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Obecní zpravodaj
Ročník XX, číslo 1
Čtvrtletník, březen 2018

SUDOMĚŘICE
Slovo starosty
Vážení čtenáři,
v úvodníku tohoto obecního
zpravodaje se určitě nebudu
zásadním způsobem věnovat obecným frázím typu, že
už konečně přichází jaro, na
které jsme se moc těšili, nebo
třeba uplynulé zimě, která
nám asi konečně už skončila.
Měl bych se spíše věnovat
plánu rozvoje obce na tento
rok 2018 a na období delší, dále i investičním akcím,
které nás čekají v nejbližších
měsících.
Jak možná už víte, dne 18. 12.
2017 schválilo zastupitelstvo
obce na svém XXXV. zasedání rozpočet na rok 2018 a
také střednědobý rozpočtový
výhled na období let 2019 –
2020. Tyto zásadní dokumenty upravují činnost a rozvoj
naší obce v příštím období.
A protože se letos připravují
k realizaci velké, finančně nákladné investiční akce, je pochopitelné, že rozpočet 2018
na výdajové straně bude asi
rekordně vysoký a představuje částku 35,3 milionu korun.
A jaké to budou investiční
akce v r. 2018:
Největší co do objemu je stavba „Přístavba tělocvičny základní školy Sudoměřice“, která bude stát okolo 12 mil. Kč.
Pokračování na str. 4

Školní ples 2018

Karneval MŠ 2018

Fotogalerie

Vánoční pásmo v kostele – 25. 12. 2017

Misijní koledování
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pokračování
z titulní strany
Snažíme se získat na
tuto akci spolufinancování s nějakou evropskou dotací. Dále se
bude realizovat za pomoci evropské dotace
výstavba cyklostezky Sudoměřice – Petrov,
jehož hlavním mottem je bezpečná jízda na
kole do školy, do zaměstnání a za službami.
Rekreační využití je samozřejmě také důležité a bude umožněno, ale hlavní cílem jsou
naše děti, také pomoc s uplatněním našich
lidí v pracovním procesu a nezapomíná se i
na možnost dostupnosti vzdálených služeb,
prohlubování rodinných i přátelských vazeb
k obyvatelům jiných obcí našeho strážnického mikroregionu. O této připravované stavbě
jsem psal v minulém úvodníku.
Chystají se také různé investiční akce, opravy
a dostavba místních komunikací a chodníků,
plynofikace na budově zahrádkářů a další
drobnější opravy a investice. Dalším velkým
výdajem je vklad na spolufinancování budování příjezdové cyklostezky k Výklopníku
v částce 3 milionu korun. Doufejme společně,
že se nám podaří tyto akce v letošním roce
realizovat v plánovaných termínech a v dostatečném objemu naplánovaných prací. Budeme se také pokoušet pro další následující
období získat slušnou dotaci na rekonstrukci
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Statku na č. p. 126, na vybudování a dokončení protipovodňové nádrže Telatniska, na opravy a budování nových technických a dopravních infrastruktur, no a i pro další cíle.
Tento rok 2018 je velmi významný z hlediska
naší historie. Připomeneme si letos 650. výročí
první dostupné písemné zmínky o naší obci
Sudoměřice. Dále nás čeká oslava 100. výročí
vzniku Československé republiky. Tuto událost si připomeneme v neděli 27. října. Kulturní
akce pro letošek jsou vypsány v obecním stolním kalendáři, a proto není jistě třeba je znovu
vyjmenovávat. V souvislosti s tímto je však jedna záležitost, která mne dost trápí, a je třeba se
nad tímto zamyslet.
Zúčastňujme se prosím těchto akcí v co největší míře, vždyť se tyto chystají především
pro nás, pro všechny Sudoměřičany a další
obyvatele naší vesnice. Pokud tam nedojdeme a nepodpoříme organizátory, většinou
Kulturní výbor obce, dojde k tomu, že za nějaký čas už tu nic nebude, místní kultura a tradice zahynou, pak tu budou pouze obyvatelé,
pro které Sudoměřice neznamená vůbec nic,
bude to pouze jejich dočasné útočiště. Dnes
zde, zítra jinde. Nechci nijak sýčkovat, ale tato
možnost vcelku naší obci hrozí a pokusme se
tomuto zabránit.
Závěrem mého úvodníku Vám všem přeji krásné jaro, příjemné prožití svátků velikonočních
a také hodně zdraví, spokojenosti a rodinné
pohody.
Stanislav Tomšej – starosta obce
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Usnesení z XXXV. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice ze dne 18. 12. 2017
Usnesení č. XXXV/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce na r. 2017.
Celkem příjmy zvýšeny o 1126,3 tis. Kč, náklady
zvýšeny o 404 tis. Kč a financování sníženo o
722,3 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/3 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku 2/2017 o nočním
klidu s důvodu naléhavého obecného zájmu
s účinností od 31. 12. 2017.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/4 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/5
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
rozpočet obce Sudoměřice na r. 2018. Rozpočtované příjmy jsou ve výši 20 246,8 tis.
Kč, výdaje ve výši 35 291,1tis. Kč a schodek
financování je ve výši 15 044,3 tis. Kč, který
je hrazen z přebytku hospodaření z minulých let.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice,
okres Hodonín, příspěvkové organizace, na
rok 2018. Výnosy i náklady jsou rozpočtovány ve výši 9 466 090,- Kč a rozpočet je tedy
vyrovnaný.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/5 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočet
DSO Obce pro Baťův kanál na r. 2018.
4

Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/6 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočet
DSO Mikroregion Strážnicko na r. 2018.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/7 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/8
a) Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
rozpočtový výhled obce Sudoměřice na období let 2019 – 2020.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
rozpočtový výhled Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvkové organizace, na období let 2019
- 2020.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje
spolufinancovat registrované sociální služby zařazené v Minimální síti sociálních služeb za ORP
Hodonín na rok 2018 ve výši 62 656,- Kč.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/10
1) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Kupní smlouvu na odkoupení id. 1/2 vlastnictví
k pozemkům o celkové výměře 16 500 m2 Obcí
Sudoměřice od paní XXXXX, bytem XXXX, za
částku celkem 167 565,- Kč. Zastupitelstvo současně pověřuje starostu obce k podpisu této
kupní smlouvy.
2) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení id. 1/2
vlastnictví k pozemkům o celkové výměře 16 329 m2 Obci Sudoměřice od pana
XXXXX, bytem XXXXXX a pana XXXXXX,
bytem XXXXXXXXXXX, každý po id 1/4, za
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

částku celkem 165 490,- Kč. Zastupitelstvo
současně pověřuje starostu obce k podpisu
této kupní smlouvy.
Hlasování č. 10: pro 8, proti 0, zdržel se 2 (Dr. Štěpán Buček, Ivana Rybecká)
Usnesení č. XXXV/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Kupní smlouvu na odkoupení pozemků o celkové výměře 337 m2 od pana XXXXXXX, bytem
XXXXX za částku celkem 8 425 Kč. Zastupitelstvo současně pověřuje starostu obce k podpisu této kupní smlouvy.
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/11 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se
zápisem zástavního práva ve prospěch Moneta
Money Bank, a.s. IČO 25672720, na pozemky
parc. č. 2654/35, 2654/149 a 2654/150, zapsané
na LV 2615, vlastníka LIMA okna s.r.o., U Elektrárny 3030, Hodonín, IČ 29186633. Na výše uvedené pozemky je zřízeno právo zpětné koupě ve
prospěch Obce Sudoměřice, které je zapsáno
v katastru nemovitostí pro k. ú. Sudoměřice, dle
kupní smlouvy ze dne 9. 5. 2017.
Hlasování č. 12: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Tomáš
Kočvara Dis.)
Usnesení č. XXXV/12 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje nájemní smlouvu na pronájem bývalé provozovny řeznictví na č. p. 126 panu XXXXXXX, bytem
XXXXXXXXX na dobu určitou do konce roku
2018, s možností prodloužení nájmu na dobu
1 roku.
Hlasování č. 13: pro 8, proti 0, zdržel se 2 (Tomáš
Kočvara Dis., Ivana Rybecká)
Usnesení č. XXXV/13 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXXV/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o provozování č.
072/880/2004 ze dne 31. 3. 2004 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 01
Hodonín, IČ 49454544.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/14 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k prověrce a vyřešení této žádosti.
Hlasování č. 15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/15 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo
žádost paní XXXXXX, bytem XXXXX o stavební
pozemek.
Hlasování č. 16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/16 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 1/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, IČ 00285331 a Rodiče dětem z. s., Sudoměřice 29, IČ 26983044.
Hlasování č. 17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/17 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo
žádost o umístění paní XXXXXXXX do DPS na č.
p. 374.
Hlasování č. 18: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/18 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/19
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje
svým neuvolněným členům za výkon funk5

ce odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta 27.613,-Kč, člen zastupitelstva a zároveň předseda výboru /komise/
zvláštního orgánu obce: 3.068,-Kč, člen zastupitelstva a zároveň člen výboru /komise/
zvláštního orgánu obce: 2.557,-Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí:1.534,-Kč.
b) Zastupitelstvo schválilo stanovení výše
odměn členům výborů /komisí/ zvláštního orgánu obce Sudoměřice, kteří nejsou
zároveň zastupitelé ve výši 1.000,-Kč. Tyto
odměny budou vypláceny měsíčně.
c) Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce
bude odměna poskytována ode dne složení slibu, u člena výboru/komise/ zvláštního

Usnesení z XXXVI. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice ze dne 29. 1. 2018
Usnesení č. XXXVI/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce na r. 2017.
Celkem příjmy zvýšeny o 988,9 tis. Kč, náklady
sníženy o 6 945,2 tis. Kč a financování sníženo
o 7 934,1 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVI/3 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVI/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo
o zrušení Statutu FORM s účinností od 1. 2. 2018.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVI/4 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVI/5
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 2/2018 mezi Obcí Sudo6

orgánu obce, který není členem zastupitelstva obce ode dne zvolení do funkce. V případě změny v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování č. 19: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/19 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXV/20
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje výsledek poptávkového řízení na dílo: „Ovocné
aleje Sudoměřice“ v rámci I. Výzvy MAS Strážnicko a pověřuje starostu obce uzavřít SoD
s vítězem poptávkového řízení fi: Kamil Dufka,
Závodní, Hluk 957, IČO:15252299.
Hlasování č. 20: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXV/20 bylo schváleno.

měřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Římskokatolickou farností
Sudoměřice, Sudoměřice 375, 696 66 Sudoměřice, IČ 6660971.
b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 3/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Malovaným krajem,
z. s.,17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, IČ
27010511.
c) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 4/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Kulturní spolek Zvedlá
závora 2014, Sudoměřice 432, 696 66 Sudoměřice, IČ 03059197.
d) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 5/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Mysliveckým spolkem
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Valcha Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696
66 Sudoměřice, IČ 48843288.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 6/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Michalem Novickým,
Sudoměřice 234, 696 66 Sudoměřice, IČ
72458674.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 7/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Českým svazem včelařů,
z. s., ZO Rohatec, ev. č. 60510, Za Humny
503/250,696 01 Rohatec, IČ 70418764.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 8/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Sportovním klubem Sudoměřice, z. s., oddílem kopané, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 49419170.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 9/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Sportovním klubem Sudoměřice, z. s., oddílem hokejbalu, Sudoměřice
322, 696 66 Sudoměřice, IČ 49419170.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 10/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu Sudoměřice, Sudoměřice 362 696 66 Sudoměřice, IČ
72562129.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 11/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Vlastimilem Hynčicou,
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Sudoměřice 216, 696 66 Sudoměřice, IČ
63447185.
k) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 12/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Spolkem přátel destilátů,
Sudoměřice 195, 696 66 Sudoměřice, IČ
26649721.
l) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. 13/2018 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Svazem důchodců ČR,
Místní organizací Sudoměřice, Sudoměřice
240, 696 66 Sudoměřice, IČ 72062983.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVI/5 bylo schváleno
Usnesení č. XXXVI/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti s fi. Povodí Moravy, s. p., se
sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
IČ: 70890013 na pozemek parc. č. 5372, druh
pozemku vodní plocha, v k. ú. Sudoměřice, kde
dočasný zábor činí 1051 m2, z toho trvalý zábor
523 m2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce k podpisu této nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVI/6 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVI/7
1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o povinnostech Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
2) Zastupitelstvo obce rozhoduje jmenovat
pověřencem pro ochranu osobních údajů
pro Obec/OÚ Sudoměřice a dále pro svoji
zřízenou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ
Sudoměřice XXXX, bytem XXXX, s účinností
od 1. 2. 2018.
7

3) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
dohod o provedení práce na výkon činnosti pověřence pro Obec/OÚ Sudoměřice
a dále pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ
Sudoměřice s Mgr. Petrem Spazierem, bytem Očovská 3350/10, 695 01 Hodonín, za
podmínek uvedených v přiložené dohodě
o provedení práce, za ceny dle přiložené
cenové nabídky XXXXX (viz přiložené dokumenty) a pověřuje starostu obce a ředitelku
ZŠ a MŠ Sudoměřice k podpisu dohod.
Hlasování č. 7: pro 4, proti 0, zdržel se 6 (T. Kočvara,DiS., P. Hurban, T.Hrachovský, J. Kaluža,
J.Janeček, Z.Fojtík)
Usnesení č. XXXVI/7 nebylo schváleno.
Usnesení č. XXXVI/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku parc. č. 1666/35
v k. ú. Sudoměřice a pověřuje starostu a místostarostu k objednání znaleckého posudku pro
stanovení ceny předmětného pozemku.
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (F. Mikéska)
Usnesení č. XXXVI/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVI/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo
žádost o umístění paní XXXX do DPS na č. p. 374.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVI/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVI/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na tábor ve výši 500,-Kč/dítě a rok, který
bude vyplacen rodičům XXXXX bytem XXXXX
po doložení dokladu o účasti.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVI/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVI/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje stavební výbor k projednání uložení vodovodní,
8

kanalizační a plynové přípojky do obecních
pozemků parc. č.1591/10, 1508/1, 4903, 1619/5
a 1619/4.
Zastupitelstvo současně pověřuje stavební výbor předložit předjednaný návrh na nejbližší
možné zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVI/11 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVI/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice projednalo
informace o riziku navýšení nákladů obce Sudoměřice na odpadové hospodářství, v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s podobnými novelizacemi zákona o odpadech,
které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení
odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech
připraveného po schválení nových odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi
a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad
rámec evropského nastavení odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst
a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby
efektivně čelily podobným účelovým snahám,
které obce vystavují zřejmému riziku potřeby
navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Hlasování č. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVI/12 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXVI/13
Zastupitelstvo obce se zabývalo žádostí o příspěvek pro spolek Babybox pro odložené
děti – STATIM, z. s., IČ: 27006891, se sídlem Pod
Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek a rozhodlo
o tom, že příspěvek nebude poskytnut, z důvodu nevyúčtování minulé dotace v r. 2016.
Hlasování č. 13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVI/13 bylo schváleno.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Usnesení č. XXXVI/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo
žádost o umístění paní XXXXXX do DPS na č. p.
374.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVI/14 bylo schváleno.

Usnesení z XXXVII. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice ze dne 14. 2. 2018
Usnesení č. XXXVII/3
1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o povinnostech Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.

2) Zastupitelstvo obce jmenuje pověřencem
pro ochranu osobních údajů pro Obec/OÚ
Sudoměřice a pro svoji zřízenou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Sudoměřice pana
XXXXX, s účinností od 1. 3. 2018.
3) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
dohod o provedení práce na výkon činnosti pověřence pro Obec/OÚ Sudoměřice
a pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Sudoměřice s panem XXXXXXX, za podmínek
uvedených v přiložené dohodě o provedení práce, za ceny dle přiložené cenové
nabídky XXXXX a pověřuje starostu obce
a ředitelku ZŠ a MŠ Sudoměřice k podpisu
dohod.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXVII/3 bylo schváleno.

Turistické Slovácko na jednom místě. Vzniká databáze cestovního ruchu
Jedinečnou šanci stát se součástí jednotné databáze cestovního ruchu na Slovácku mají nyní
podnikatelé v cestovním ruchu okresu Hodonín
a podlužácké části Břeclavska. Shromažďování
dat začalo už na konci minulého roku pokračuje
v roce 2018.
Podnikatelé k pasportizaci mohou využít velmi
jednoduchý formulář, který je navede a vše potřebné se zeptá. Odkaz na něj je možné si najít
na webu MAS Dolní Morava.
Data shromažďuje na Hodonínsku,
Kyjovsku, Veselsku a Podluží působící Turistická asociace Slovácko.
Informace se stanou součástí populárního webu Slovácko.cz, který
letos čeká velká rekonstrukce.
Turistická asociace Slovácko, z.s.
vznikla v loňském roce, aby vytvořila destinační management pro
okres Hodonín s cílem jednotné
propagace cestovního ruchu. ZaBŘEZEN 2018

ložily ji místní akční skupiny, mikroregiony a
také podnikatelé. Hlavním posláním asociace
je podílet se na společné organizaci cestovního ruchu vycházející z historického, kulturního
a přírodního dědictví kraje, a tak přispět k ekonomickému rozvoji místních komunit a kvality
života místních obyvatel.
Zdeněk Šmýd
Koordinátor cestovního ruchu
Turistické asociace Slovácko,, z.s.
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Schválený ROZPOČET Obce Sudoměřice na r. 2018 v tis. Kč
pol.

PŘÍJMY

1111
1112
1113
1121
1211

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daňové příjmy celkem (podíl daně z příjmů a DPH ze SR - novela zák.
243/2000Sb.)
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce
1511 Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF
1337 /
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
1340
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatky z VP
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1351 Odvod výtěžku z provozovaní loterií
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
1361 Správní poplatky
1381 Daň z hazardních her
1382 Zrušený odvod z loterií apod. her
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
Daňové příjmy + poplatky celkem

Schválený
ROZPOČET r. 2018
3 860,0
266,0
312,0
3 496,0
8 285,0
16 219,0
200,0
836,0
17 255,0
100,0
430,0
22,0
0,0
9,6
0,0
0,0
31,0
350,0
0,0
0,0
18 197,6

2420 Splátky půjček ostatní od MAS Strážnicko
2420 Splátky půjčky o sdružení rodičů při ZŠ
2449 Splátky půjček od DSO Strážnicko
2460 Splátky půjček FRB
Splátky půjček

0,0
0,0
0,0
110,0
110,0

4111
4112
4113
4116

0,0
282,7
0,0
0,0
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Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu ze všeob.pokl.správy
Neinvestiční dotace ze StRO v rámci souhrn.dotačního vztahu
Neinvestiční přijaté transfery ze Státních fondů
Ostatní neinv.dotace ze StRo

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí
4122 Neinvestiční přijaté dotace od Jm kraje
421X Investiční přijaté transfery ze Státních fondů
4222 Investiční přijaté dotace od JMK
4229 Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně (Mikroregion)
4152 Neinvestiční přijaté transfery ze Státních fondů (UPES)
Dotace celkem
CELKEM DANĚ + SPLÁTKY FRB + DOTACE
2132
2111
2112
2212
2119
2131
2132
2139
2142
2212
2324
2324
2329
2321
2141
2324
2328

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BYTY
Příjmy z poskytování služebPříjmy z prodeje zboží
Sankce - pokuty
Věcné břemeno
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí NEBYTOVÉ PROSTORY
Příjmy z pronájmu - plynovod
Příjmy z divident
Přijaté sankční platby
Příjmy z poskytování služeb- ODPADY EKO-KOM
Přijaté nekapitálové příspěvky
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté dary
Příjmy z úroků
Přijaté nekapitálové příspěvky (přefakturace, kolky, geometrický plán)
Neidentifikovatelné příjmy
Nedaňové příjmy celkem

3111 Příjmy z prodeje pozemků
3113 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí
Kapitálové příjmy celkem
Příjmy celkem
§

VÝDAJE

1014 Zemědělská a potrav. Pomoc
2212 Silnice
BŘEZEN 2018

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
282,7
18 590,3
361,2
534,4
0,0
0,0
5,9
40,0
355,0
0,0
40,0
0,0
165,0
42,0
3,0
50,0
7,0
53,0
0,0
1 656,5
0,0
0,0
0,0
20 246,8

Schválený
Poznámky
ROZPOČET r.2018
3,0
500,0 komunikace ve sklepní uličce u totemu a další opravy
11

2219 Ostat. záležitosti pozemních komunikací - chodníky, cyklotrasy

2221 Provoz veřejné silniční dopravy (IDS JMK)
2292 Výdaje na dopravní územn. obslužnost (IDS
JMK)
2310 Pitná voda
2321 Odvádění odpadních vod

2341 Vodní díla v zemědělské krajině- rybníky
3117 Základní a mateřská škola - neinvestiční příspěvek od obce
3117 opravy na objektech Přísp.org. ZŠ
3117 Neinvestiční příspěvky školám za žáky (lyžař. výcvik)
3314 Doplnění knižního fondu -do knihovny + náklady na provoz
3319 Kultura
3324 Kroje - výkup předmětů od občanů
3330 Příspěvek církvím

3341
3349
3399
3412

Místní rozhlas
Sdělovací prostředky (tisk zpravodaje)
SPOZ
Sportovní zařízení

3419 Tělovýchova a zájmová činnost

3429 Ostatní zájmová činnost
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4 000,0 pokračování chodníků ul.
Nádražní, Mlýnská, Nová
ke hřbitovu a od starého
hřbitova na konec obce, 1
mil Kč vlastní zdroje cyklostezka do Petrova
0,0
63,6
0,0
100,0 opravy kanalizačních vpustí a zajištění odvádění vody
z komunikací
0,0
1 759,0 dle rozpočtu ZŠ a MŠ Sudoměřice PO
250,0 oprava plotu + odhad dle
podkladů ZŠ a MŠ
14,0
107,0
216,0 dle podkladů kult.výboru
100,0 opravy a drobné výkupy krojů
400,0 víceúčelové zařízení pro širokou veřejnost na farní zahradě (pergola+kuchyňka)
50,0
85,0
60,0
10 580,0 přístavba tělocvičny (možná bude dotace 5 mil.Kč)
560,0 Kopaná 150 tis., Hokejbal
350 tis.,Hynčica 40 tis.,Novitech 20 tis.
479,0 Rodiče dětem,z.s. 90 tis.,MOČZS 210 tis.,Rybáři 6 tis.,
včelaři 10 tis., MO Myslivci
Valcha 30 tis., SDČR 50 tis.,
SPDS 30 tis., KS Zvedlá závora 50 tis.,Malovaný kraj 3 tis.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

3611 FoRM (Fond na rekonstrukce majetku - vlastníci
domů v obci)
3612 Bytové hospodářství
3613 nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Plynovod
3635 územní plánování
3636 Územní rozvoj

3639 Komunální služby a územní rozvoj
372X Ochrana životního prostředí-Svoz odpadů
4357 Činnosti v sociálním zabezpečení - DPS
5212 Nespecifikované rezervy
61XX Činnost místní správy
611X Volby
6171 Investice v činnosti místní správy
§ 3639 Investiční půjčka MAS Strážnicko na předfinan- pol. cování projektů - realizovaných pro Obec Sudo6422 měřice
6310 Služby peněžních ústavů
6330 Přesun FRB s časovým posunem
6399 Platby daní a poplatků
6402 Výdaje z finanč.vypořádání
Výdaje celkem

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

200,0
322,3
526,6
550,0
220,0 vybavení obřadní síně 170
tis. Kč
250,0 přípojka a plynový kotel na
budově zahrádkářů
200,0 ÚP
3 434,1 + 3000 tis. Kč cyklostezka
Baťák - pro investora DSO
BK
4 164,0
1 873,0
458,2
10,0
3 504,2
20,0
0,0
0,0

25,0
0,0
200,0
7,1
35 291,1

Schválený ROZPOČET r.2018 Poznámky
20 246,8
35 291,1
-15 044,3
15 044,3

Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne 19. 12. 2017
Rozpočet Obce Sudoměřice na r. 2018 byl schválen na XXXV. zasedání Zastupitelstva obce
dne 18. 12. 2017, č.usn. XXXV/5
BŘEZEN 2018
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Místní knihovna
Milí čtenáři,
z minulého čísla zpravodaje víte, že v naší
knihovně probíhá automatizace knihovního
fondu a právě z tohoto důvodu jsem ji na měsíc uzavřela, abych mohla do počítačového
systému vložit většinu knih, které knihovna ve
fondu má. Knihovna bude znovu otevřena 30. 3.
na Velký pátek. Vkládání knih bude pokračovat
i po znovuotevření knihovny. Pak bude následovat vložení informací o čtenářích a s tím bude
souviset i změna čtenářských průkazů. Papírové
čtenářské průkazy, které máte teď, budou nahrazeny plastovými s čárovým kódem a čárový
kód naleznete odteď i v každé knize. A právě
přes tyto čárové kódy budou probíhat i výpůjčky knih. Jakmile změna vašich čtenářských průkazů bude probíhat, budu Vás informovat.
I když automatizace teprve probíhá, už teď
si můžete hledat knihy, které už v systému
jsou, a to v on-line katalogu, který funguje na
webových stránkách knihovny, tedy na www.
knihovnasudomerice.webk.cz. Stačí jít na tyto
stránky, kliknout na on-line katalog a můžete
vyhledávat knihy podle autora (napsat nejdřív

příjmení, pak jméno autora), názvu knihy nebo
klíčových slov (tématu či žánru), které charakterizují obsah knihy. Kliknete na Hledej a vyskočí
Vám tabulka s výsledky hledání. A když kliknete
na název knihy, zobrazí se Vám záznam o knize,
a také to, zda je kniha v tu chvíli k vypůjčení
nebo je vypůjčená. A až budou vloženy do systému informace o čtenářích, budete si moct
knihu i sami rezervovat (odložit) přes položku
Rezervuj. Ale zatím to není možné, takže i nadále využívejte stávající způsob rezervace knih.
Návod na vyhledávání v on-line katalogu, jak
rezervovat knihy a jak se budete moct dostat
do svého čtenářského konta, naleznete vytištěný na papíře a visí v knihovně, kde si ho můžete
přečíst anebo se můžete poradit se mnou.
Další věcí, o které bych Vás chtěla informovat, se
týká Burzy vyřazených a darovaných knih, která
proběhla v prosinci minulého roku. Tato burza
bude pokračovat i v březnu, v měsíci čtenářů,
a to 30. 3. v prostorách knihovny v
době otevíracích hodin knihovny, tedy od 14:00
do 20:00 hodiny. Knihy budou stále za 2 Kč.
Prozatím je to všechno o změnách, kterými
naše knihovna právě prochází a které povedou
ke zlepšení jejich služeb.
Monika Podrazilová, knihovnice

DEN ZEMĚ 2018
Vážení spoluobčané, přátelé přírody,
dovolte mi, abych Vás jménem pořadatelů, kterými jsou každoročně OÚ Sudoměřice a Myslivecký
spolek Valcha, srdečně pozval na oslavu svátku

Dne Země, která se uskuteční v sobotu 21. dubna 2018 v 8:00 hodin
na bývalé střelnici Valcha. Náplní tohoto dne bude výsadba stromů v této lokalitě. Pro účastníky
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.
Za pořadatele
František Mikéska - místostarosta
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Petice
„Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“.
V létě 2017 jsme měli možnost projevit svou občanskou angažovanost a zapojit se do podpisové akce pod petici „Ne ohrožení pitné vody pro
140 tisíc lidí“. Petiční akce probíhala ve všech obcích a městech okresu Hodonín, která jsou napojena na zdroj pitné vody Bzenec – komplex.
Studny, které jsou na území obce Moravský Písek a Bzenec a ze kterých dostáváme vodu až
do našich domácností, jsou ohroženy záměrem
těžby štěrkopísků firmou Jampílek. Petice byla
dne 7. 12. 2017 petičním výborem v čele s paní
starostkou Moravského Písku Hanou Habartovou a předsedou představenstva VaK Hodonín
panem starostou Bzence Pavlem Čejkou a za
mé účasti předána do rukou pana předsedy Senátu Milana Štěcha a předsedy petičního výboru Zdeňka Papouška. Petice bude projednána
na veřejném slyšení v Senátu a následně bude
projednána přímo Senátem. Termín veřejného
slyšení bude včas zveřejněn.
Senátorka
Ing. Bc. Anna Hubáčková

BŘEZEN 2018

15

Ze školních lavic…
„Jaro klepe na vrátka, probouzí se zahrádka“
- snad všichni se těšíme na sluníčko, kterého
bylo v této zimě pramálo. Vychází další číslo
zpravodaje a my jsme pro vás připravili malé
ohlédnutí za minulým obdobím.
Ve čtvrtek 21. prosince 2017 si žáci naší mateřské i základní školy, učitelé, rodiče a hosté
mohli již tradičně zazpívat u stromečku. Počasí nám sice moc nepřálo, ale v tělocvičně
nám alespoň bylo teplo a my jsme si tak mohli
v klidu nasát vánoční atmosféru. V rámci malého jarmarku s výrobky dětí mateřské i základní školy si přítomní mohli zakoupit vánoční
dekorace a drobnosti, a odnést si tak kousek
Vánoc domů. Naši nejmenší se předvedli pásmem vánočních a zimních písniček. Dramatický kroužek vystoupil s vtipným představením
o vánočním cukroví, koláčcích, ale především
o Vánočce, která se nechala pojistit proti připálení. Příběh měl úspěch a pobavil nejednoho
diváka.
Ve čtvrtek 4. ledna 2018 se v naší škole uskutečnila beseda s Janem Rajznoverem Preventivní program - Vzpoura úrazům, který nám
velmi poutavě přiblížil život s tělesným postižením. Děti poznaly možné situace, jejichž
důsledkem je úraz s trvalými následky. Nicméně i život s takto těžkým postižením se dá žít
aktivně.
Preventivní program pro posílení dobrých
vztahů ve třídě – O programu napsala žákyně 5. ročníku Tereza Marková: „Dne 15. 1. 2018
přijela do základní školy v Sudoměřicích paní
Mgr. Milena Mikulková. V preventivním programu jsme se zaměřili na posílení dobrých
vztahů ve třídě. Paní Milena nám vyprávěla
různé-až neuvěřitelné příběhy dětí. Potom
jsme hráli hry - třeba na vláček nebo jsme házeli s míčkem, abychom se naučili spolu spolupracovat. Spolupráce se spolužáky se mi líbila,
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bylo to zajímavé. Paní Milena se mi líbila a její
program byl velice zajímavý. Každý z nás si
zaslouží šanci, když se chce stát něčí kamarád.
A vždycky ho musíme vnímat! Program měly
i ostatní třídy z naší školy. Program byl velmi
pěkný.“
Ve středu 31. ledna 2018 jsme společně
shlédli pohádku Čertoviny, kterou si všechny
děti jistě zasloužili za své snažení v 1. pololetí
školního roku 2017/ 2018. Pohádka byla velmi
hezká a dobro zvítězilo nad zlem. Tímto děkujeme spolku Rodiče dětem za zaplacení vstupného. Po návratu jsme společně vyhodnotili
1. pololetí v jednotlivých třídách a dětem byl
předán Výpis z vysvědčení.
SNĚHULÁCKÝ DEN – Ve čtvrtek 1. února se
1. třída proměnila ve sněhuláky. Celé dopoledne probíhalo tematicky a hravou formou.
Děti plnily tematické pracovní listy, hrály hry,
zpívaly a tancovaly sněhulácký tanec, četly si
sněhulácký příběh a vyráběly sněhuláckou
záložku. Za každý splněný úkol si děti nalepily
obrázek do sněhuláckého osvědčení.
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – Dne 24. ledna
2018 se uskutečnilo okresní kolo Matematické
olympiády. Do tohoto kola postoupili tři žáci
pátého ročníku. Vzhledem k nemoci se tohoto
kola účastnily dvě žákyně. Děvčata obsadila
osmou a jedenáctkou příčku.
RECITAČNÍ SOUTĚŽ – Ve čtvrtek 22. února
proběhlo v naší škole školní kolo recitační
soutěže. Celkem se zúčastnilo 18 žáků. Soutěž
byla rozdělena do dvou kategorií: I. kategorie
1. a 2. ročník a II. kategorie 3., 4. a 5. ročník.
Hodnotila se plynulost, výraz, jazykový projev
a paměťové osvojení textu. V I. Kategorii se na
1. místě umístila Alžběta Tomčalová z 1. ročníku, na 2. místě Lukáš Pomajba z 2. ročníku
a na 3. místě Natálie Nogová z 1. ročníku. V II.
kategorii se na 1. místě umístila Kateřina Kočišová z 5. ročníku, na 2. místě Šárka Janečková
a Sabina Smékalová z 5. ročníku a na 3. místě
Julie Grossmannová ze 3. ročníku. Žáci umístěObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

ní na prvních dvou příčkách z každého ročníku
nás budou reprezentovat v dalším - oblastním
kole, které se uskuteční 28. 3. 2018 v Petrově.
INDIÁNSKÝ DEN – V pátek 23. února měly
prvňáčci tematický indiánský den. Tentokrát
pracovaly na úkolech z ČJ a z M v náhodně vylosovaných dvojicích. Za každý splněný úkol
dostaly indicii – písmeno, a po splnění všech
úkolů z nich poskládaly slovo – poklad. Malá
odměna je tedy za jejich snažení a práci ve
dvojici neminula. Ve výtvarné výchově si děti
nakreslily obrázek z indiánské vesnice. Zakončením indiánského dne bylo hodnocení skupinové práce.
BRUSLENÍ -Dne 15. 2. byli žáci 3., 4. a 5. ročníku bruslit na Zimním stadionu TEZA Hodonín.
Celou hodinu měli žáci led jen pro sebe, a tak
mohli začátečníci potrénovat bruslení, ti pokročilí si troufli i na honěnou. V závěru si děti
vyzkoušely ledový slalom. Všichni byli nadšeni. Nájem ledu uhradil spolek „Rodiče dětem“.
OLYMPIJSKÝ PROJEKT- 4. a 2. ročník se
úspěšně zapojil do ZOH prostřednictvím projektového vyučování 9. - 25. února. Děti společně prozkoumaly zimní sporty, které jsou
součástí zimních her po slavnostním zapálení
třídního olympijského ohně. Dalšími disciplínami byla např. práce v hodině, sportovní nasazení v tělocviku, chování v hodinách, výroba
olympijských kruhů. Jelikož všechny děti jsou
moc šikovné, bylo nutné rozšířit sady medailí,
a to především zlatých. Zakončení proběhlo
vyhlášením vítěze soutěže družstev a uhašením olympijského ohně.
DĚTSKÁ SCÉNA-RECITACE, okresní kolo
soutěže, II. kategorie - V pátek 2. března 2018
se uskutečnilo okresní kolo soutěže v recitaci,
kde se na krásném třetím místě (z 19 soutěžících) umístila žákyně pátého ročníku Šárka
Janečková. Patří jí velká gratulace.
CHARITA- právě probíhá charitativní sbírkaŽivot dětem. Zakoupením některého z předmětů (propiska, náramky, magnetka, reflex.
BŘEZEN 2018

Sluníčko…) mohou žáci přispět na nezbytné
zdravotní pomůcky, ozdravné pobyty i různé
rehabilitace nemocným dětem. Více na www.
zivotdetem.cz.
Fond SIDUS- ústav si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to
po finanční i materiální stránce. V prosincové
sbírce naší školy bylo vybráno 1600 Kč. Více na
www.fondsidus.cz.
I nadále pokračujeme v projektu Recyklohraní - sběru drobných elektrospotřebičů, vybitých baterií a použitých tonerů.
I ve druhé, pololetí tohoto školního roku pokračujeme v naplňování šablon v projektu
„Moderní výuka“, na který škola získala
449 726 Kč (EU ŠABLONY). Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků
žáků v klíčových kompetencích a podpora
profesního růstu pedagogických pracovníků
pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Od února realizujeme
již druhý Klub zábavné logiky a deskových her
pro žáky ZŠ, při němž žáci, kteří klub navštěvují, zažívají odpoledne plné zajímavých úkolů
a her (připraveny jsou pro ně příklady se základy matematické logiky, křížovky, šifrovací hry,
hry s čísly a hraní tradičních i méně známých
deskových her). Dále v rámci projektu pokračujeme v dalších šablonách – Doučování pro žáky,
Sdílení zkušeností pedagogů MŠ a ZŠ a Dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Z činnosti školní družiny…
Slunce už svými paprsky nesměle probouzí
jaro, ale my se ještě vrátíme zpět na začátek
nejkrásnějších zimních svátků. Měsíc prosinec se nesl v duchu vánoční atmosféry. Spolu
s dětmi jsme si připomněli vánoční tradice. Povídali jsme si, jak se slavily Vánoce dříve, a zpívali si krásné vánoční koledy. Jako každoročně, tak i letos jsme vytvořili společně vánoční
přáníčka pro bývalé zaměstnance a sponzory
školy. Vyrobili jsme spoustu drobných dárků
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na jarmark. S Willy Fogem (průvodce cestování po světě) jsme zabloudili až do Antarktidy.
Prohlíželi jsme si obrázky, vytvořili papírové
tučňáky a na závěr si připravili společnými silami nástěnku na dané téma.
Leden byl zaměřen na povolání. Zahráli jsme
si třeba na paní učitelku, poštovní doručovatelku, uklízečku a spousty dalších povolání.
Pantomimicky jsme se pokoušeli ztvárnit, co
kdo dělá z jednotlivých předem napsaných
kartiček. Hodně jsme se u toho nasmáli. Leden nám konečně přinesl trošku sněhu, který
jsme okamžitě využili k vytvoření sněhuláků
a malých sněhových příbytků. S Willy Fogem
jsme navštívili Jižní Ameriku. Tam jsme se zastavili v Peru a povídali si o říši Inků. Mladší
děti si vymalovaly omalovánky připravené
k danému tématu. Ve spolupráci se spolkem
rodičů jsme uspořádali koncem ledna dětský
karneval. Jako každoročně, tak i tento rok celý
program připravila Adélka Bučková se svým
přítelem. Děti byly nadšeny a celé odpoledne
si náležitě užily. Na závěr proběhlo vyhlášení

vítězů karnevalových masek. Nejoriginálnější
masku měla Viktorie Stránská. Druhé a třetí
místo obsadili Vojtěch Kadera a Adam Luzum.
V polovině února byla u nás ve školní družině
na čtrnáctidenní praxi Eliška Bučková, žákyně
4. ročníku Střední pedagogické školy v Kroměříži. Byla velmi šikovná. Ihned se zapojila do
činnosti ŠD. Připravila si dětmi výrobu koblížků a domácích karamelek, sportovní odpoledne v tělocvičně. V rámci dramatické výchovy si děti zahrály s vlastnoručně vyrobenými
papírovými loutkami pohádku „O Sněhurce
a sedmi trpaslících“. Společnými silami jsme
vytvořili jarní výzdobu do oken školy. V rámci
„Indiánského týdne“ jsme si vytvořili s dětmi
indiánský totem a čelenky. S Eliškou si děti zazpívaly indiánské písničky.
A co nás čeká v nejbližší době? Návštěva
knihovny, jarní a velikonoční dekorace, pozvánky ke „Dni učitelů“ a mnoho výrobků s jarní a velikonoční tématikou.
Hadašová Alexandra
vychovatelka ŠD

Účastníci recitační soutěže – 22. února
18
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Šárka Janečková - okresní kolo v recitační soutěži
(3. místo).

Pokusy, lidské tělo - 1. ročník

Zpívání u stromečku - 21. 12. 2017
BŘEZEN 2018
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Pololetní vysvědčení - 1. třída

Bruslení 3., 4., a 5. ročníku na zimním stadionu TEZA Hodonín – 15. 2. 2018
20
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Karneval ŠD

BŘEZEN 2018

21

Školní ples - 2018
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Z činnosti mateřské školy
Po vánočních prázdninách čekaly na děti ve
třídách stromečky a nové hračky z nadílky,
takže přechod ze svátečních dnů, prožitých
doma, do každodenního pobytu ve školce
byl plynulý a pohodový, naplněný radostí ze
společných her.
Stalo se již tradicí v naší mateřské škole, že
se před svátkem Tří králů pustíme s dětmi
do tvoření královských korun a dopoledne
v rámci vycházky jdeme popřát školákům
a lidem v nejbližším okolí všechno dobré do
nového roku. Pohádkovou formou a hrami
seznamujeme děti s původem tohoto svátku. Děti znají jména Tří králů a baví je vyhledávat a tvořit slova, která na začáteční písmena těchto jmen začínají.
Naši „Tříkrálovou návštěvu“ nám brzy přišli oplatit prvňáčci. Ve společných hrách
prožili 11. 1. dopoledne ve třídě u Včeliček.
Pohráli si s našimi novými hračkami a pomohli mladším kamarádům s náročnějším
konstruktivním tvořením z lega. Nakonec
si v kroužku ještě před obědem všichni popovídali o tom, co je ve škole nejvíc baví
a předškoláci si zase vyslovili svá největší
očekávání od docházky do školy, do které se
už moc těší.
V tomto týdnu za námi také přijela loutkoherečka Lenka Sasínová se svým divadlem. Dětem zahrála 3 krátké pohádky – „Kominíček
a Majdalenka“, „O Sněhurce“ a „Otesánek“.
Z pohádek si děti odnesly ponaučení, ale
i hodně zábavy, zejména z poslední pohádky o Otesánkovi. Toto divadlo jsme dětem
zaplatily z výtěžku prodeje výrobků na našem vánočním jarmarku. Děkujeme tímto
všem návštěvníkům jarmarku, kteří nás
zakoupením výrobků, které vytvořily naše
paní učitelky, takto podpořili.
24. 1. jsme pro děti uspořádali besedu s my24

slivcem panem Stanislavem Náhlíkem. Pan
Náhlík dětem velmi poutavě povyprávěl
o tomto zajímavém koníčku, kterým je myslivost. Děti si mohly prohlédnout trofeje,
vábničky a další dechové nástroje, na které
si zkusily zahrát. Pan Náhlík děti obdaroval
nejen zajímavým povídáním, ale i spoustou
obrázků se zvířaty, které děti dostávaly za
správné odpovědi na jeho hádanky. Trpělivě
odpovídal na zvídavé dětské otázky, které
se týkaly i toho, co by musely udělat, aby
se staly myslivci. Po prožité besedě s myslivcem si děti namalovaly obrázky volně
žijících zvířat, které jsme zaslaly do soutěže
„Moje toulky za zvěří“. Velmi nás potěšilo
2. místo v 1. kategorii předškolních dětí,
které získal za svoji výtvarnou práci David
Janeček. Všechny výkresy budou vystaveny
v kulturním domě v Mikulčicích, kde budou
10. 3. předány ceny všem vítězům této soutěže. V tuto dobu se zde bude konat Okresní
výstava trofejí.
30. 1. se konal pro děti v MŠ Karneval. Děti si
prožily dopoledne v zábavných hrách, tančením a soutěžemi. Průvodem jsme si prošli
školku a zazpívali paním kuchařkám masopustní písničky. Za zpěv a radost z toho,
jak moc to dětem slušelo, je paní kuchařky
odměnily dětským šampusem. Po skončení
karnevalových her paní učitelky předaly ve
svých třídách dětem papírové kočičky, které
pro ně vytvořily a balíčky s dárky od Spolku
rodičů. Děkujeme tímto za příspěvek a také
děkujeme všem maminkám, které dětem
připravily kostýmy tak, aby si karneval hezky
užily.
Karneval nám uzavřel 1. pololetí školního
roku.
Po jarních prázdninách jsme s předškoláky
ze Včeliček navštívili 1. třídu a zúčastnili jsme
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

se jedné vyučovací hodiny. Děti si prohlédly písanky svých kamarádů a vyzkoušely
si práci u interaktivní tabule. Seznámily se
s písmenkem R a k tomuto tématu si vykreslily omalovánku, na které si zkusily toto písmeno napsat. Paní učitelka Mgr. Šárka Daňková malé předškoláky zapojila do výuky
pomocí smajlíků, kterými děti velmi pěkně
reagovaly na její otázky. Ve škole se jim moc
líbilo.
V obou třídách v naší MŠ – v Beruškách
i ve Včeličkách- děti zaujaly sportovní soutěže na Zimních olympijských hrách. Děti
samy mají zkušenosti s lyžováním a nejvíce
s bruslením na kluzištích i na rybníku. Naše
známé sportovce poznávaly na fotografiích,
seznamovaly se s názvy sportovních disciplin. V MŠ jsme společně prožívali radost
sportovců z vítězství a ze získaných medailí.
Děti se seznámily s olympijskými symboly,
vykreslovaly barevné olympijské kruhy. Poslouchali a poznávali naši českou hymnu,
naučily se kreslit naši vlajku. V tomto období
také v naší MŠ probíhal projekt „Chceme být
zdraví.“ Děti si vytvořily pyramidu zdravé výživy, seznamovaly se s částmi lidského těla
a orgány a učily se získávat důvěru v práci
lékařů. Aby byly zdravé, vypěstovaly si ve
třídě řeřichu, kterou si v jídelně sypaly na
pečivo. Poznávaly, že součástí našeho zdraví
je také psychická pohoda a učily se projevovat a poznávat svoje emoce. A také, jak mají
ty dobré předávat svým kamarádům. Před
obdobím silných mrazů, které nastaly téměř
na konci zimy, si děti společně z obou tříd
vyrobily s paní učitelkou Petrou Jančovou
krmení pro ptáčky, které rozvěsily na keřích
v okolí mateřské školy.
Na začátku března děti v obou třídách zaujaly profese a povolání dospělých a také, co
různá řemesla vytvářejí. Zamýšlely se nad
tím, co dělají v práci jejich rodiče. Ve svých
hrách různé pracovní činnosti napodoboBŘEZEN 2018

valy. Tvořily pizzu z papírových dílků a provázků, vystřihovaly halenky, malovaly cihly
a z nich sestavily domy. Zkusily si zatlouct do
dřeva hřebík. Písnička „Dělání, dělání,…“ se
stala na chvíli novým třídním hitem ve Včeličkách.
Do šatny v Beruškách již „přišlo jaro“ v podobě krásné barevné housenky. Housenku
si vytvořily děti se svými paními učitelkami.
Do práce zapojily své ruce i nožky, které si na
housenku otiskly. Prstovými barvami namalovaly obrázky, nalepily si svoji fotku a bylo
hotovo.
A co nás nyní v nejbližší době v mateřské
škole čeká?
13. 3. dopoledne program „Buďme kamarádi“ a 27. 3. také dopoledne „Divadlo Šikulka“s pohádkou „ Otík a zápalky.“ Děti se těší na
velikonoční tvoření ve třídách a předškoláci
na plavání. Budeme jezdit do Hodonína do
krytého plaveckého bazénu.
Zápis dětí do naší Mateřské školy se bude
konat 10. května během celého dne.
Všem čtenářům Zpravodaje přeji za mateřskou školu příjemné prožití svátků velikonočních a hodně slunečných dnů v nastávajícím jarním období.
Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
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Tři králové - třída Včeliček

Tři králové - třída Berušek
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Divadlo - Pohádky od Lenky - Berušky

Divadlo - Pohádky od Lenky - Včeličky
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Beseda s myslivcem
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Pohádka O Řepě - Berušky
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Spolek „Rodiče dětem“
Vážení spoluobčané a rodiče,
jménem Spolku „Rodiče dětem“ vás chci informovat o práci Spolku za poslední období,
a o hospodaření Spolku v uplynulém roce 2017.
Poslední akcí roku 2017 pořádanou Spolkem,
byla Drakiáda, která se uskutečnila dne 4. 10.

30

2017 na fotbalovém hřišti SK Sudoměřice.
Přáli jsme si slunečné a větrné počasí. Vyšlo
nám jen to slunečné, nicméně i za mírného
povětří, se dostalo na oblohu spousta draků
různých velikostí a tvarů, takže porota mohla
vybírat vítěze v různých kategoriích.
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Kdo přišel později, měl smůlu, protože přestalo foukat úplně a zůstalo jen u běhání po
hřišti. Všechny děti, které se zúčastnily, ale odměnu dostaly a samozřejmě výherci dostali
i něco navíc.
Trochu mne mrzí, že už nikdo draka nevyrábí
doma. Je to škoda, protože to bývala zábava
nejen pro děti, ale i tatínky, každý se vždy
chtěl co nejvíce předvést. Snad v tomto roce.
Myslím, že akce se nám vydařila, ale hodnocení nechám na těch, kteří se zúčastnili.
Chci ještě poděkovat zástupcům SK Sudoměřice, kteří nám vyšli vstříc a dali nám k dispozici veškeré zázemí sportovního areálu po
dobu akce.
Pravidelnou akcí, kterou pořádáme hned na
začátku roku ve spolupráci s OÚ a ZŠ a MŠ je
tradiční Školní ples v Sudoměřicích. Ples proběhl v tradičním režimu. Na začátku vystoupily mažoretky ze Sudoměřic a Petrova pod
vedením paní Podrazilové. Bylo vidět novější tváře, ale i děvčata, která již mají spoustu
úspěchů.
Následně vystoupili žáci 5. třídy, se kterými
paní ředitelka nacvičila taneční vystoupení.
Děvčata měla krásné šaty doplněné páskem,
který ladil k motýlkům jejich tanečních partnerů. Vystoupení se jim velmi povedlo. Podě-
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kování patří i paní Štosové, která dětem šaty
ušila.
Po tomto vystoupení začala volná zábava,
k tanci a poslechu zahrála skupina F-klub pod
vedením pana Halaše. Všichni mohli využít
tanečního parketu při různých hudebních
žánrech. Pro žíznivé zajišťoval servis pan Bořek Smékal.
Chtěl bych se ještě zmínit o tombole. Můžu
říct, že jsme získali od sponzorů velmi krásnou
a bohatou tombolu a chtěl bych jim všem
moc poděkovat. Rád bych však vyzvedl jeden
sponzorský dar, který jsme dostali. Tím darem
byla nádherně vyzdobená tělocvična, kterou
pro ples připravila paní Radka Bučková.
Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli nebo se
přímo zapojili do přípravy plesu. Také těm,
kteří pomohli s úklidem a dali po plese tělocvičnu do pořádku.
Co se týká hospodaření spolku v roce 2017.
Plně se snažíme využít veškerých financí,
které máme k dispozici, a slouží na podporu
mimoškolní činnosti děti.
Chci poděkovat OÚ a zastupitelstvu obce za
jejich finanční podporu, bez které bychom
nedokázali fungovat tak jak je to v této době.
Marián Kočiš, předseda sdružení
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Poděkování za tříkrálovou sbírku
Vážení přátelé a příznivci Charity,
v sobotu 6. ledna 2018 Charita Strážnice
organizovala v regionu Strážnice, i v přilehlých obcích, jižtradiční tříkrálovou sbírku.
Darované peníze pomohou nemocným

Obec

Skupin

Vybráno v Kč

a potřebným lidem v nouzi, především v regionech, kde se vykoledovaly.
Koledování se zúčastnilo celkem 95 skupinek koledníků a výtěžek z koledování činil
celkem 439.764 Kč,

Ostatní měny

Celkem v Kč

Strážnice

45

205 367

+ 47,45 € (= 1187 Kč)

206 554

Petrov

12

54 677

+ 2 € (= 50 Kč)

54 727

Radějov

6

26 675

Rohatec

22

97 383

+ 4 € (= 100 Kč)

97 483

Sudoměřice

10

52 734

+ 63,5 € (= 1591 Kč)

54 325

CELKEM

95

436 836

+ 119,95 € (= 2 928 Kč)

439 764

Jako dárek pro koledníky byla letos připravena od charity ČR dětská peněženka
a jako malá pozornost pro vedoucí tříkrálové skupinky byl zase připraven dárek
v podobě balíčku ze 3 bylinných čajů, který
nám věnovala firma Leros s.r.o. Praha, závod Strážnice. Touto cestou jim také chceme poděkovat.
Jako dodatečný dárek všem koledníkům
našeho regionu bylo uspořádáno zadarmo
promítání filmového dokumentu Earth –
den na zázračné planetě dne 24. ledna 2018
v Kině ve Veselí nad Moravou.
Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na centrální účet tříkrálové sbírky. Z vykoledované 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 vykoledova34

26 675

ných peněz. Disponibilní částku plánujeme
v letošním roce využít zejména na podporu
sociálních služeb a chráněných dílen Charity Strážnice. Vzhledem k aktuálním podmínkám sociální situace v našem regionu
chceme pro přímou sociální pomoc vyčlenit znovu 50 tis. Kč.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošní Tříkrálové
sbírky, děkujeme všem dárcům za štědrost a
solidaritu. Velký dík také patří všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při letošní
koledě. Všichni jsme si zopakovali známou
koledu „My tři králové jdeme k Vám, …“, ale
i tradiční strážnický vinš:
“Vinšujeme Vám šťastný a veselý nový rok,
všeho zdravého a dobrého, pokoja svatého
a po smrti, království nebeského.“
Koordinátorka tříkrálové sbírky
Charity Strážnice
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE
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Misijní koledování – prosinec 2017
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Fašaňku, Fašaňku šak je ťa na mále …
Dne 10. února se konal tradiční Fašaňk
s průvodem po dědině, který bývá tak
jak každý rok hojně zastoupen maskami.
Je to jedna z mála kulturních akcí, kterou
bychom měli udržovat a předávat našim
dětem, aby toto krásné dědictví nebylo zapomenuto. Proč tak píšu je po tomto ročníku přímo na místě. Nejen, že účast masek
v průvodu byla dosti chabá, ale převážnou
většinu tvořila starší část spoluobčanů. Nechci kritizovat, ale nechci se ani dívat a přihlížet, jak větší část této obce nemá zájem
o udržování těchto tradic.
Celý náš tým kulturního výboru se snaží
každou akci pro vás pro naše spoluobčany
připravit tak, aby se všechny věkové kategorie mohly každé kulturní akce zúčastnit
a hlavně si každou takovou akci opravdově užít. Je pak radost dívat se, že se i v tak
uspěchané době dokážeme odreagovat
a zabavit. Tento fašank toho byl důkazem,
bylo nás sice opravdu poskromnu, ale myslím si, že si tento den každý z nás opravdu
užil.

38

Chtěl bych tímto poděkovat jak všem maskám, tak i ostatním, kteří se do masky nepřevlekli (bez vás by to opravdu nešlo). Velký dík patří rodině Schäckových, kteří nám
připravili veškeré zabíjačkové speciality,
dechové hudbě Romana Horňáčka, která
nás doprovázela celý průvod obcí a po celý
večer v obecním sklepě, Bořkovi Smékalovi, který se o nás při večerní zábavě staral
nejen za výčepem, ale připravil i něco na
zub. Abych nezapomněl, velký dík patří
i Radimu Šebestovi, který nás při průvodu
doprovázel s koňským povozem, dále pak
všem kteří se o nás postarali během průvodu po dědině a hlavně obecnímu zastupitelstvu, které nám schválilo na tyto akce
rozpočet sice částečně, ale schválilo.
Rád bych Vás tímto pozval na RODINNÝ
KARNEVAL, který se uskuteční 21. dubna od
16 hodin v tělocvičně ZŠ se vstupem zdarma. 1. a 2. června nás čekají tradiční sudoměřické hody. Všichni jste srdečně zváni.
Za kulturní výbor
Martin Stanislav
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Ze života ZO Senioři ČR v Sudoměřicích
„…..i rozpláče se kouzelník a sám si hlavu
srazí“ jistě si mnozí, stejně jako já vzpomínáte na tuto báseň z„Jarní romance“ od
Jaroslava Vrchlického, která se právě hodí
do tohoto období, kdy se přehoupla pro
nás nepříjemná zima do příjemnějšího,
teplejšího počasí.
Ale stejně jsme nezaháleli ani v těchto
zimních měsících a pro zkrácení času jsme
pořádali úterní klubová odpoledne, která
navštěvovalo kolem 20 našich členů. Při
čaji, kávě a občas přinesenému něčemu
dobrému k zakousnutí jsme si společně
povyprávěli, protáhli se, zahráli stolní hry
nebo karty. Se začátkem prací v zahrádkách tato odpoledne ukončíme.
Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili maškarního fašaňkového průvodu,
účast byla možná ovlivněna i velkou nemocností, přesto se zúčastnilo 9 seniorů
v maskách, někteří šli v průvodu jen tak
v civilu, jiní zase doma připravili účastníkům
menší občerstvení a další přišli na večerní
posezení a zábavu ve sklepě u zahrádkářů.
V únoru jsme ještě zajistili zájezd do zlínského divadla na komedii „Drahá legrace
- Když necháte chudáky snít o penězích,
tak je přinutíte ke špatnostem“. Děj je zasazen do dnešní doby a ukazuje humorně
charaktery různých lidí k hlavní postavě
zoufalého, nezaměstnaného a stále bez
peněz Francoise Pognona, jehož životním
heslem, podle kterého roztáčí kola svého
osudu „ důležité není mít peníze, ale aby
si lidi mysleli, že je máte“. Plně obsazený
autobus, názory byly různé /všem se nikdy
nezavděčíme/. V první části, nebylo, asi
z důvodu špatně rozložených mikrofonů,
dobře rozumět, druhá část už proběhla
bez problémů.
40

Březen je měsíc zhodnocení naší činnosti v minulém roce a zároveň také vzpomínáme svátku všech žen, MDŽ. Schůze
proběhla podle zpracovaného programu. V úvodu místopředseda p. Václav Možnar přivítal všechny přítomné
i hosty a popřál všem ženám k jejich blížícímu se svátku. Předsedkyně p. Libuše
Podrazilová zhodnotila naši práci v minulém roce, seznámila s plány na letošní
rok, poděkovala přítomným i hostům za
účasti na akcích i schůzích a jakoukoliv
pomoc a zapojení se do činnosti, vyzvedla spolupráci s ostatními složkami
a OÚ. Od začátku roku je naše organizace zapsána do Spolkového rejstříku
a přejmenována jako ZO Senioři ČR.
Schůze se zúčastnilo 74% našich členů,
někteří se pro nemoc omluvili.
Sportovní referent p. Ludvík Mikéska informoval o účasti na výletech na kolech
v minulém roce a vyzval všechny, aby se
dle svých možností těchto výletů účastnily. Trasy nejsou dlouhé a jsou upraveny
tak, aby je všichni zvládli. Samozřejmě
se těchto výletů mohou i nadále účastnit
i ostatní naši občané. Trasa a odjezd jsou
vždy hlášeny místním rozhlasem
Následovaly zprávy pokladní, revizní a návrhové komise – Usnesení ze schůze bylo
schváleno.
Do blízkého období plánujeme 30. dubna
zájezd na výstavu Floria do Kroměříže, asi
v srpnu zájezd do Loštic a okolí a na podzim zájezd do Brezové pod Bradlom a určitě zase nějaké divadlo.
Všem přejeme krásné jarní dny.
Růžena Klásková
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE
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Spolek přátel destilátů Sudoměřice
pořádal již tradičně dne17. února 2018 v místní tělocvičně ZŠ 16. ročník koštu ovocných destilátů a macerátů. Od 14 hod. hrála k tanci a
poslechu cimbálová muzika Martina Kláska ze

Sudoměřic a mohli jste ochutnat celkem 672
vzorků ovocných destilátů a macerátů z Čech,
Moravy, Slovenska, Rakouska a Austrálie. Vítězem koštu se stal vzorek z Velké nad Veličkou.

vz .č

druh

rok

jméno

obec

body

220

DUR

2016

Kohůt Pavel

Velká nad Veličkou

49***

24

MER

2017

Lukášek Petr

Hodonín

49***

69

JAB

2017

Kalous Karel

Koryčany

49***

103

HRU-Willia

2017

Hanák Miroslav

Milotice

49***

168

TŘE

2016

MS Bukovany

Bukovany

49***

181

VIŠ

2016

Bystřický Radek

Kyjov

49***

398

BRO

2016

Menclová Adéla

Křižanov

49***

438

HROZNY-Tramín

2017

Vodička Zlatek

Svatobořice

49***

502

Maliny

2017

Mikič Martin

Radimov

49***

524

Josta

2017

Svoboda Vladimír

Skalica

49***

606

Ořechovka

2017

Švirga Jiří

Sudoměřice

49***

Děkujeme obecnímu úřadu a všem sponzorům za podporu uskutečnit tuto akci. DĚKUJEME.
Degustace byla provedena 3. února 2018 v
tělocvičně ZŠ V Sudoměřicích. Bylo hodnoceno 672 vzorků ovocných destilátů a macerá-

tů. Degustace se zúčastnilo 81 degustátorů z
měst a obcí České a Slovenské republiky pod
vedením p. Z. Fojtíka.
Nultý vzorek byl ohodnocen 41 bodů. Tento
vzorek se stal mustrem pro bodové hodnocení všech vzorků.
Z. Fojtík

DODATEČNÉ PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych velmi ráda poděkovala panu Zdeňku Fojtíkovi, Romanu Schäckovi a Filipovi Horáčkovi,
kteří podpořili děti z příměstského tábora, který se uskutečnil loni na přelomu července a srpna v
Sudoměřicích. Poděkování patří i paní ředitelce Mgr. Haně Veselé za spolupráci při pořádání tábora
a poskytnutí zázemí školy.
Vážení přátelé dětí, děkujeme a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů a pohody!
Mgr. Marie Flašarová
DDM Strážnice
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Košt ovocných destilátů a macerátů – 17. únor 2018
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Zahrádkářův podzim a zima
Jaro se nezadržitelně blíží a každý z nás už asi čeká, až vykoukne jarní slunce a příroda se
konečně začne probouzet po dlouhé zimě. Pak zahrady, sady a vinice zase ožijí a všem
zahrádkářům, sadařům a vinohradníkům začne náročné, ale krásné období.
Předtím mi ale dovolte se krátce ohlédnout do minulosti a připomenout si některé nedávné události.
Tak jako každý rok zahrádkáři uspořádali v pátek 10. 11. 2017 pro své členy a hosty Svatomartinské otvírání mladých vín. V zahrádkářském areálu se sešli členové Základní organizace ČZS, hosté z řad zastupitelstva a pozvání přijali i členové družebních organizací
ze Strážnice, Petrova a Skalice. Úvodní slovo pronesli starosta obce pan Stanislav Tomšej
a předseda spolku pan Robert Šrédl. Krátce pohovořil i otec Jacek a ujal se tradičního
svěcení mladých vín.
Poté se podávala Svatomartinská husa. Oficiální část byla tímto ukončena a došlo na otevírání mladých vín. Pak se vzájemně koštovalo a chutnalo, srovnávalo a diskutovalo do
pozdních nočních hodin.

Dne 11. 2. 2018 proběhla v Sudoměřicích Výroční schůze ČZS. Členové spolku se sešli
v areálu „Starý potok“, aby zhodnotili činnost v roce 2017 a naplánovali další činnost v
roce 2018. Předseda spolku pan Robert Šrédl zahájil schůzi a na úvod přivítal všechny
zúčastněné a hosty. Dále za kontrolní výbor přednesl zprávu pan Petr Brožek a o finančním stavu spolku informovala paní Pavla Kolibová. Informace o činnostech družebních
organizací přednesli hosté z družebních spolků. Po projednání všech bodů schůze se
podával pozdní oběd, po kterém byla ukončena oficiální část schůze.
Na konci února naplánovali zahrádkáři ze Sudoměřic pro své členy návštěvu rodinného vinařství Víno Hruška. V sobotu 24. 2. 2018 v odpoledních hodinách se sešli všichni
44
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účastníci na křižovatce u statku, odkud byl zajištěn odvoz. Po příjezdu do Blatničky naše
členy již vítal pan Hruška ml. Na začátku prohlídky pan Hruška ml. všem sdělil základní
informace o vinařství a zavedl všechny do výrobní haly. Hala plná technologie a velkých
tanků na vína nikoho nenechala na pochybách, že vinařství nebude s produkcí cca 800
tis. litrů ročně nijak malé.
Prohlídka pokračovala dále přes technologické prostory, kde byla k vidění plnící linka,
filtrace a další technologie, které malovinař nevidí tak často. Další kroky prohlídky vedly
do sklepů, kterým vévodily nekonečné řady nerezových nádob a obrovských sudů. Ve
sklepě byla připravena pro všechny zúčastněné řízená degustace vína. Přibližně 15 vzorků vín, od lehčích bílých vín až po červená barikovaná vína, bylo na vysoké úrovni.
Prohlídka sklepů byla poslední částí prohlídky vinařství. Ze sklepa mířily kroky našich
členů již do vyhřátého sklepa s krbem, kde bylo připraveno posezení s občerstvením.
Zájezdu se zúčastnilo přibližně 20 členů. Chtěli bychom poděkovat obci Sudoměřice a
firmě Milan Horáček za zajištění dopravy.
Tyty události jsou již za námi, ale spoustu dalších nás čeká i v roce 2018. V květnu bude

spolek zahrádkářů pořádat tradiční Místní výstavu vín, na kterou by Vás chtěli pořadatelé
srdečně pozvat. Pro letošní rok jsou pro návštěvníky připraveny některé drobné změny,
které by měly přispět ke spokojenosti všech milovníků vína.
Všichni vinaři mají možnost získat vstupné zdarma. Dostačuje pouze, pokud přispějí na
místní výstavu minimálně 4 vzorky vína. Současně každý kdo přispěje minimálně tímto
počtem vzorků vín, může získat cenu „Nejlepší kolekce vín“. Tato cena se bude udělovat
vinaři, který dodá na výstavu nejlepší vína.
Přijďte v sobotu 19. 5. 2018 ve 13:00 do Zahrádkářského areálu se pobavit a ochutnat
nejlepší vína nejen z naší obce.
Jste srdečně zváni.
Miroslav Dajč, člen ZO ČZS Sudoměřice
BŘEZEN 2018
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Okénko Vlasty Hynčice
Cyklistická sezona se blíží nejen pro závodníky, ale i pro všechny, co rádi ujedou nějaký
ten kilometr. V sedle kola se můžete kochat
přírodou nebo cyklostezkou, které pomalu
přibývají. Základem je vhodné kolo, dobře
seřízené a taky vybavené do provozu!
Hodně se podceňuje viditelnost cyklisty, ale
být vidět je hodně důležité, protože v provozu na silnici jsme lehce zranitelný! Vhodné
jsou reflexní vesty, doplňky na kole a taky
světla. Děti bez vesty mimo město ani nepouštět. Hlavní je používat a dobře nasazovat
cyklopřilbu! Rodiče by měli jít vzorem a přílbu
používat tak automaticky jak v autě bezpečností pásy!
Svoji přípravu na závodní sezonu jsem absolvoval s mladým juniorem Kristianem Porubanem. Trénink na ostrově Madeira, který
patří k Portugalsku, byl náročný. Čekaly mě
zde velké kopce a teplé počasí. Ve velkých
kopcích jsme ujeli 200 km s převýšením
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11 000 m. Bylo to nejtěžší soustředění, co
jsem absolvoval, ale stálo to za to! Snad se
bude v sezoně dařit všem v teamu!
Všem přeji hezké a pohodové cestování na
kolech a hodně kilometrů bez nehod.
Vlasta Hynčica

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Řešíte volbu nebo změnu povolání?
V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění
naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či
vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor
celoživotním posláním, pro jiného zastávkou
po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde
a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává
na výběr z mnoha možností. O to těžší může
být rozhodování. Co je pro nás v pracovním
životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za
dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou
tisících konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí
pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými
napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový
poradce vám podá pomocnou ruku, pokud
tápete, kam dál ve svém profesním životě.
Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu
uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu,
kolik konzultací budete chtít využít. Poradce
je k dispozici zdarma všem zájemcům od
14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna
řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí
BŘEZEN 2018

domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech
pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně,
Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj
také online. Na live chatu při databázi dalšího
vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného
kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající
se profesního uplatnění,“ popsala další služby
vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném
termínu proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz
Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz
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(foto: Jindřich Zavřel)
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Společenská kronika za rok 2017
Seznam narozených dětí
Hynčica Vojtěch
Janečková Patricie
Parobek Šimon
Zatloukal Kristián
Kotek Oliver
Špačková Beáta
Leskovský Tomáš
Kučera Ludvík
Mikésková Liliana
Lahodová Viktorie

Seznam zemřelých občanů
Janečková Marie 71 let
Vyskočilová Anna 82 let
Javornická Jarmila 97 let
Skalík Josef 90 let
Mikésková Julie 83 let
Starnovská Zdenka 90 let
Harašta Zdeněk 59 let
Okáník František 71 let
Koštuřík Bohuslav 76 let
Klásek Josef 83 let
Kalinová Františka 84 let
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Fašaňku, Fašaňku šak je ťa na mále

Košt ovocných destilátů

BŘEZEN 2018
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foto: Jakub Tomšej
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