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SUDOMĚŘICE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás úvodem
pozdravil jménem nově zvolených zastupitelů a poprvé
v nové roli starosty. Jak úvodní věta napovídá, tak jednou
z nejdůležitějších událostí posledních týdnů a měsíců v naší
obci byly volby do Zastupitelstva obce Sudoměřice, které
proběhly o prvním říjnovém
víkendu. Voliči, kterých přišlo
k hlasovacím urnám celkem
594, rozhodli o složení zastupitelstva na další volební období.
Začala povolební vyjednávání
mezi jednotlivými uskupeními
a proběhly také schůzky leaderů, s cílem spravedlivě rozdělit,
s ohledem na volební výsledky
stran, důležité pozice ve vedení
obecního úřadu a ve výborech
zastupitelstva. Jak bylo v minulosti zvykem, tak vítězná strana dostala právo na obsazení
funkce starosty a druhá strana
v pořadí post místostarosty.
Výsledkem těchto jednání bylo
mé zvolení za starostu Sudoměřic, ustavení a obsazení výborů na Ustavujícím zasedání
Zastupitelstva Obce Sudoměřice.
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Pokračování na str. 3
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Pokračování
z titulní strany
S ohledem na
to, že na tomto
zasedání nebyla nalezena
shoda na pozici
místostarosty,
jednání pokračovala dál. Na
druhém zasedání byl zvolen místostarostou
obce člen Sdružení nezávislých kandidátů
pro Sudoměřice, druhé nejúspěšnější strany
ve volbách pan Robert Šrédl, k jeho zvolení
mu gratuluji, přeji hodně elánu a těším se na
spolupráci.
Ustavujícím zasedáním vrcholného orgánu
Obce Sudoměřice skončila jedna dlouhá
etapa historie naší vesnice. Etapa dlouhá
28 let, kdy naši Obec nepřetržitě vedl jako
starosta pan Stanislav Tomšej. Za tuto dobu
bylo vybudováno mnohé. Vyjmenovávat
všechno, co bylo za jeho starostování vybudované, by bylo na několik stránek tohoto
zpravodaje. Měl jsem to štěstí, že jsme mohli
být po čtyři roky kolegové ve vedení úřadu,
což byla pro mě velká životní zkušenost, za
to mu moc děkuji. Ovšem stejně jako nejde
zastavit vystřelený šíp, vyslovené slovo, tak
nejde zastavit ani čas. Nyní už pan starosta
Tomšej pracuje ve svém původním povolání, ale i nadále zůstal platným členem Zastupitelstva. Přeji mu v jeho dalším osobním
i pracovním životě všechno dobré, ať ho
jeho činnost naplňuje stejným způsobem,
jak tomu bylo za jeho služby pro nás Sudoměřičany!
Další důležitou událostí minulých týdnů
bylo 100. výročí vzniku Československé republiky. Důležitý mezník v historii našeho
státu jsme si připomněli i u nás. Bohužel počasí nám nepřálo, a tak byla oslava rozdělePROSINEC 2018

na do dvou dnů. V sobotu 27. října proběhla vzpomínková akce u pomníku padlých
z 1 světové války u kostela, zahrála nám Slovácká kapela Romana Horňáčka, krásné vystoupení předvedli žáci ZŠ a jejich kantorky,
promluvil Otec Jacek, p. starosta a byla slavnostně zasazena Lípa svobody. S ohledem
na deštivé počasí byla další část programu
přesunuta na pondělí, kdy se uskutečnil
lampiónový průvod od OÚ směrem k pomníku založení naší republiky u obchvatu,
zde byla vysazena Lípa republiky, zapálena
slavnostní vatra a vše završilo posezení u táboráku.
Z investičních akcí byla v tomto období dokončena asfaltová Cyklostezka od silnice
č. 55 po přístaviště Pod Výklopníkem. Tato
akce v hodnotě 9,3mil. bez DPH je realizována částečně z programu Interreg, z dotací
Jihomoravského kraje a také za naší spoluúčasti ve výši 2,7 mil. Investorem této akce
je Dobrovolné sdružení obcí Obce pro Baťův
kanál. Dále byla v těchto dnech dokončena
přeložka kanalizace u tělocvičny ZŠ.
Co nás čeká dál?
V příštím roce by měla být zahájena minulým Zastupitelstvem schválená, finančně
podložená přístavba tělocvičny a tím i zbudování společenského centra pro pořádání
společenských akcí, výročních členských
schůzí atd. Dodavatel této akce ještě není
známý, vzejde z transparentního výběrového řízení. Zahájení stavby předpokládáme
v 2. polovině roku 2019. Více o této akci najdete v samostatném článku uvnitř tohoto
čísla zpravodaje. V tomto volebním období
je plánu příprava a realizace investic: Cyklostezky Sudoměřice - Petrov, Vodní nádrž
Telatniska, oprava polní cesty do Starých
hor, prodloužení infrastruktury Díly za zahradou směrem k novému hřbitovu – s tím
spojená revitalizace okolí hřbitova až po
hasičku, průběžně bude probíhat oprava
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chodníků v obci, pokud se nám podaří dohodnout s majiteli pozemků, tak bude dobudován chodník po levé straně směrem
k Petrovu od starého hřbitova až po konec
zástavby, tj. č.p.69, příprava a dobudování
infrastruktury v ulici, která spojuje požární
nádrž a bývalé zemědělské družstvo, pracovně nazvaná „K Nádrži“, prodloužení komunikace ve sklepní uličce, měli bychom se
určitě zabývat i revitalizací zahrádkářského
areálu, na kterém se už pomalu projevuje
zub času – nabízí se otázka otočení jeviště
o 180° směrem k Mlýnkům, také je třeba se
zabývat zkvalitněním prostředí na přístavišti Pod Výklopníkem a samozřejmě v případě
získání dotací budeme řešit opravu statku
č.p. 126. Na tuto akci byly v minulosti stanoveny předpokládané náklady na částku
cca 26 milionů korun. Dalším důležitým
směrem, kterým se bychom měli zabývat, je
budování protierozních opatření a opatření
na zadržení vody v krajině. Zde už probíhá
projektová příprava výsadby dvou větrolamů ve finanční výši 2 mil. korun – výsadba
je reálná na podzim příštího roku a mnohé
další akce.
Práce nás čeká hodně, tak uvidíme, co se podaří dotáhnout do zdárného konce.
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Mým cílem pro nové volební období je otevřenost, zvýšit povědomí občanů o připravovaných akcích a směřování obce. Z tohoto
důvodu byla zahájena práce na novém webu,
který je již zastaralý, byly vytvořeny stránky
na facebooku, kde může být každý, kdo je
připojen, informován o aktuálních sděleních
úřadu. Zároveň budou pořádána veřejná posezení se starostou (místostarostou), kde bychom představovali občanům investiční akce
a záměry, kde by byl prostor na Vaše dotazy
a zároveň tímto způsobem sbírali podměty
od Vás pro další směřování Sudoměřic.
Závěrem bych chtěl poděkovat Vám voličům, kteří přišli k volbám a vyjádřili svými
hlasy svůj názor nad dalším směřováním
naší obce. Zejména chci poděkovat Vám
všem, kteří podpořili svými hlasy stranu
KDU-ČSL a také mou osobu. Vaši velkou
podporu beru jako obrovský závazek pro
mou další práci ve prospěch naší vesnice.
Přeji Vám všem příjemné, pohodové a klidné
prožití Vánoc v kruhu rodinném a v novém
roce 2019 hodně zdraví, štěstí a pohody.
František MIkéska
starosta obce
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Tabulka výsledků voleb
Kandidátní
listina
číslo
1
2
3
4
5

Hlasy
název
KDU-ČSL
KSČM
Sportovci ze
Sudoměřic
ČSSD
"SNK pro Sudoměřice"

Kandidátní listina
č.
1
1
1
1
2
3
3
5
5
5
5

Počet
mandátů

37,30
11,31

4
1

abs.
2 322
704

v%
37,31
11,31

961

15,44

15,44

2

358

5,75

5,75

0

1 879

30,19

30,18
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Kandidát

příjmení, jméno,
tituly
KDU-ČSL
Mikéska František
KDU-ČSL
Tomšej Stanislav
KDU-ČSL
Janeček Jiří
KDU-ČSL
Buček Josef
KSČM
Buček Štěpán RSDr.
Sportovci ze Sudoměřic Kaluža Jan
Sportovci ze Sudoměřic Salčák Radek
"SNK pro Sudoměřice" Kočvara Tomáš DiS.
"SNK pro Sudoměřice" Janeček David
"SNK pro Sudoměřice" Šrédl Robert
"SNK pro Sudoměřice" Kočiš Marian
název

Přepočtené %
platných hlasů

Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
strana příslušnost abs. v % zvolení
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KSČM
NK
NK
NK
NK
NK
NK

KDU-ČSL
KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

322
297
198
197
113
177
119
257
198
164
153

13,86
12,79
8,52
8,48
16,05
18,41
12,38
13,67
10,53
8,72
8,14

1
2
3
4
1
1
2
1
2
3
4

Vážení spoluobčané,
oznamuji Vám, že jsem rezignoval na post zastupitele obce. Chci se omluvit všem, kteří mne
ve volbách podpořili, a tímto jsem zklamal jejich důvěru. Mým důvodem odstoupení je, že
nechci podléhat manipulacím a nátlakům, které se po volbách na zastupitelstvu obce dějí.
Všem přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků.
Marian Kočiš
S LIDMI PRO LIDI
DĚKUJEME! ZA VAŠI PODPORU KANDIDÁTŮM KSČM V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH.
ŽÁDNÝ HLAS NEBYL ZBYTEČNÝ!
DO DALŠÍCH LET JEN TO NEJLEPŠÍ
Dr. Štěpán Buček
PROSINEC 2018
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Vážení spoluobčané,
jak už asi jistě víte,
rozhodl jsem se již
před konáním letošních komunálních
voleb ukončit své
dlouholeté působení na postu starosty
obce Sudoměřice.
Funkci starosty naší vesnice jsem měl tu
čest vykonávat po dobu dlouhých 28 let
a určitě mě tato práce naplňovala a hodně
bavila. Ale přihlásil se věk a určitě i zhoršující se zdraví a konečně jsem pochopil i to,
že je třeba zvolnit tempo a vstoupit do jiné
etapy svého života.
Když se s dovolením ohlédnu do let minulých a připomenu si, co důležitého se za
mé éry starosty událo a vybudovalo, myslím si, že toho nebylo málo a můžu být
vcelku hrdý na práci svou, svých spolupracovníků a zaměstnanců obce ve všech
sedmi volebních obdobích. Vyjmenuji
některé důležité stavby: komplexní vodofikace obce, vybudování mnoha nových
kanalizací, kompletní plynofikace obce,
Dům pokojného stáří, různé nové místní
komunikace a opravy cest, vybudování
obchvatu obce, tělocvična ZŠ, socha Sudomíra na návsi, autobusové zastávky,
rozšíření zahrádkářské budovy a ubytování Starý potok, nebeský rybníček
Brčálník u nádraží, vodofikace a odkanalizování vinařské uličky ve Starém potoku, nové byty, zateplení a rekonstrukce
obou škol, zateplení budovy zdravotního
střediska, obecního úřadu, obecní hospůdky a kabin na hřišti, nové technické
infrastruktury a ulice Pod Vápenkami, ul.
Nová a Zahradní, chodníky a zastávky na
návsi, hokejbalové a pumptrackové hřiště
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ve sportovním areálu U Kolní, obřadní síň
na hřbitově, sběrný dvůr a kompostárna,
cyklostezky, dětská hřiště, úprava starého
hřbitova, rekonstrukce areálu přístaviště Výklopník a mnoho jiných. Připraveny
k realizaci jsou akce: Přístavba tělocvičny
(náš nový kulturní dům), oprava Statku,
výstavba Protipovodňové nádrže Telatniska, cyklostezka do Petrova a další stavby.
Z kulturních akcí můžu být jistě hrdý i na
to, že jsem se spolupodílel na pořádání
oslav 750. let obce, na každoročním pořádání obecních hodů, dožínek, různých
pietních akcí, na různých předvánočních
akcích a zahájení nového roku, každoroční
otevírání plavební sezony na Baťově kanále atd.
Vážení občané, moc děkuji Vám všem, svým
příznivcům i odpůrcům, že jsem mohl po tak
dlouhý čas vykonávat tuto svoji veřejnou
funkci a přeji Vám, Vašim rodinám hodně
zdraví a štěstí. Závěrem Vás také chci požádat, pokud jsem někdy někomu neúmyslně
ublížil či nevyhověl v nějaké jeho žádosti či
prosbě, aby mi toto mé pochybení odpustil, abychom se mohli vzájemně kdykoliv
při společném setkávání na sebe normálně
podívat a pozdravit se. Přeji Sudoměřicím
hodně nových nápadů a lidí ochotných se
obětovat pro jeho další velký rozvoj, aby se
naše obec stala velmi příjemným místem
pro vzájemné spolužití lidí, kteří jsou patřičně hrdí a ochotní pracovat pro blaho své
obce a svých spoluobčanů. Ať žijí Sudoměřice a přeji jen všechno dobré jejich občanům
a obyvatelům. Svému nástupci ve funkci
starosty panu Františku Mikéskovi přeji hodně úspěchů, dostatek pozitivního myšlení
a hodně trpělivosti ve stávající nelehké situaci v zastupitelstvu obce.
Stanislav Tomšej,
bývalý starosta obce
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Usnesení z Ustavujícího zasedání
ZO Sudoměřice dne 5. 11. 2018
Usnesení č. I/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje
ověřovateli zápisu pana Jiřího Janečka
a pana Roberta Šrédla, Zapisovatelkou
určuje paní Ivanu Bederkovou.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. I/2
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce
(§ 69, odst. 2 zákona o obcích)
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1
zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů a určení,
které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
5. Jednací řád Zastupitelstva obce Sudoměřice
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
f ) zřízení a volba členů ostatních výborů
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon
PROSINEC 2018

funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
8. Jmenování zástupce do DSO Mikroregion Strážnicko, DSO Obce pro Baťův
kanál, valné hromady Vak Hodonín
a.s., MAS Strážnicko a ostatních obchodních společností, v nichž má obec Sudoměřice majetkovou účast.
9. Diskuse.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/2 bylo schváleno.
Usnesení č. I/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/3 bylo schváleno.
Usnesení č. I/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/4 bylo schváleno.
Usnesení č. I/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 4 (T. Kočvara, DiS., D. Janeček, R. Šrédl,
M. Kočiš)
Usnesení č. I/5 bylo schváleno.
Usnesení č. I/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
starostou pana Františka Mikésku, nar.
XXXXXX.
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Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel
se 1 (F. Mikéska)
Usnesení č. I/6 bylo schváleno.
Usnesení č. I/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí místostarostou pana Tomáše Kočvaru, DiS.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo
se 7 (RSDr. Š. Buček, S. Tomšej, F. Mikéska,
J. Buček, J. Kaluža, J. Janeček, R. Salčák)
Tomáš Kočvara, DiS. nebyl zvolen místostarostou.
Usnesení č. I/7 nebylo schváleno.
Usnesení č. I/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Sudoměřice na volební období 2018-2022
v upraveném znění.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č. I/8 bylo schváleno.
Usnesení č. I/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 4
(T. Kočvara, DiS., D. Janeček, R. Šrédl,
M. Kočiš)
Usnesení č. I/9 bylo schváleno.
Usnesení č. I/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
předsedou finančního výboru
RSDr. Š. Bučka.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel
se 1 (RSDr. Š. Buček)
Usnesení č. I/10 bylo schváleno.
Usnesení č. I/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
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předsedou kontrolního výboru D. Janečka.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel
se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. I/11 bylo schváleno.
Usnesení č. I/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí členy finančního výboru R. Šrédla, R. Salčáka.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 2 (R. Šrédl, R. Salčák)
Usnesení č. I/12 bylo schváleno.
Usnesení č. I/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí členy
kontrolního výboru S. Tomšeje, J. Kalužu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 2 (S. Tomšej, J. Kaluža)
Usnesení č. I/13 bylo schváleno.
Usnesení č.I/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zřizuje
stavební výbor, který bude mít 5 členů.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č. I/14 bylo schváleno.
Usnesení č. I/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
předsedou stavebního výboru pana Jiřího
Janečka.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 2
(J. Janeček, D. Janeček)
Usnesení č. I/15 bylo schváleno.
Usnesení č. I/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí jako
členy stavebního výboru: Josefa Bučka,
Jana Kalužu, Tomáše Janečka, Mariana Kočiše.
Členství J. Buček - Výsledek hlasování: pro
10, proti 0, zdržel se 1 (J. Buček)
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Členství J. Kaluža - Výsledek hlasování: pro
10, proti 0, zdržel se 1 (J. Kaluža)
Členství T. Janeček - Výsledek hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Členství M. Kočiš - Výsledek hlasování: pro
10, proti 0, zdržel se 1 (M. Kočiš)
Usnesení č. I/16 bylo schváleno.
Usnesení č. I/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zřizuje
výbor pro sociální a občanské záležitosti,
který bude mít 5 členů.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č. I/17 bylo schváleno.
Usnesení č. I/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
předsedou výboru pro sociální a občanské záležitosti Stanislava Tomšeje.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel
se 1 (S. Tomšej)
Usnesení č. I/18 bylo schváleno.
Usnesení č. I/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce Sudoměřice k zahájení
jednání s Městem Hodonín, které povede k prodloužení Veřejnoprávní smlouvy
pro zajištění agendy přestupkové komise.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/19 bylo schváleno.
Usnesení č. I/20
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje svým neuvolněným členům za
výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: člen zastupitelstva
a zároveň předseda výboru /komise/
zvláštního orgánu obce: 3.068,-Kč, člen
zastupitelstva a zároveň člen výboru /koPROSINEC 2018

mise/zvláštního orgánu obce: 2.557,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:1.534,-Kč.
b) Zastupitelstvo Obce 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
5. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována
ode dne složení slibu, u člena výboru/
komise/ zvláštního 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.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/20 bylo schváleno
Usnesení č. I/ 21
Zastupitelstvo obce Sudoměřice:
a) deleguje za Obec Sudoměřice, v souladu se stanovami dobrovolného svazku
obcí Obce pro Baťův kanál a v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
pana Františka Mikésku, nar.XXXXX do
shromáždění dobrovolného svazku obcí
Obce pro Baťův kanál, a to na dobu neurčitou od 5.11.2018.
b) jmenuje starostu obce, pana Františka
Mikésku, nar.XXXXX jako svého zástupce
do DSO Mikroregion Strážnicko, zástupce na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Místní akční skupinu
Strážnicko a dalších obchodních společností, v nichž má obec Sudoměřice majetkovou účast.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdr9

želi se 0
Usnesení č. I/21 bylo schváleno.

Usnesení z II. zasedání ZO
Sudoměřice dne 26. 11. 2018

místostarostu pana Roberta Šrédla.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel
se 3 (Šrédl Robert, Janeček David, Kočiš
Marian)
Usnesení č. 2/5 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 1 (Buček Josef )
Usnesení č. 2/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta 20 000,-Kč.
Odměna bude poskytována od
26. 11. 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel
se 2 (R. Šrédl. D. Janeček)
Usnesení č. 2/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený doplněný program 2. zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel
se 0
Usnesení č. 2/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
jako člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti pana Martina Mikla.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č.2/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje způsob volby místostarosty veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel
se 0
Usnesení č. 2/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
jako člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Ivanu Rybeckou.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č.2/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
místostarostu pana Tomáše Kočvaru.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 1 (Janeček Jiří), zdržel se 6 (Mikéska, Tomšej, Št.
Buček, J. Buček, J. Kaluža, R. Salčák)
Usnesení č. 2/4 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
jako člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Petru Šrédlovou.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č.2/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí

Usnesení č. 2/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí

Usnesení č. 2/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje
ověřovateli zápisu pana Josefa Bučka
a pana Davida Janečka, zapisovatelkou
určuje paní Marii Gavlíkovou.
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jako člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Irenu Šebestovou.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č.2/10 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje na základě její žádosti, funkční odměnu člence Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Petře Šrédlové ve
výši 0 ,-Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č.2/11. bylo schváleno.
Usnesení č. 2/ 12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na r. 2018. Celkem příjmy
zvýšeny o 128,5 tis. Kč náklady zvýšeny
o 144,6 tis. Kč a financování navýšeno
o 16,1 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č.2/12 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2/ 13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce na r. 2018. Celkem příjmy
zvýšeny o 106,3 tis. Kč náklady zvýšeny o 800 tis. Kč a financování navýšeno
o 693,7 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č.2/13 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v souladu s rozPROSINEC 2018

počtovými pravidly do výše ve výdajích
1.000.000,- Kč, v příjmech neomezeně pro
celé volební období. Takovéto rozpočtové
opatření musí starosta předložit k projednání na nejbližším možném zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č.2/14 bylo schváleno
Usnesení č. 2/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Plán inventur na rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č.2/15 bylo schváleno
Usnesení č. 2/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí
Sudoměřice, IČ 00285331 a Městem
Hodonín, IČ 00284891 na vykonávání
přenesené působnosti podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, namísto
orgánů Obce Sudoměřice.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel
se 0
Usnesení č. 2/16. bylo schváleno.
Usnesení č. 2/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66
Sudoměřice, IČ 00285331 a DSO Obce
pro Baťův kanál, Masarykovo nám. 53/1,
695 01 Hodonín, IČ 75068478 ve výši
750 tis. Kč na předfinancování akce „Cyklostezka Veselí n. Mor. - Hodonín, úsek
Výklopník Sudoměřice – inundační hráz
Morava – trasa T1B“.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel
se 0
Usnesení č. 2/17 bylo schváleno.
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Usnesení č. 2/18:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) prodloužení termínu čerpání investiční dotace ve výši 400.000,- Kč poskytnuté
Římskokatolické farnosti Sudoměřice, se
sídlem Sudoměřice 375, 696 66 Sudoměřice, IČ 6660971, na úhradu nákladů spojených s projektem „Vybudování kulturního a společenského centra na zahradě
farní budovy“ z původního termínu do
31. 12. 2018 na nový termín do 31. 12. 2019.
b) prodloužení termínu finančního vypořádání dotace z původního termínu do
31. 12. 2018 na nový termín 31. 12. 2019.
c) prodloužení termínu pro vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace
z původního termínu do 31. 1. 2019 na
nový termín 31. 1. 2020.
d) dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
individuální dotace č. 2/2018 uzavřené
dne 31. 1. 2018 v předložením znění.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel
se 0
Usnesení č. 2/18 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 2180 o vým.
2941 m2, parc. č. 2775 o vým. 1814 m2,
parc.č. 4125 o vým. 511 m2, parc.č. 4407
o vým. 430 m2 vše v k.ú. Sudoměřice a dále
pozemků parc.č. 1464/267 o vým. 9 m2
a parc.č. 1899/97 o vým. 1276 m2 v k.ú. Petrov od paní XXXXXX bytem Sudoměřice za
celkovou cenu 139 620,-Kč a pověřuje starostu Obce Sudoměřice k podpisu kupní
smlouvy a k podání návrhu na vklad do KN.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel
se 1 (Salčák R.)
Usnesení č. 2/19 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/20:
Zastupitelstvo neschvaluje prodej po12

zemku parc. č. 1680/6 v k.ú. Sudoměřice.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel
se 0
Usnesení č. 2/20 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/21:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o nabídkách na PD a pověřuje starostu
obce k jejich objednání.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel
se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 2/21 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/22:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí nabídku firmy XXX a pověřuje
starostu k dalšímu jednání.
Výsledky hlasování: pro 9, proti 0, zdržel
se 0
Usnesení č. 2/22 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/23:
Zastupitelstvo bere na vědomí Ceník
a podmínky pronájmu zahrádkářské budovy a pověřuje starostu k dalšímu jednání.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel
se 0
Usnesení č. 2/23 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/24:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí návrh opatření na podporu kulturní činnosti v obci Sudoměřice a ukládá jednotlivým členům zastupitelstva
připravit do příštího zasedání návrh realizace jednotlivých opatření.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel
se 1 (Dr. Buček)
Usnesení č. 2/24 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/25:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice, na základě žádosti bývallého uvolněného staObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

rosty obce pana S.T. ze dne 26.11.2018
rozhodlo, že bývalému uvolněnému starostovi obce bude poskytnuta náhrada
za 32 dnů nevyčerpané poměrné části
dovolené v roce 2018 (a to v částce dle
ustanovení §81 a odst. 8 zákona o obcích).
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel
se 1 (St. Tomšej)
Usnesení č. 2/25 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/26:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice odvolává pana Roberta Šrédla z funkce člena fi-

nančního výboru a to ke dni 26. 11. 2018.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel
se 0
Usnesení č. 2/26 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/27:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí člena finančního výboru p. Tomáše Kočvaru,
DiS.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0
Usnesení č. 2/27 bylo schváleno.
František Mikéska, starosta obce

Přístavba tělocvičny ZŠ
Vážení spoluobčané,
určitě jste v minulých týdnech zaregistrovali stavební ruch v okolí tělocvičny
základní školy. Stavení firma vzešlá z výběrového řízení, zde prováděla přeložku
kanalizace, která předchází připravované a minulým zastupitelstvem schválené stavební akci „Přístavbě tělocvičny
ZŠ“.
Prvotní záměr na řešení dlouhodobé
potřeby vybudování společenského
sálu vznikl v polovině roku 2016. Zastupitelé podnikli návštěvu kulturního
centra v obci obdobné velikosti, jako
jsou Sudoměřice. Pak následovaly hodiny jednání, ať už ve stavebním výboru
nebo s projektantem a vznikl projekt, na
kterém se zastupitelé v minulém období
většinově shodli, který byl i finančně zajištěn v rozpočtu. Tento záměr bych Vám
chtěl nyní více představit.
Stávající objekt tělocvičny slouží mimo
jiné i jako dějiště plesů, členských schůPROSINEC 2018

zí organizací, koštu, školních vystoupení
apod. Čas ukázal, že zde chybí potřebné
zázemí pro tyto události. Prvotní záměr
vybudování nového kulturního zařízení
byl po dlouhém zhodnocení zavrhnut,
neboť předpokládané náklady na výstavbu takovéhoto zařízení dosahující
do výše dvojnásobku ročního obecního rozpočtu, potřeby financovat úmysl
úvěrem a generovat budoucí náklady
na provoz dalšího zařízení, vrátilo zase
do hry záměr přístavby tělocvičny. Tento
projekt je kombinací ceny, užitné hodnoty a hlavně budoucího využití. Realizací
vznikne jednak společenský sál o vnitřních rozměrech 10 x 21 metrů, kapacitou cca 120-150 osob a také vestibul
s trvalým bufetem (barem) o rozměrech
8 x 6 metrů. V rámci stavby dojde také
k rekonstrukci a optimalizaci WC, sprch,
šaten a ostatního vnitřního prostoru. Dva
trakty – stávající tělocvična a nově vznikající prostor sálu, budou navzájem pro13

pojeny a v případě potřeby budou odděleny zatahovacími dveřmi. Díky tomuto
velmi variabilnímu řešení, bude zajištěn
provoz tělocvičny a zároveň umožní pořádání členské schůze, oslavy narozenin
a dalších akcí. A to zejména v období,
kdy je nejvíce tento objekt využíván –
v zimě. Celkové projektované náklady
na tuto akci činí 10,25 milionu korun, ale
lze předpokládat, že v rámci transparentního výběrového řízení bude tato suma
ještě nižší. Předpoklad zahájení této stavby je v 2. polovině roku 2019, tak aby ne-
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byl zásadním způsobem omezen zimní
provoz stávající tělocvičny.
Věřím, že tento záměr najde v budoucnu
své plné využití a bude maximálně sloužit svému plánovanému účelu. Pro více
informací mne můžete navštívit na OÚ
nebo navštívit web obce https://www.
obecsudomerice.cz/obec-urad/pristavba-telocvicny-zs.html, kde najdete
kompletní projektovou dokumentaci.
František Mikéska
starosta obce
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Místní knihovna
Milí čtenáři,
chtěla bych Vás informovat, že v pátky
7. 12. a 14. 12. se bude konat Burza vyřazených a darovaných knih, a to od 14:30 do
19:00 hodin ve společenské místnosti na
Domově pokojného stáří. Knihy si budete
moct koupit za 2 Kč za 1 knihu a budou
roztříděny na beletrii pro dospělé čtenáře,
pro dětské čtenáře, na naučnou literaturu
pro dospělé a pro děti. Přijďte si tedy vybrat a koupit knihu dle svého vkusu nebo
třeba jako dárek pro blízkého člověka.
Blíží se vánoční svátky a s nimi i konec tohoto roku. Proto bych čtenářům chtěla poděkovat za přízeň, kterou věnovali knihovně tím, že využili jejích služeb a budu ráda,
když ji zachovají i nadále. Tyto služby budete moci využívat i v roce příštím, kdy budou rozšířeny o další služby přes internet.
Těší mě, že i letos si našli cestu do knihovny
noví čtenáři a věřím, že tento trend bude
pokračovat. Chtěla bych také poděkovat
vedení ZŠ a MŠ, vedení obce, pracovnicím obecního úřadu, a také knihovnicím
z Městské knihovny v Hodoníně za spolupráci a budu se těšit na jejím pokračování
i v dalších nadcházejících měsících.
Přeju Vám všem příjemné prožití Vánoc,
zdraví, mnoho úspěchů a dobrou pohodu
v novém roce 2019.
Monika Podrazilová, knihovnice

Beseda se spisovatelkou
Věrou Fojtovou
V pondělí 1. 10. navštívila naši obec spisovatelka Věra Fojtová, která v rámci
knihovnické akce Týden knihoven, udělala literární besedu pro občany. Tato
PROSINEC 2018

spisovatelka se narodila v moravské obci
Novosedly a v Kloboukách u Brna byla
vedoucí Střediskové knihovny. Působila
také jako redaktorka časopisu Veronica,
který se zabývá ochranou přírody a krajiny. Nepřijela však sama, doprovodil ji její
manžel Ivan Lukačovič. Besedu začala vyprávěním (a také ji přinesla ukázat) o knize Novosedly, kterou věnovala své rodné
obci a vypráví v ní o její historii i současnosti. Tím také přišla řeč na její rodinu a ji
samotnou a o své vzpomínky ze svého
dětství se s námi ochotně podělila.
Další část besedy už pak věnovala svým
knihám, které si přinesla sebou na ukázku. Její první vydanou knihou byla sbírka
básní Klíče, ze které nám přečetla básně
U nás a Starý dům. Dále to byl román
Odpusť nám jejich viny o osídlování jihomoravského pohraničí, který přepsala do
podoby scénáře pro televizní zpracování. Poté nám představila svoje historické
romány, které zasadila do české historie,
konkrétně tedy do období od nástupu
Habsburků na český trůn až po bitvu
na Bílé hoře a její důsledky pro tehdejší
obyvatele českých zemí, zejména na Valašsku, což popsala ve svém románu Čas
havranů. Její další historický román je
Z paměti krevních písařů nebo Prokletí
lipovského dvora, který vypráví o vyšetřování vraždy krutého hradního pána.
Román Neviditelná zranění je pak příběhem dvou mladých lidí, kteří se snaží
přežít v období 2. světové války.
Svou další knihu Zemřeš-li dřív než já
věnovala svým, již v té době, zemřelým
rodičům. Napsala román pro dívky Tanec v kopřivách a román pro ženy Zástava náhradního srdce. Tyto knihy najdete
také ve fondu naší knihovny.
Na svém literárním kontě má také detektivní romány, které vyšly v oblíbené edici
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Původní česká krimi (Sanatorium smrti,
Bába jedová) nebo také jako série knih
z vinařského prostředí Vinařská krimi (Vražedné chardonnay, Tramín s příchutí krve,
Nevěrné ženy pijí sauvignon, Ryzlink ostrý
jako nůž, Zrádná frankovka). Právě v těchto knihách představila čtenářům těžkou
práci vinařů v každém ročním období
roku těm, kteří tuto zkušenost nemají.
A v příbězích nechybí také vraždy.
Její nejnovější knihou je detektivní román Pachatelé dobra, který zasadila do

prostředí celebrit a jeden výtisk této
knihy paní Fojtová darovala do fondu
naší knihovny. Na konec naší besedy
měli slovo čtenáři, kteří kladli zvídavé
otázky na našeho hosta, a paní Fojtová
jim s ochotou odpovídal a. Jako poděkování za návštěvu pak dostala kytici
květin. Tím beseda skončila a příští rok
snad přivítáme dalšího spisovatele či
spisovatelku v naší obci.
Monika Podrazilová, knihovnice

Ze školních lavic
Slavnostní zahájení školního roku
Dne 3. 9. 2018 v 8. 30 hod. se uskutečnilo za
přítomnosti pana starosty slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019. Nejvýznamnější den to byl hlavně pro našich
patnáct prvňáčků, kterým přejeme, aby se
jim ve škole líbilo a dařilo.
Dravci
Dne 1. 10. 2018 se žáci mateřské i základ16

ní školy zúčastnili výukového programu
o dravcích. Celou hodinu mohly děti pozorovat a sledovat rozdílné druhy dravých
ptáků. Celý výklad byl pojat velmi zábavnou formou a všechny zúčastněné naprosto pohltil. Několikrát přistál samotný
opeřenec někomu na hlavě, děti si mohly
dravce pohladit nebo je dokonce ovládat
hlasem. K vidění bylo mnoho druhů těchto
dravců, ale nejvíc se nám vryla do paměti
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

obrovská sova „Bublina“ nebo majestátní
orel bělohlavý. Budeme se opět těšit někdy
příště.
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 11. 10. 2018 byla Základní škola
v Sudoměřicích otevřena pro veřejnost. Celé
dvě hodiny mohli rodiče a příbuzní žáků pozorovat výuku a chod školy v přímém přenosu. Návštěvy mohly srovnat, jak se výuka
ve škole zmodernizovala a to zejména díky
nově zakoupeným interaktivním tabulím
nebo využitím tabletů. Dále jistě všichni příchozí ocenili a pochválili nový interiér školy.
Výmalba na chodbě, nové podlahy nebo
nábytek ve třídách, tak to jsou hlavní prvky,
které stojí za to zmínit. Pokud jste nestihli letošní Den otevřených dveří, máte možnost
zase za rok. Těšíme se na Vás a děkujeme
všem, co si udělali čas a přišli.
Podzimní dostaveníčko
Již od pondělí 8. 10. 2018 se v obou školách začali objevovat výrobky z přírodnin
tzv. Podzimníčci. A to byl jasný signál, že se
přiblížilo tradiční Podzimní dostaveníčko
v tělocvičně. Letos se uskutečnilo ve čtvrtek
11. 10. 2018 Tato akce má za cíl prohlubovat
dobré vztahy mezi rodinou a školou. Díky
spolupráci nás všech měl i letošní ročník
úspěch a některým se ani po 18 hodině večerní nechtělo z akce domů. Připravené byly
dílničky pro všechny tvořivce, občerstvení
pro mlsálky a výstava Podzimníků pro pobavení a inspiraci. Sešly se krásné a nápadité
výrobky, které nás všechny potěšily. Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří si našli čas
a svojí kreativitou přispěli ke konání této
akce.
A nyní vám přinášíme výsledky hodnocení
Podzimníků v ZŠ:
1. místo HRAD - Agáta Hajdinová,
2. místo HODINY a BUDKA NA MUŘÍ NOŽPROSINEC 2018

CE - Jakub a Dominik Švrčkovi,
3. místo JEŽEK - Natálie Lavrovičová.
Za sladké odměny pro všechny autory letošních Podzimníků děkujeme spolku „Rodiče dětem“.
Třídění odpadu
Dne 16. října se uskutečnil ekologický program „Tonda Obal“, který měl dětem více
přiblížit důležitost třídění odpadu a recyklace. Žáci si sami formou hry zkoušeli třídit
obrázky s různými druhy odpadků, měli
možnost vidět drtě nejrůznějších materiálů, které se pak dále zpracovávají, seznámili
se se způsobem zpracování plastů a jeho
následným využitím. 4. a 5. ročník se ještě na nezbytnost třídění odpadků zaměřil
v projektu, ve kterém děti upozornily na
odpadky, které vyplavilo moře a na jejich
katastrofický dopad na život mořských živočichů. Veškeré nalezené informace žáci
zpracovali do přehledné naučné tabule.
AJ s rodilým mluvčím
Každé první pondělí v měsíci vyučuje
hodinu anglického jazyka rodilá mluvčí
Charlotte. Pro žáky je to dobrá zkušenost
konverzovat pouze v cizím jazyce a tak si
zdokonalovat své komunikační jazykové
schopnosti.
Strašidlácký den
Dne 26. 10. 2018 jsme si všichni užili tematicky zaměřenou výuku v převlecích.
Dopoledne plné hravých úkolů a her nám
zpestřilo běžnou výuku.
Bramborové odpoledne ve 2. třídě
Po loňských čtyřech společných setkání rodičů a dětí z 2. třídy strávených spolu s paní
třídní učitelkou jsme i letos na tuto příjemnou „tradici“ navázali a setkali se 12. listopadu opět v kmenové třídě. Tentokrát jsme
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nazvali naše společné setkání „Bramborové odpoledne“. Byly připraveny „bramborové hry“ - pexeso z brambor, hledání
brambory pod kelímky, tvoření – postavičky z brambor a přírodnin či vtipná brambora – dokreslování obrázku. Nechyběla ani
společná „pohybovka“ - nošení a vynášení
brambor z kruhu do kruhu nebo hra „Zdravení“, do které se zapojili opravdu všichni.
O výborné pohoštění se postaraly ochotné
maminky. Celá akce se nesla v pohodovém
a přátelském duchu. Další společné setkání
je plánováno před Vánocemi.
Zubní hygiena – prevence zubního kazu
Dne 13. listopadu jsme do naší školy pozvali studentky z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které studují obor Zubní
lékařství, aby našim žákům předaly nové
poznatky z oblasti prevence zubního kazu
a péče o zuby. Jejich hodina věnovaná
tomuto tématu byla zcela vyčerpávající.
Díky nim jsme se dozvěděli, že kartáček je
lepší menší, měkčí a s rovnými štětinkami.
Důležité je také, ne jak dlouho čistíme, ale
abychom čistili tak dlouho, dokud zuby
nebudou čisté! Od Kláry Kazíkové a Kamily
Malečkové se naši žáci dočkali velmi pěkného ohodnocení. Všimli si, že děti jsou nejen
bystré, ale péči o zuby se doopravdy věnují
a leží jim na srdci.
Dopravní výchova
Dne 8. 11. 2018 přijeli do školy za žáky
4. ročníku příslušníci Městské policie. Ve
dvou vyučovacích hodinách se věnovali dopravní výchově. Dne 12. 11. 2018 se
pak vydali na dopravní hřiště ZŠ Vančurova v Hodoníně, kde plnili pod dohledem
Městské policie praktickou část. Policisté
naše žáky chválili a některé zařadí do dopravní soutěže, která se uskuteční na jaro.
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Klub zábavné logiky a deskových her
I v letošním roce vybraní žáci z 3., 4. a 5. ročníku navštěvují Klub zábavné logiky a deskových her. Cílem je rozvíjet logické myšlení
a zdravou soutěživost žáků. Žáci zde chodí
opravdu rádi, společně trávíme 90 minut plných zábavného přemýšlení a hraní her.
Od října máme také nové přírůstky, kteří se
jmenují Ozoboti. Jsou to malí robotci, kteří
se programují pomocí kreslení čar a ozokódů (speciálních barevných značek), které
tvoří dráhy. Robotek poté dokáže po dráze jet, svítit různými barvami a dělat nejrůznější triky (otáčky, zpětný chod, točení
se jako tornádo apod.). Žáci dráhy vytváří
opravdu s nadšením a máme radost z každého dojetí Ozobota do cíle.
Mezi naše další oblíbené deskové hry patří Velbloudí dostihy, u kterých trénujeme
především odhad a předvídání herních
kroků do budoucna. Dále rádi hrajeme hry
Ubongo, Dixit a 3IQ. Užijeme si opravdu
kopec srandy a u toho se i zábavnou formou učíme.
Šablony EU
I v letošním školním roce 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. V červnu
jsme dokončili šablony – Doučování pro
žáky, Sdílení zkušeností pedagogů MŠ a ZŠ
a Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Od záři letošního roku realizujeme
již třetí a poslední šablonu Klub zábavné
logiky a deskových her pro žáky ZŠ v rámci
šablon. Chceme však na projekt navázat již
v dalším pololetí. V současné době podáObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

váme žádost na finanční podporu ze Šablon II pro projekt s názvem „Cesta je cíl“.
A co nás čeká?
V prosinci se všichni těšíme na příchod Mikuláše a Zpívání u stromečku. Čeká nás také
společný výchovný koncert Radima Zenkla
v Petrově. V lednu vás srdečně zveme na
Školní ples, který organizuje spolek „Rodiče
dětem“. V tomto měsíci zahájí výuku plavání žáci 1., 2. a 3. ročníku. Zápis do 1. třídy se
uskuteční 9. dubna 2019 a Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne 9. května 2019.

vé svačiny“. Přednáška byla zaměřena na
zdravé stravování. Pro rodiče si připravila
několik variant zdravých svačinek. Mohli
si vybrat mezi několika chutnými pomazánkami a dalšími zdravými potravinami.
Součástí besedy byla i prodejní výstava
zdravých potravin. Součástí besedy byla
i příprava nástěnky s několika inspiracemi
receptů svačin.
V rámci celoročního projektu ŠD proběhla
beseda s paní knihovnicí Podrazilovou na
téma „Dějiny Sudoměřic“. Paní Podrazilová
si pro děti připravila několik pracovních listů a povídaní o Sudomírovi.

Kolektiv ZŠ Sudoměřice
Hadašová, vychovatelka ŠD
Školní družina
Jako každoročně, tak i tento rok v říjnu
proběhla beseda s pamětníky naší obce.
Z oslovených pamětníků přišla pouze
paní učitelka Stružková. Povídala si s dětmi o historii obce a školství. Děti pozorně
poslouchaly a měly mnoho dotazů, jak se
žilo a učilo za dob dětství jejich babiček.
Začátkem listopadu se uskutečnila ve ŠD
beseda s paní Tomčalovou na téma „Zdra-

Poděkování a přání
Děkuji všem, kteří v tomto roce podporovali a spolupracovali s naší Základní školou
a Mateřskou školou v Sudoměřicích. Poděkování za celoroční podporu a úzkou spolupráci patří především zřizovateli školy Obci
Sudoměřice, pracovníkům Školské rady,
Spolku „Rodiče dětem“z. s., P. Mgr. Jackovi
Nowakowskému SchP., vedoucím zájmových útvarů školy, vedoucí
místní knihovny Monice
Podrazilové, sponzorům,
členům místních spolků,
místním firmám, rodičům
a příznivcům školy.
Krásné prožití svátků vánočních, nový rok 2019
naplněný klidem, pohodou, zdravím, štěstím, spokojeností, porozuměním
a radostí ze života
Vám všem přeje
Mgr. Hana Veselá,
ředitelka školy
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Zahájení školního roku

Den otevřených dveří
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Ekologický program „Tonda Obal“

Podzimní dostaveníčko
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Zubní hygiena – prevence zubního kazu

Z činnosti mateřské školy:
Mateřská škola byla o letních prázdninách
v provozu v době od 2. – 20. 7. 2018. Poté
byla uzavřena až do 1. 9. 2018. Během této
doby byly vymalovány třídy a vstupní prostory. Bylo odstraněno obložení stěn a koženkové shrnovací stěny v obou třídách.
Tímto nám vznikly větší prostory pro hry
dětí. Ve vstupní hale nám firma Antique
Sudoměřice zhotovila nové odkládací botníky s věšáky pro děti ze ZŠ, které do naší
školní jídelny přicházejí na oběd. Ve 2. třídě v přízemí byla provedena rekonstrukce
podlahy. Do obou tříd jsme zakoupili nové
koberce.
Školní rok jsme zahájili v pondělí 3. 9. Provoz MŠ je od 6. 30 do 16. 00 hodin. Pro
školní rok 2018 – 2019 jsme přijali 15 nových dětí. V MŠ máme nyní zapsáno 51
dětí. Děti jsou rozděleny do 2 tříd. Mladší
děti jsou v 1. třídě - „Berušky“, starší děti ve
2. třídě se jmenují „Včeličky.“ Všichni předškoláci spolu chodí do 2. třídy do Včeliček.
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Po prázdninách se děti hodně těší na společné hry na školní zahradě, kde se zároveň
seznamují i s novými mladšími kamarády.
Hry na zahradě těm nejmenším pomáhají
překlenout adaptační období, ve kterém
musí zvládnout odloučení od rodiny. Proto nás potěšily provedené rekonstrukce
herních prvků na zahradě, které nám v září
provedla firma Vemax Přerov, takže zařízení zahrady mohou děti stále využívat
ke svým hrám. S oblibou si vytvářejí i své
vlastní herní koutky, kde si hrají s tím, co
jim přírodní prostředí naší zahrady poskytne. Letošní slunečný podzim nám umožnil,
aby děti prožily co nejvíce pobytů venku
na zahradě. Rády zde také malují křídami
na venkovní tabuli a zdobí svými kresebnými výtvory i cihlovou zídku, která uzavírá
naši zahradu.
V měsíci září jsme se sešli s rodiči v MŠ na
schůzce, kde jsme probrali plán našich aktivit pro tento školní rok. Tento plán je uložeObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

ný na našich webových stránkách ZŠ a MŠ.
Co nás tedy v tomto školním roce čeká?
Letos pro děti uspořádáme tři výlety. V prosinci pojedeme do Skanzenu do Strážnice
na předvánoční program pro děti. V květnu navštívíme Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Již teď se těšíme na novou
muzikálovou pohádku „Anička a bylinkové kouzlo“, kterou zde uvidíme. Na konci
školního roku v červnu pojedeme do ZOO
Hodonín, kde máme objednánu komentovanou prohlídku o životě zvířat v této ZOO
a prohlídku zoologické zahrady.
Některé programy jsme s dětmi již prožili.
V měsíci září nás navštívila loutkoherečka
paní Lenka Sasínová s pohádkou Budulínek. Paní Sasínová děti vtáhla do děje
a pohádka je moc pobavila. Přinesla jim
i poučení o tom, jak se mají chovat v neznámých situacích a při setkání s neznámými
lidmi. Na divadlo za námi přišli i prvňáčci ze
ZŠ, kteří si ho s námi společně užili.
Na začátku října jsme s dětmi shlédli „Ukázku výcviku dravců,“ která se konala na hřišti
v Základní škole. Pro děti bylo toto představení velmi zajímavé. Mohly uvidět zblízka
poštolku, sovu, krkavce, kulíška i orla. Dozvě-
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děly se něco o jejich životě, čím se tito ptáci
živí, kde žijí. Některé z nich si děti pohladily
a prohlédly zblízka. Viděli jsme vzácné propojení těchto ptáků s jejich cvičitelem, které
jistě vzniklo dlouhým a trpělivým výcvikem.
Moc děkujeme„ Spolku rodiče dětem,“ který
nám celý tento program zaplatil.
Na schůzce v září v MŠ nás potěšilo, že přítomní rodiče projevili ochotu jít zase společně s námi do projektu „Výstava skřítků
Podzimníčků z domácích dílniček.“ A tak
se školka v době od 8. 10. – 10. 10. 2018
proměnila v dům různých skřítků Podzimníčků, které si děti za pomoci rodičů vyrobily doma. Výrobky byly krásné, nápadité
a děti si je se zájmem prohlížely. Během
těchto dní se také seznamovaly s různými
druhy ovoce, zeleniny a přírodnin. Přehlídka Podzimníčků vyvrcholila v MŠ ve středu
10. 10. 2018, kdy děti své skřítky představovaly ostatním a byly odměněny diplomem od paní učitelek a balíčkem sladkostí
od „Spolku Rodiče dětem.“ Moc děkujeme
paní Konečné za pomoc při stěhování
všech těchto krásných výtvorů do tělocvičny ZŠ, kde se 11. 10. konala společná akce
MŠ a ZŠ „Podzimní dostaveníčko“ s ochutnávkou různých druhů salátů, pomazánek
a s dílničkami pro děti. Děkujeme všem
rodičům za jejich tvoření s dětmi, podporu
dětí a účast na konané akci.
16. 10. 2018 se předškoláci zúčastnili společné besedy v ZŠ s ekologickým tématem
s názvem „Tonda obal na cestách.“ Děti se
dozvěděly, jak se správně třídí různé druhy odpadů a s jakými druhy kontejnerů se
mohou setkat. Beseda byla velmi zajímavá,
děti zaujala, o čemž nás přesvědčovaly na
vycházkách při cestách kolem kontejnerů,
kdy si sdělovaly, co do nich patří. Tak jen
ať jim jejich nadšení vydrží, abychom měli
naše prostředí, ve kterém žijeme, stále hezké a čisté.
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Na začátku listopadu za námi přijela logopedka Mgr. Alena Horáková, která provedla orientační logopedické vyšetření u dětí.
Na základě vyšetření a doporučení paní
logopedky potom mohou paní učitelky
ve třídách provádět s dětmi logopedickou
prevenci.
15. 11. se v naší MŠ konal program „Kouzelný zvoneček.“ Byl to prožitkový hudební program s prvky muzikoterapie. Děti
se seznámily s nástroji djembe, šamanský
buben, didgeridoo, tibetská miska, brumle,
salašnická fujarka, frčák, zvonky a další.
Na všechny jim zahrála paní Mgr. Svobodová, která nás v minulém školním roce
již jednou navštívila s jiným prožitkovým
programem. O nástrojích dětem poutavě
povyprávěla a při její hře si děti zatančily
indiánský tanec. Samy si potom mohly zahrát na bubny, na které se při hře posadily,
a na štěrchadla, což byla malá plastová vajíčka naplněná sypkým materiálem. V programu jsme si společně zahráli i na několik
dešťových holí, čímž jsme ve třídách vytvořili zvuk jemného padání dešťových kapek.
Dešťová hůl, jak jsme se dozvěděli, se vyrobí z vykotlaného stvolu kaktusu a vysype se drobnými kamínky nebo semínky.
Nakláněním hole, kdy se přesypává její náplň, se ozývá zvuk, který připomíná lehké
šumění deště. Proč ale dešťová hůl vznikla? Indiánské kmeny z Chile, které byly na
dešťové vodě závislé, věřily svým šamanům, kteří používali tento nástroj k přivolání deště. Nám se i přes naši společnou
hru na tento kouzelný nástroj však déšť
přivolat nepodařilo. Kouzlili jsme ale ještě
s dřevěnou zvonkohrou, se zvonečkem.
Při jeho hře jsme si ve ztišení mohli každý
přát své tajné přání. S těmi nevyslovenými
přáními se děti při zvuku nástrojů ještě oddaly krátkému odpočinku a proměnily se
v medvídky spáče. Tak snad se jim všem ta
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jejich tajná přání brzy splní…. Na program
„Kouzelný zvoneček“ jsme dětem přispěli
z výtěžku prodeje výrobků na „Podzimním
dostaveníčku.“ Tímto moc děkujeme všem
návštěvníkům našeho jarmarku a za zakoupení výrobků z dílniček paní učitelek.
19. 11. jsme se Včeličkami navštívili „Místní
knihovnu.“ Knihovnice Monika Podrazilová
dětem povyprávěla o organizaci knihovny a přečetla dětem příběh o Skřítku Medovníčkovi s předvánoční tematikou. Děti
měly radost, že si potom mohly samy knihy vybrat z polic, v klidu si prohlédnout
jejich ilustrace a poznávat první písmenka. Z knihovny děti odcházely obohaceny o nové setkání s knihami, s poznatky
o vzniku těchto knih a s radostí z obdarování barevnými skřítky, které pro ně vyrobila paní knihovnice.
Krásně si užily tento den i Berušky. Do rána
nám totiž napadl první sníh! Na zahradě
MŠ si děti z této třídy se sněhem vyhrály
a s paními učitelkami si společně postavily
sněhuláka. První sníh je pro všechny děti
vždy opravdu velmi vzácný a lákavý. Snad
se jim vydaří více těchto zimních radovánek
na naší zahradě a hlavně doma o Vánocích.
Na závěr tohoto článku chci poděkovat
za dlouholetou podporu naší MŠ, která je
součástí ZŠ, starostovi Sudoměřic panu
Stanislavu Tomšejovi. Moc děkujeme především za neustálé zlepšování provozních
podmínek naší MŠ, díky mnoha rekonstrukcím, které se v minulých letech v naší
MŠ realizovaly. Přejeme mu do další životní
etapy hodně zdraví, osobní spokojenosti
a pohody.
Čtenářům Zpravodaje přejeme klidnou
dobu adventní, pokojné Vánoce, pevné
zdraví a hodně radosti v novém roce.
Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
ve spolupráci s kolektivem MŠ Sudoměřice
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Zahájení školního roku - Berušky

Zahájení školního roku - Včeličky
PROSINEC 2018
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Divadlo Budulínek

Prvňáci v MŠ
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Vyhodnocení podzimníků

Kouzelný zvoneček
PROSINEC 2018
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Prevence zubního kazu

První sníh v MŠ
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Drakiáda
Vážení spoluobčané,
v září začal nový školní rok a tím pro Spolek
Rodiče dětem začíná pořádání a spolupořádání akcí a volnočasových aktivit dětí.
A protože školní rok teprve začal, chci jen
v krátkosti popsat naše poslední aktivity.
V září jsme finančně podpořili pro děti ZŠ
a MŠ ukázku dravců, která se uskutečnila na školním hřišti. Doufám, že se dětem
představení líbilo a bylo pro ně také poučné. Začátkem října pořádala ZŠ a MŠ
v tělocvičně „Podzimní dostaveníčko“, na
kterém byly prezentovány výtvory dětí,
tzv. Podzimníčci. Každý pojal zadání po
svém a můžu říct, že výtvory, které jsme si
mohli prohlédnout, měly různé materiálové i tvarové pojetí, ale všechny vypadaly
úžasně. Každý, kdo Podzimníčka přinesl,
byl odměněn sladkou pozorností, kterou
Spolek připravil.
V říjnu jsme taky pořádali jednu z tradič-
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ních akcí, kterou je Drakiáda. Po dohodě
se zástupci SK Sudoměřice jsme akci uspořádali na fotbalovém hřišti. Sešlo se zde
spoustu dětí, většinou v doprovodu rodičů
nebo prarodičů. Za velmi příjemného počasí a mírného větru už zanedlouho většina
účastníků proháněla své draky po obloze,
byli ale i někteří, co měli hodně naběháno,
a nepodařilo se. Stalo se také, že pár draků
přestalo poslouchat, letělo si vlastní cestou
a museli je dohledávat v okolních zahradách. Po obloze se pohybovalo přes čtyřicet draků různých velikostí, barev a tvarů,
proto bylo těžké vybrat tři, za které dostaly
děti sladkou odměnu. Menší odměnu dostaly všechny děti, které na Drakiádu přišly. Pitný režim jsme měli zajištěn od paní
kuchařek z MŠ, za což jim moc děkujeme.
Poděkovat bych chtěl i SK Sudoměřice za
poskytnutí sportovního areálu s jeho veškerým zázemím. Akce je pořádána hlavně
pro děti, ale dává možnost i rodičům zastavit se v této naší uspěchané době, odreagovat se, nebo potkat své přátele a kamarády a chvilku splknout.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
nám pomáhali v průběhu celého roku s organizací našich akcí, všem členům výboru
Spolku za strávený čas při pořádání těchto
akcí a všem rodičům, prarodičům a známým, kteří si našli čas a doprovázeli děti na
tyto akce.
Ještě bych chtěl jménem Spolku Rodiče
dětem popřát všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků a pro děti připojuju
přání, aby pod stromečkem našly dárky,
které si přály. Do nového roku 2019 přeji
klid, pohodu a hodně šťastně prožitých
chvil.
Marian Kočiš, předseda spolku
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Jaký byl rok 2018
u zahrádkářů?
Máme tady předvánoční čas a nezadržitelně se nám blíží konec roku 2018. Dovolte
mi tedy se trochu poohlédnout za některými událostmi v našem spolku. Zahrádkářský spolek v Sudoměřicích plánuje svou
činnost vždy na začátku roku na své výroční schůzi. Ne jinak tomu bylo i v tomto roce.
V jarních měsících probíhají ve všech okolních družebních organizacích výstavy vín.
V Sudoměřicích letos proběhla Místní výstava vín v květnu. Krásné počasí a také velký počet nasbíraných vzorků vín přilákalo
velký počet návštěvníků. Ale naši vinaři se
prezentovali nejen na Místní, ale i na Družební výstavě vín, která se uskutečnila tento rok ve Strážnici.
Spolek podporoval i další akce v naší obci.
V letních měsících zahrádkáři podpořili
svým stanovištěm i Sportovní den pro rodinu, který pořádá Sportovní klub Sudoměřice. Děti plnily na stanovišti úkoly se
zahrádkářskou tématikou. Spolek podpořil
i Sudoměřické hody, na kterých prezentoval vína místních vinařů. Po oba dva dny byl
o stánek s vínem našich vinařů velký zájem.

30

Na koci léta každoročně organizují zahrádkáři hlídání našich vinic a starají se o plašení špačků. Tradiční akce, kterou pořádá
náš spolek pro své členy je Svatomartinské
koštování mladých vín, které se koná v období kolem Martina v obecním sklepě. Pozváni byli i zástupci družebních organizací
a obce Sudoměřice. Po úvodních proslovech letos opět posvětil otec Jacek všechna přinesená mladá vína. Nemohly chybět
ani kachní speciality od místní restaurace.
Tento rok se zúčastnilo této příjemné akce
velký počet našich členů, kteří koštovali svá
vína do pozdních večerních hodin.
Samozřejmě práce ve spolku bylo mnohem více. Družební organizace si pravidelně vypomáhají účastí degustátorů, zapůjčením vybavení na družebních akcích, atd.
Musím ale vzpomenout i na naše členy,
kteří nás v tomto roce bohužel opustili.
Snad se nám daří udržovat tradici tohoto
spolku v Sudoměřicích, ale samozřejmě je
vždycky co zlepšovat.
Závěrem bych Vám chtěl popřát klidné a pohodové Vánoce a do nového roku hlavně
zdraví.
Miroslav Dajč
člen ZO ČZS Sudoměřice

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Ze života spolku Senioři ČR,
z. s. ZO Sudoměřice
Vzhledem k tomu, že třetí číslo Zpravodaje nevyšlo, seznámím vás aspoň krátce
s letními a podzimními akcemi. Začátkem
července se konala zdravotní přednáška
bylinkáře Karla Štenbauera o bylinkách
a mastičkách na pohybové ústrojí. Škoda,
že se této přednášky zúčastnilo jen několik našich členů, a od občanů nebyl zájem
žádný.
23. srpna, za úmorného horka, jsme jeli
v příjemně klimatizovaném autobuse na
plánovaný zájezd na hrad Bouzov a do
Loštic. Po prohlídce hradu jsme se prošli po okolí, někteří si nakoupili suvenýry
a odjeli jsme do Loštic, kde jsme se rozešli po restauracích na oběd, většina z nás
ochutnala nějakou tvarůžkovou specialitu, odpočinuli si a šli jsme na prohlídku
muzea výroby tvarůžek. Zajímavá prohlídka pod vedením průvodkyně, která
nás s historií poutavě seznámila. Ve vedlejší prodejně jsme nakoupili tvarůžky
domů i jako dárky pro blízké. To bylo vůně
v autobuse, a co teprve v úložném prostoru pod autobusem. Dali jsme si kávu
a v 16,00hod. vyrazili spokojeně k domovu s konstatováním, že ani tak velké vedro
nebylo.
Další velmi vydařenou akcí byl říjnový
zájezd do Piešťan a na družební návštěvu v Brezové pod Bradlom. V Piešťanoch
jsme si udělali individuální prohlídku náměstí, a prošli se po mostě přes řeku Váh,
zašli jsme si na kávičku a zákusek, dali si
něco k jídlu, koupili suvenýry či lázeňské
oplatky a po poledni jsme odjeli do Brezové, kde nás naši přátelé tradičně přivítali
„kyseliců“ s masem a uzeninou a přidali
další občerstvení. Setkali jsme se s přáteli,
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které jsme už rok neviděli, povyprávěli si,
zazpívali a spokojeni odjeli domů. Srdečného přijetí se dostalo i našemu starostovi a místostarostovi, kteří za námi přijeli
o něco později, a ti si zase měli co povídat
s primátorkou města Brezová p.Bradlom.
Za týden po zájezdu následovala naše
společná akce se Spolkem přátel destilátů a to výstavka a ochutnávka 37 salátů,
u kterých byl přiložen recept, od našich
členů a ochutnávka destilátů a macerátů
od SPD. K ochutnávce hrála cimbálová
muzika, takže bylo veselo. Recepty budou
přepsány do počítače a v budoucnu uvažujeme o tištěném vydání v brožurce. Byla
to velmi zdařilá akce, kladně hodnocená
oběma spolky.
V měsíci říjnu jsme se za hojné účasti
občanů a dětí sešli i na oslavách 100 let
republiky, které vzhledem k deštivému
počasí proběhly ve dvou etapách – v sobotu 27. 10. u památníku padlých před
kostelem, druhá část proběhla v pondělí
29. 10. v 18,00 hod. s lampionovým průvodem po cyklostezce ke hraničnímu kameni u obchvatu, kde bylo i přes velmi větrné
počasí zapálení vatry, sázení lípy a krásný
ohňostroj.
Již tradičně probíhá ve druhé polovině
listopadu členská schůze, na které popřejeme těm, kteří se dožívají kulatého nebo
půlkulatého jubilea. Letos jsme popřáli
a předali květinu 21 našim oslavencům,
z toho jeden se dožívá v těchto dnech krásných 90 let. Všem přejeme hodně zdraví
a lásky od svých blízkých. K dobré náladě
nám zahrál na harmoniku pan Vaňkát ze
Strážnice. Na 29. listopad jsme si zajistili vstupenky na koncert Grande Moravia
s velkým orchestrem v DK v Hodoníně.
Na prosinec plánujeme účast na rozsvěcování vánočního stromku, posezení při svíčkách s ochutnávkou cukroví a jiných dob31

rot, zpíváním koled, dále zájezd do divadla
Uherském Brodě na slovenskou komedii
s Marošem Kramárem Mandarinková izba.
Všem našim členům i občanům přejeme

radostné a požehnané Vánoční svátky
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2019.
Růžena Klásková

Návštěva Klubu důchodců v Brezové pod Bradlom – 19. 10. 2018

Členská schůze – společné foto jubilantů
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Z činnosti kulturního výboru
První prázdninový víkend v sobotu
30. 6. 2018 se uskutečnil další ročník RYBÁŘSKÉ NOCI. Tuto akci pořádáme ve spolupráci s OÚ a MRS Vanďurák. O večerní
super zábavu se nám jako obvykle postarala skupina FAIR PLAY ROCK. Občerstvení patřilo připravenému Bořkovi a o rybí
speciality se postarali sami rybáři, dokonce
připravili i tombolu, které se sešlo opravdu
hodně. Tímto bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na této akci jak v přípravě tak nějakým darem podíleli.
Na konci prázdnin nás čekala NEONOVÁ
párty , kterou pořádáme ve spolupráci
s OÚ, a na kterou se těší každoročně nejen děti, ale i jejich rodiče. Po celou dobu
se o nás hudebně staral DJ Johny Gregory
a v občerstvení jsme se mohli spolehnout
na Bořka. I když počasí bylo chladnější,
účast byla veliká a všichni se výborně bavili. Pro děti, rodiče a ostatní příbuzenstvo
byly na uvítanou připraveny neonové náramky, zúčastnit se mohli her v pojídání
melounů a banánů s čokoládou a šlehačkou, za které byly odměněny. Akce se nám
protáhla do časných ranních hodin.
Dne 15. 9. 2018 se uskutečnil výlet do Víd-
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ně, který zorganizovala a dopředu připravila Lidka Konečná. Tímto jí patří velký dík.
Jak tato akce dopadla, může posoudit jen
člověk, který se tohoto zájezdu zúčastnil.
No prostě byl skvělý.
Dne 27. 10. 2018 se u příležitosti 100 výročí
založení Československa konala oslava tohoto významného jubilea zakončená lampionovým průvodem. Vzhledem k nepřízni
počasí jsme byli nuceni přesunout lampionový průvod až na pondělí. Tuto akci pořádal bývalý pan starosta Stanislav Tomšej
ve spolupráci s OÚ a kulturním výborem.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
s přípravou tohoto jubilea jakkoliv pomohli, velký dík patří dětem ze základní školy,
které pod vedením Mgr. Míši Janečkové,
Mgr. Šárky Daňkové a Mgr. Terezy Orságové vystoupily s připraveným programem.
Na závěr roku nás čeká již tradiční rozsvěcování vánočního stromu, které se uskuteční 2. 12. 2018 od 17 hodin u statku
a 7. 12. 2018 od 17.30 hodin v tělocvičně
základní školy čertovská diskotéka. Na obě
tyto akce jste všichni zváni.
Jelikož je po volbách a kulturní výbor již ve
svém zastoupení končí, chtěl bych závěrem svým jménem a jako hlavní člen kulturního výboru poděkovat obecnímu úřadu, zastupitelstvu a všem, kteří tady
po celou dobu 4 let byly s námi. Velký
ale opravdu velký dík patří mojí manželce Lucce a Lidce Konečné, které mě
po celou dobu neopustily i když to se
mnou neměli jednoduché. Všem bývalým i stávajícím členům kulturního
výboru za perfektně odvedenou práci
a všem, kteří se snažili a snaží udržet
kulturu v této obci. Poděkování patří
i vám všem, kteří jste tyto akce navštěvovaly a navštěvujete. Ještě jednou
velký dík.
Za kulturní výbor Martin Stanislav
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Rybářská noc – 30.6 2018

Neónová párty na ukončení prázdnin – 25. srpna 2018
34
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Neónová párty na ukončení prázdnin – 25. srpna 2018

Výlet do Vídně – 15.9.2018
PROSINEC 2018
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Sportovní klub
Sportovní klub Sudoměřice, z.s. ocenil své
bývalé dlouholeté hráče a činovníky diplomem za zásluhy o rozvoj fotbalu v Sudoměřicích při příležitosti významného

životního jubilea, pana Stanislava Janečka,
Františka Mikésku a Stanislava Opavského.
Dr. Štěpán Buček, předseda SK

Oceněný Stanislav Janeček – předávající RSDr. Štěpán Buček

Oceněný František Mikéska – předávající RSDr. Štěpán Buček
36
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Oceněný Stanislav Opavský – předávající RSDr. Štěpán Buček

Hokejbal
Do sezony 2018/2019 jsme byli nuceni zapsat na soupisku více než třicet hráčů, protože již na Českém Poháru před sezonou
se nám několik hráčů zranilo. Začátek extraligové sezony se nám poměrně vydařil.
Podařilo se nám získávat body do tabulky
i se silnějšími soupeři, zejména v domácím
prostředí. Plný bodový zisk se nám podařilo přivést zatím jen z horké půdy z Karviné, naopak za tři body jsme doma prohráli
jenom s favoritem soutěže čímž je HBC
Kladno. Po dobu podzimní části nás hodně
trápí zranění, což se projevilo na výsledcích
mužstva. Největším problémem bylo zranění brankáře Ondreje Dekányho, který byl
velkou oporou na začátku sezony. Postupně se marodka vyprazdňuje a věříme, že do
dalších bojů již budeme kompletní a přidáme nějaké body do naší extraligové tabulky. Pozitivní věcí v našich řadách je zařazení
některých hráčů z našeho týmu do reprezentace WBHF, kteří v letní přestávce startovali na Mistrovství světa v Moskvě a přivezli
zlaté medaile. Naši hráči také startovali na
Mistrovství světa 3vs3 v Bratislavě, odkud si
přivezli stříbrné medaile. Zatím nám v exPROSINEC 2018

traligové tabulce patří sedmá příčka, která
nám zajišťuje play-off. Nesmíme zapomenout i na naše nejmenší kategorie. Mužstva
minipřípravky, přípravky a mladších žáků
podávali velmi dobré výsledky.
Výsledky odehraných zápasů podzimní části:
SK Sudoměřice : HBC Plzeň 2:1ss
Karviná : SK Sudoměřice 3:5
SK Sudoměřice : HBC Most 2:1
Rakovník : SK Sudoměřice 2:1
ALPIQ Kladno : SK Sudoměřice 12:3
SK Sudoměřice : Kovo Praha 2:1
Kert Park Praha : SK Sudoměřice 7:1
SK Sudoměřice : Autosklo Pardubice 8:3
SK Sudoměřice : ALPIQ Kladno 1:2
Letohrad : SK Sudoměřice 3:1
SK Sudoměřice : Hradec Králové 4:3pp
HBC Plzeň : SK Sudoměřice 4:1
SK Sudoměřice : Elba DDM Ústí nad Labem
3:4ss
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, divákům a obecnímu úřadu za
přízeň a podporu v našem sportu. Přejeme
všem bohatého Ježíška a Šťastný nový rok
2019.
Jan Kaluža
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Cyklistické okénko
Počasí přálo cyklistům a bylo moc hezky!
Hodné slunečních paprsků a málo deště.
Ideální je sednout na kolo a udělat si příjemný výlet! Věřím, že si každý udělal čas,
nasedl na kolo a našlapal nějaký ten kilometr v sedle kola. Cyklostezky se pomalu
dokončují i v našem regionu což je důležité pro naše bezpečí, protože cesty jsou
přeplněné auty a kamiony. Nemusí být
všechny asfaltové, stačí i zpevněné s jemným štěrkem, hlavně postavené mimo
hlavní cesty a klidně i lesy a loukami.
Docela mě mrzí, že se cyklotrasy buduji
v těsné blízkosti hlavních cest, kde jezdí
tisíce aut a cyklista stejně dýchá zplodiny
z aut. Hlavně nikdo by si nepřál nějaké
havarované auto, které se dostane až na
cyklostezku a srazí skupinu chodců nebo
cyklistu. Osobně dávám přednost jízdě
na kole po cestách v lese a singlech bez
asfaltu! Mám k tomu ideální kolo odpružené, tak nějaké nerovnosti mě nevadí
a spíše vyhledávám náročnější terény!
Máme tu ideální terény na cyklistiku, ale
máme i své odpůrce, že kolo do lesa nepatří a ničí cesty v lese. Vše má své pro
a proti, nějaká stopa po cyklistovi zůstane např. při prudkém brzdění. Projíždím
po cestách po těžbě lesa a musím někdy
jít pěšky, kdy je cesta neprůjezdná. Určitě
by pomohla větší tolerance a ohleduplnost všech, co les a cesty používají! Pochopím myslivce, když zvěř chce klid, tak
nemusíme vjíždět do blízkosti jejich teritoria a rušit je. Co se týká elektrokol, zda
patří do lesa tak z mé zkušenosti určitě
nemají takový výkon, aby ničila les! Tolerance a ohleduplnost při potkávání všech
lidí, co v lese hledají odpočinek a nabijí si
PROSINEC 2018

duševní baterky, je k nezaplacení!! Snad
se sejdeme i v bývalé oboře Radějov, kdy
si projedeme krásnou krajinu z Radějova
na Lučinu, a nebudou vyhazovat cyklisty
z cest, které slouží všem lidem! Všem přeji v příští sezoně jen příjemné cestování
a hodně zážitků v sedle a nejen na kole.
Závodní sezona dopadla úspěšně!
Cestování a závodění ve světě bylo
úspěšné, ale náročné ve všech směrech!
Chtěli jsme poznat mistrovství světa
v enduru horských kol a startovali jsme
ve třech závodech. Při účasti jen těch nejlepších závodníků z celého světa. Docela
se mi dařilo, povedlo se v rakousko - slovinském pohoří se dostat na stupně vítězů a přivést trofej za třetí místo! Závod
trval dva dny a na kole jsem ujel 98 km
a nastoupal 3000 metrů do kopců. Celkový čas závodu v sedle byl 8 hodin a šest
měřených úseků, kdy jsem závodil na
plno hodinu a pět minut, což je hodně.
Nejdelší měřený úsek měl 6,5 km a převýšení 1100 m, já jsem to sjel za 16 minut. Hodně náročné, ale krásné prostředí
a závod jsem si užíval. Po sečtení času to
bylo super. Další závod jsem absolvoval
v Italii v La Tule a dojel jsem si pro 6. místo. Starty byly v 2500 m nad mořem, kde
části sjezdovek byly kamenité a pokryté
sněhem. Na finálový závod jsem cestoval opět do Itálie do Figure primo k moři.
Bylo super sluníčko a teplé moře, ale
kopce byly opět náročné. Byl jsem rád,
že jsem je sjel bez zranění. Tratě byly
strašně prašné i kamenité, ale byli krásné výhledy až k moři. Dolů se jelo cestou
necestou, byl to opravdu zážitek! V nabité konkurenci jsem dojel na 9. místě
a tím zakončil sezonu. Českou enduro
sérii jsem vyhrál celkově a můj svěřenec
Kristian Poruban skončil na druhém mís39

tě v juniorech. Jsem moc rád za pěkné
výsledky a taky dobře odvedenou práci
celého teamu. Za podporu všech sponzorů a rodiny.
Čekají nás svátky Vánoční a taky Nový

rok, všem přeji klidné a pohodové svátky. V novém roce hodně zdraví a štěstí,
taky více času na sebe a rodinu.
Vlasta Hynčica

Novitech
Úspěšnou motoristickou sezonu mají
za sebou jezdci sudoměřického týmu
NOVITECH Motorsport. V závodech automobilů do vrchu Autoklub Česká trofej 2018 obsadil Michal Novický (Ligier
JS49) 3. místo absolutně, Radek Krakovič
(Formule FiKS 09 RK) 5. místo v absolutním pořadí (3. ve své třídě E2H-SS-1400).
V TOP 10 se umístil na 9. příčce Josef Dohnálek jr. (Citroen Saxo C2 VTS)
V letošním zimním šampionátu Winter
Slalom Cup obsadil Richard Šimoník na

Winter slalom
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Peugeotu 106 Rally pěkné 3. místo absolutně a 1. místo ve své třídě do 1400 ccm.
Tímto bych chtěl poděkovat obchodním
partnerům, spolupracovníkům a mechanikům (Petr Pavka, František Okáník, Pavel
Vaculík), za podporu, bez které by nebylo
možné se závodů zúčastnit: REC Group
s.r.o., Bonega, s.r.o., Obec Sudoměřice, Reklamní studio Strážnice Konečná.
Za Novitech Motorsport
Michal Novický

Náměšť - 2018
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Závod automobilů do vrchu Autoklub Česká trofej 2018 – 3. místo Michal Novický

PROSINEC 2018
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Slavnostní mše svatá v Sudoměřicích 25. 11. 2018 – sloužená
pomocným biskupem Josefem Nuzíkem

Obnova ministrantských slibů při slavnostní mši svaté – 25. 11. 2018
PROSINEC 2018
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – 2. 12 .2018

