řád zlatého pastýře byl předán O. Jiřímu, jako poděkování za mi-
mořádné zásluhy o mimořádné zážitky na našich poutích i zájezdech. Druhý, Řád zlatého 
volantu, byl slavnostně předán našemu stálému řidiči autobusu, Lubošovi, za mimořádné 
řidičské i společenské schopnosti.

První zastávka toho dne byla v  Panenském Týnci. Nikdy 
bych nevěřila, kolik energie může mít místo, na němž zby-
lo jen torzo gotického chrámu. Výstavbu tohoto chrámu, 
zasvěceného Panně Marii, započal pravděpodobně roku 
1316 Plichta ze Žerotína, ale po požáru r. 1382 již zůstal 
nedokončen a postupně chátral. Protože tento chrám stojí 
údajně na silně pozitivním místě, na němž se ve tvaru kříže 
mísí dvě energetické zóny a  jejich účinek se tím násobí, 
je stále hojně navštěvován poutníky a slouží k  rozjímání 
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a meditacím. Ani my jsme nezůstali pozadu a účinky tohoto místa jsme vyzkoušeli přímo 
na sobě. Můžu říct, že se nám odsud vůbec nechtělo a byli bychom tam vydrželi i déle. 
Tím spíše, když nás čekalo něco tak náročného, jako jsou…Lidice.
Symbolického 8. května, dne osvobození naší vlasti, jsme stanuli v místech hrůzostrašných 
událostí z června 1942, kdy byla v důsledku spáchání atentátu na říšského kancléře Hey-
dricha, vyvražděna poklidná středočeská obec Lidice. V roce 2006 byla na tomto pietním 
místě otevřena stálá expozice pod názvem A nevinní byli vinni...  „Nepůjdu tam. Nezvlád-
la bych to.“ řekla kamarádka a vydala se na opačnou stranu do rozlehlého, zatravněného 
prostoru. Takových se našlo víc. A nebylo to vskutku jen tak. Cituji: „Expozice vychází z kon-
frontace strohého betonového prostoru se světelnými obrazy už neexistujících lidí a jejich 
obce, z připomenutí tváří a jmen, které by neměly zmizet z paměti. Prezentované snímky 
a záběry jsou sestřihány z autentických archivních materiálů, fotografi í ze sbírky Památníku 
Lidice a doplněny dotočenými záběry ve stylu starých rodinných fi lmů.“ 
Druhou část pak tvořila cesta k  hromadnému hrobu 173 zavražděných lidických mužů 
a chlapců, jimž tento způsob smrti, určilo dosažení 15 let. A tak jsme tam stáli, na tom smut-
ném místě, kterému se údajně dle pamětníků od té doby vyhýbala pasoucí se zvířata a hla-
vou nám běžel příběh z úst té smutné paní průvodkyně. „A když se teď otočíte, uvidíte místo, 
kde stály Lidice.“ Před očima se nám otevřela zatravněná dolinka. Kdysi tu stály domy, které 
byly vypáleny a suť odvezena, protékal tudy potok, který byl násilně odkloněn, stávala tam 
škola, která se podílela, nebo ještě mohla podílet na výchově 82 dětí, které byly udušeny vý-
fukovými plyny poté, co nebyly shledány vhodnými pro germanizaci (ze 105 lidických dětí se 
po válce vrátilo domů pouhých 17!). Nezůstal ani hřbitov (pomníky byly odvezeny, zemřelí 
exhumováni!) a z původních stromů se zachovala jen hrušeň (ostatní stromy byly vyrvány 
i s kořeny). Vše završila metr třicet vysoká navážka hlíny, aby nezbylo nic, co by mohlo obec 
identifi kovat. Ze 184 lidických žen se jich z koncentračního tábora nevrátilo 60…“  Na konci 
této smutné cesty údolím stojí bronzové sousoší akademické sochařky Marie Uchytilové na-
zvané Památník dětským obětem, které tvoří 82 autentických postav lidických dětí. 

Růžový sad, tvořící předěl mezi starými a novými Lidicemi čítal kdysi 29 000 růžových keřů 
z 32 zemí světa. Má být symbolem naděje v nové začátky…
A v tomto místě už k vyprávění nelze dodat nic víc, než vyjádřit opět velké poděkování 
Otci Jiřímu za dokonale připravený farní zájezd a ještě jednou mu popřát v jeho novém 
působišti spoustu radostných dnů a dobrých věřících, aspoň takových, jako jsme my… .

Pavla Sochorová
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RODINNÝ KARNEVAL 2017 

V závěru měsíce dubna, přesněji 29. dubna 
2017 proběhl již II. ročník rodinného karne-
valu. Účast byla  opravdu veliká a toho si vel-
mi vážíme. Masky jsou rok od roku nápaditěj-
ší a porota měla velmi těžké rozhodování při 
výběru té NEJ masky, protože jste byli všichni 
perfektní. Na prvním 
místě se umístila RO-
DINA TOMČALOVA 
(Sněhurka a sedm tr-
paslíků), druhé mís-
to získala RODINA 
BUČKOVA (invalidi) 
a  třetí místo  RODI-
NA ŠVRČKOVA. Vy-
hlášením vítězných 
masek karneval ještě 
nekončil, ale pokra-
čoval do pozdních 
hodin diskotékou. 
Vám všem, kteří jste 
se karnevalu zúčast-
nili, ať už v maskách 

či bez, velmi děkujeme a veliké poděkování 
patří všem sponzorům, kteří věnovali všech-
ny ty krásné ceny.  
Těšíme se na Vás i příští rok na III. ročníku RO-
DINNÉHO KARNEVALU 2018.  

Za kulturní výbor – Ivana Bederková 
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„ČÍ JSOU HODY?“….. „NAŠE!“ 

Ve dnech 2. – 4. června 2017 proběhla v naší 
obci největší a  nejočekávanější událost 
roku – HODY 2017. Myslím si, že se letošní 
krojované hody zařadily k jedněm z nejkrás-
nějších už i proto, že v  loňském roce našim 
hodům chybělo to nejdůležitější a to „KRO-
JOVANÍ“. Právě průvod a  tanec „KROJOVA-
NÝCH“ dává hodům to pravé a nefalšované 
kouzlo. S přípravami na hody jsme začali již 
koncem roku 2016, a i když se to mohlo zdát 
brzy, tak si myslím, že se to vyplatilo. Jednou 
z nejdůležitějších částí příprav bylo dát do-
hromady tanečníky a  tanečnice, pak zajistit 
kroje, aby krojovaných mohlo být co nejvíce, 
nacvičit vystoupení, zajistit hudbu a  další 
a další…..což se podařilo na výtečnou. Naše 
HODY začaly v pátek 2. června postavením 
„Májky“, kterou si tanečníci krásně nazdobili, 
a pokračovaly hodovou zábavou, kde k tanci 
a poslechu hrála skupina Artemis až do ran-
ních hodin. Po sobotní mši v místním kostele 
a přečtení práva, kterým byly hody povoleny, 
si všichni krojovaní za doprovodu Slovácké 
kapely Romana Horňáčka zatancovali a poté 

se celý průvod přesunul na kolečko v areálu 
Starý potok, kde jsme všichni zhlédli krásné 
vystoupení všech účinkujících za doprovodu 
cimbálky Tomáše Tomčaly, kterému děkuje-
me. Pak pokračovalo hodové veselí, při kte-
ré hrála Slovácká kapela Romana Horňáčka, 
které moc děkujeme. Velký dík patří p. Rad-
ce Bučkové a  p. Martinu Stanislavovi, kteří 
nacvičili vystoupení se staršími tanečníky, 
p.  učitelkám Michaele Janečkové a  Hance 
Matějíčkové za vystoupení s  nejmenšími 
dětmi. Veliké poděkování patří také vede-
ní Obce Sudoměřice za zakoupení krojů, 
p. Květě Šebestové za veškerou péči o kroje 
a všem, kteří pomáhali s oblékáním do krojů 
a vyvazováním šátků. Po oba dny byla loso-
vána bohatá tombola a  tímto moc děkuje-
me všem sponzorům za poskytnuté dary 
do tomboly. Na závěr patří veliké díky všem 
pořadatelům a účinkujícím, jejichž zásluhou 
byly hody takové, jak mají být a  věřím, že 
se všichni sejdeme na hody i v roce příštím 
a ještě v hojnějším počtu.  

Za kulturní výbor – Ivana Bederková  
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MO SD ČR  Sudoměřice

V posledním čísle Zpravodaje se psalo o  fa-
šaňku a už máme za sebou i hody. V letošním 
roce po dlouhé době krojované, krásné, vese-
lé, tak jak to má být. Určitě jsme se na tom ale-
spoň částečně podíleli i my důchodci. Ať už to 
bylo účastí v kostele, v průvodu či na zábavě, 
ale určitě jsme vypomohli mladým i při orga-
nizaci či oblékání krojů. Do tomboly na hody 
jsme věnovali poukaz na zájezd do divadla 
pro 2 osoby v příštím období.
V březnu už nastaly pomalu přípravné práce 
na poli a zahrádkách, tak jsme naše úterní klu-
bová odpoledne zrušili. Ve čtvrtek 16. března 
se konala Výroční volební členská schůze, 
které se zúčastnilo 73% našich členů. Jako 
hosté přišli i  starosta a  místostarosta obce. 
Předsedkyně zhodnotila naši činnost v minu-
lém roce, seznámila s plány do tohoto roku. 
Pak proběhly volby nového výboru organiza-
ce. Svou činnost ve výboru ukončili manželé 
Dřízgovi, pan Josef Tomčala a paní Horňáčko-
vá - úseková důvěrnice, paní Marie Bučková- 
kronikářka. Místo nich byli do výboru zvole-
ni Ludvík Mikéska, Marie Šmehýlová, Marie 
Stružková. Úsek po paní Horňáčkové převzala 
pí Magda Staňová a  kroniku 
povedou pí Irena Mikésková 
a Dana Nováková. Všem, kteří 
ukončili činnost, děkujeme za 
jejich dobrou práci a  novým 
členům výboru přejeme, ať 
se jim ve výboru dobře pra-
cuje a určitě oceníme i  jejich 
náměty k naší činnosti.
Ve čtvrtek 27. dubna jsme 
uspořádali zájezd do Měst-
ského divadla v  Brně na hu-
dební divadelní drama Vrab-
čák a anděl. Představení, kte-
rého se zúčastnilo 38 našich 

členů a  10 členů hodonínské organizace se 
všem moc líbilo. 
Od 30. 4. jsme zahájili oblíbené, pravidelné 
výlety na kolech pro naše členy i  zájemce 
z  řad občanů pod vedením Vaška Možnara. 
Trasa výletu a čas odjezdu jsou vždy oznáme-
ny místním rozhlasem. Květen jsme zahájili 
individuální účastí na otevírání plavební se-
zony na Výklopníku za velké účasti návštěv-
níků a krásného počasí.
V pátek 5. května jsme uspořádali zájezd na 
prodejní výstavu FLORIA v  Kroměříži. Obsa-
zený autobus, krásná výstava, nádherné de-
korace v nás zanechaly pocit příjemně strá-
veného dne. Protože jsme měli dost času na 
prohlídku, zbylo i na posezení při kávě, mu-
zice nebo jen tak na lavičkách. Aktivně jsme 
se zúčastnili Mezinárodního sportovního dne 
pro rodinu, kde jsme měli tři stanoviště. 
V nejbližším období plánujeme zájezd k Osič-
kům do Lanžhota, na konec srpna nebo začá-
tek září plánujeme zájezd do Mikulova.
Všem členům i  občanům přejeme krásné 
prázdniny a dovolenou.

R. Klásková
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MO  Českého zahrádkářského svazu Sudoměřice

Milí spoluobčané, milovníci dobrého vína 
a  krásné zahrady. Ráda bych Vás opět in-
formovala o  činnosti našeho spolku. Dne 
6. 5. 2017 se v Petrově konala Družební vý-
stava vín, na které se sešlo celkem 684 vzor-
ků vín. S úspěchem se zúčastnili i  členové 
našeho spolku. Družební výstava vín je tra-
diční akce, která putuje každý rok do jiné 
družební obce. Družba obcí Strážnice, Pet-
rov, Sudoměřice a  Skalica spolupracuje již 
mnoho desetiletí a jsme na tuto spolupráci 
právem hrdí.
V sobotu 20. 5. 2017 proběhla v zahrádkář-
ském areálu „Starý potok“ v  Sudoměřicích 
Místní výstava vín. Naše organizace pořídila 
nové dřevěné regály a  myslím, že to pod-
pořilo příjemnou atmosféru. Letos se na vý-
stavě prezentovalo celkem 276 vzorků vín. 
Celkem bylo uděleno více jak 100 zlatých 
medailí, což ukazuje na vysokou kvalitu vy-
stavovaných vín. Mezi bílými víny zvítězila 

s odrůdou Veritas společnost Vine Tree s.r.o., 
růžová vína ovládla Frankovka od společ-
nosti VÍNO-VÍN Morava, s.r.o. (Zámecké skle-
py Strážnice) a mezi červenými víny byla nej-
lépe ohodnocena Frankovka od společnosti 
Vitis s.r.o. Chtěli bychom tímto ještě jednou 
poděkovat všem pořadatelům, degustáto-
rům a těm, co se účastnili na přípravě této 
akce. 
Sportovní klub Sudoměřice z. s. ve spolu-
práci s  místním úřadem pořádal v  sobo-
tu 17.  června 2017 IV. ročník mezinárodní 
Sportovní den pro rodinu na hřišti „U Kolní“. 
Naše organizace se aktivně zapojila do pří-
prav a pro děti a rodiče jsme připravili malou 
ochutnávku v  podobě rozeznávání ovoce 
a zeleniny, džusů a v neposlední řadě natáh-
nutí vody do koštýře.
Přeji všem spoluobčanům a milovníkům vína 
krásné léto a spousty příjemných chvilek.

Za MO ČZS Sudoměřice Lenka Konečná
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Sportovní klub Sudoměřice – oddíl hokejbalu

Hokejbalovému klubu Sudoměřic nevyšlo 
jaro vůbec dobře. Cíl jsme si dali jasný, a  to 
bylo play off . Bohužel jsme některé důležité 
zápasy nezvládli a o jediný bod do tabulky se 
nám sen o play off  rozplynul. Team podle mě 
nemáme vůbec špatný, ale je to mladý team 
až na pár výjimek. Chce to nasbírat extraligo-
vé zkušenosti. Máme hodně nevyrovnané vý-
sledky, když první i druhý team tabulky pora-
zíme a s posledním prohrajeme. Právě tady ty 
maličkosti nás stojí hodně bodů a sil a na tom 
musíme v  letní přípravě zapracovat, ať jsme 
na novou sezonu připravení.

Výsledky jarní části: 
SK Sudoměřice : Kovodemont Most 3:7
Elba DDM Ústí nad Labem : SK Sudoměřice 3:2

Kovodemont Most : SK Sudoměřice 1:2
SK Sudoměřice : Letohrad 1:4
Hradec Králové : SK Sudoměřice 5:2
SK Sudoměřice : Autosklo Pardubice 2:0

Výsledky play out:
SK Sudoměřice : Kovodemont Most 6:1
HBC Rakovník : SK Sudoměřice 2:5

Na konec sezony bychom chtěli hodně po-
děkovat obecnímu úřadu, všem sponzorům 
a divákům za všeobecnou podporu, kterou 
potřebujeme a díky které bychom Extraligu 
nemohli hrát.

V příští sezoně - Na shledanou 
Jan Kaluža ml.  
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Nová pumptracková dráha

Otevření nové dráhy se povedlo. Pumptrac-
ková dráha jak se jí říká, je vlastně zmenšená 
bikrosová dráha pro jednoho jezdce. Otevře-
ní 8. května se zúčastnilo 83 závodníku. Uží-
vali si ji jak malí tak dospělí! Celý den přálo po-
časí, na dráze se závodilo ve všech věkových 
kategoriích. V doprovodném programu se 
představily mažoretky z Petrova a Sudoměřic. 
Odpoledne se dráha ofi ciálně otevřela, a vě-

řím, že bude sloužit všem cyklistům! Jsem 
rád, že nebyl žádný vážný úraz jen odřeniny. 
Závodníci si dráhu chválili a užívali, což potěší 
nejvíc! Všem, co nám fandí a pomáhali s rea-
lizací, moc děkujeme a těšíme se na další roč-
ník. Moc si vážím podpory obce Sudoměřice 
za fi nancování projektu. Věřím, že nám bude 
dlouho sloužit!

V. Hynčica
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NOVITECH

Sezonu 2017 závodů automobilů do vrchu 
zahájil sudoměřický Novitech Motorsport 
na brněnském Masarykově okruhu závodem 
GMS Hillclimb Prolog. V rámci České trofeje 
obsadil stájový jezdec Radek Krakovič s for-
mulí FiKS 09 RK v Brně 4. místa, Michal No-
vický se sportovním prototypem Ligier JS49 
skončil v prvním závodě na 2. místě, ve dru-
hém závodě obsadil 1. místo.
V květnu se seriál závodů přesunul do Ná-
měšti nad Oslavou. Radek Krakovič se umístil 
v sobotním závodě na 3. místě, v neděli byl 

4.  a  toto pořadí si prohodil s týmovým kole-
gou Michalem Novickým. Celý víkend se nesl 
v  duchu krásného počasí a  úžasné divácké 
kulisy. V rámci exhibice byla k vidění i Tatra, 
která se účastnila Rallye Dakar.
Dalším závodem byla Ústecká 21. v Ústí nad 
Orlicí, kde R. Krakovič bodoval dvěma 4. mís-
ty v České trofeji. Naposled tým startoval na 
legendární trati ECCE HOMO ve Šternberku.  
Více info, videa a onboardy na 
www.novitech-motorsport.com

Za Novitech Michal Novický 
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Rodinný karneval - Kulturní výbor v pohádce O červené Karkulce

NOVITECH – Náměšť nad Oslavou 2017
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