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SUDOMĚŘICESUDOMĚŘICE
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, čte-
náři našeho Sudoměřického 
zpravodaje, 

období dovolených, krásného 
slunného počasí nám skon-
čilo. V plném proudu je doba 
vinobraní a  sklizně, děti už 
nabírají ve svých školních la-
vicích nové a nové informace. 
Okurková sezóna, jak je také 
uplynulé období nazýváno, 
nebyla obdobím bez činnos-
tia aktivit v naší obci.

Nejprve začnu činností 
Zastupitelstva obce Sudomě-
řice. Na červnovém zasedání 
se mimo jiné schválila přípra-
va možného rozšíření nevy-
hovující stávající komunikace 
v  průmyslové zóně, ovšem 
za spolufi ancování majitelů 
nemovitostív dané lokalitě. 
Dále byla schválena uzávěrka 
ZŠ a  MŠ Sudoměřice za rok 
2018 a  také závěrečný účet 
Obce Sudoměřice, také byl 
dokončen prodej navrácené-
ho pozemku v  lokalitě Pod 
Vápenkami. 

Pokračování na str. 3

Zahájení školního roku 2019/2020−žáci prvního ročníku

Vzpomínkové shromáždění při příležitost 82. výročí 
úmrtí československého prezidenta a hodonínského 
rodáka T. G. Masaryka
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Rodiče dětem – Od tabletu zpátky k světu

Senioři ČR – návštěva barokního zámku v Lysicích
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Pokračování z titulní strany
Na srpnovém zasedání zastupitelé schválili 
výkup několika pozemků v  k.ú. Sudoměřice, 
jako každoročně i příspěvek Nemocnice TGM 
v Hodoníně na obnovu zdravotnické techniky 
ve výši 25 tisíc Kč a hlavně schválilo koupi dru-
hé půlky bývalého statku. 
Tato významná část centra naší vesnice bude 
v budoucnu zcela jistě sloužit nám všem. 
V  kulturní a  společenské oblasti proběhlo 
několik úspěšných akcí. Dne 22. června 2019 
jsme i  přes deštivé počasí oslavili 80 let Vý-
klopníku, v  půli července proběhla velmi 
úspěšná neotřelá rocková přehlídka, kterou 
pořádal Kulturní spolek Zvedlá závora 2014. 
Koncem července jsme se i  s  místostarostou 
obce zúčastnili slavnostního předání ocenění 
obdržené v  soutěži Vesnice roku 2019, které 
proběhlo v  Morkůvkách, tato obec se stala 
pro letošní rok vesnicí Jihomoravského kraje. 
Jak už bylo napsáno dříve, naše obec se v této 
soutěži neztratila a obdržela dvě ocenění (Di-
plom Za příkladnou péči o historickou zástav-
bu obce a Zvláštní cena za činnosti MO ČZS). 
Za tato ocenění jsme obdrželi dar z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 75.000,-Kč. Na 
srpnovou Rybářskou noc nelze zapomenout 
a prázdniny vyvrcholily každoroční Neónovou 
párty, která letos přilákala rekordní počet ná-
vštěvníků. V září proběhlo tradiční poděková-
ní za úrodu – Dožínky. Dne 14. září 2019 uběh-
lo 82 let od úmrtí výrazné postavy v dějinách 

Československa Tomáše Garrigue Masaryka, 
zakladatele našeho státu a  prvního česko-
slovenského prezidenta. Pietní akt konaný 
v rodišti tatíčka Masaryka, v Hodoníně, byl za 
účasti vzácných hostů velmi důstojný. 
Z investičních akcí byla prodloužena komuni-
kace ve Starém potoku, byly dodavatelskou 
fi rmou rekonstruovány chodníky a  vjezd do 
areálu mateřské školy. Prodloužilo se osvětle-
ní na hřbitově, konečně byl dodána stavební 
buňka pro zázemí správce hřbitova. Také se 
podařilo dokončit vyspravení vyjetých kolejí 
na hrázi Baťova kanálu drceným kamenivem, 
nyní již cyklisté jezdí v katastru Sudoměřic na 
hrázi tohoto vodního díla po zpevněném po-
vrchu.
V nadcházejícím období nás čeká mnohé. Ve 
spolupráci s  DSO Obce pro Baťův kanál se 
bude provádět prodloužení cyklostezky v are-
álu přístaviště Pod Výklopníkem. Práce budou 
dokončeny do konce tohoto roku a  dojde 
k prodloužení stávající cyklostezky o cca 150 
m, až po železniční most. Na tuto akci byla již 
schválena dotace z Fondu malých projektů In-
terreg V-A a z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
Dále by měla být zahájena výsadba Protie-
rozních pásů v k.ú. Sudoměřice, kterou dojde 
k vytvoření větrolamu spodní a horní cestou 
na Mlýnky, přes bývalé sady, nyní jsou dotče-
né pozemky již vytyčeny.  Tento významný 
krajinný prvek pomůže zabránit degradaci 
půdy vlivem větrné eroze a  také napomůže 
vsakování dešťových vod v  krajině. Celkové 
náklady jsou necelé 2 miliony korun bez DPH. 
Další akce jsou postupně připravovány a plá-
novány.
Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl podě-
kovat všem, kteří se zapojili jakýmkoliv způ-
sobem do akcí, které v  uplynulém období 
proběhly, zejména patří velké díky všem po-
řadatelům, bez jejichž obětavé práce by to 
nebylo možné. Přeji Vám klidné a  radostné 
prožití podzimu.

František Mikéska, starosta 
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Usnesení č. 8/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na r. 2019. 
Celkem příjmy zvýšeny o 30 000 Kč, náklady zvýše-
ny o 142200 Kč a fi nancování zvýšeno o 112200 Kč. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/4
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce 
Sudoměřice a vyslovuje souhlas s celoročním hos-
podařením obce s  výhradou. Současně přijímá 
nápravné opatření: Uvedený nedostatek ve zprávě 
o  přezkoumání hospodaření byl ihned odstraněn 
a to tím, že Dodatek č. 1 ke smlouvě na vybudování 
přeložky kanalizace u  tělocvičně ZŠ byl zveřejněn 
na profi lu zadavatele dne 11. 12. 2018.
Aby se do budoucna neopakovala tato chyba, bude 
obec dbát na dodržování ustanovení §219 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, ve znění pozdějších předpisů, zejména tím, že 
uveřejní na profi lu zadavatele smlouvu uzavřenou 
na veřejnou zakázku, včetně všech jejich dodatků 
a změn nejpozději do 15 dnů od jejich uzavření, jejíž 
cena přesáhne 500 000,-Kč bez DPH.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje účetní 
závěrku ZŠ a  MŠ Sudoměřice, okres Hodonín, pří-
spěvková organizace za rok 2018.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/6
Zastupitelstvo schvaluje převod hospodářského 
výsledku ZŠ a MŠ Sudoměřice, PO za r. 2018 ve výši 
14 909,80 Kč do Rezervního fondu této příspěvkové 
organizace. 

Usnesení z 8. zasedání ZO 
Sudoměřice dne 24. 6. 2019

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/7
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 
parc. č. 1591/16, o výměře 756 m2  v k. ú. Sudomě-
řice, panu XXX za celkovou cenu 1 140 804,-Kč bez 
příslušenství.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Kočvara To-
máš)
Usnesení č. 8/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice předává celou zá-
ležitost prodeje parcely č. 946/3 v k. ú. Sudoměřice 
k posouzení stavebnímu výboru.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/9 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřej-
nění záměru směny pozemků parc. č. 1626/2 o vým. 
50 m², 1625/4 o vým. 213 m² v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Buček Josef)
Usnesení č. 8/9 bylo schváleno

Usnesení č. 8/ 10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice:
a) ZO pověřuje starostu obce k objednání projek-

tové dokumentace na rozšíření komunikace 
v průmyslové zóně

b) ZO Sudoměřice pověřuje starostu obce vyvolat 
jednání z dotčenými fi rmami za účelem rozšíře-
ní komunikace na p. č. 2654/41 v k. ú. Sudomě-
řice

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Kočvara To-
máš)
Usnesení č. 8/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/ 11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice smlouvu č. 
15/2019/Dot o  poskytnutí účelové dotace z  roz-
počtu Obce Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, 
Sudoměřice č. 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 
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a Městem Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 
01 Hodonín, IČ 00284891.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/11 bylo schváleno.

Usnesení č.8/ 12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje ve výši 
5000,- Kč zapsanému spolku Malovaný kraj.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje ZO 
ČZS v Petrově na Den vinařů.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 2 (Robert Šrédl, 
Kaluža Jan)
Usnesení č. 8/13 bylo schváleno.

Usnesení z 9. zasedání ZO 
Sudoměřice dne 26. 8. 2019
Usnesení č. 9/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO Sudomě-
řice.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2019. 
Celkem příjmy zvýšeny o  1.565 600,- Kč, náklady 
zvýšeny o 1.200 Kč a fi nancování sníženo
o 1.564. 400 Kč.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na r. 2019. 
Celkem příjmy zvýšeny o 1.000,- Kč, náklady zvýše-
ny o 163.000 Kč a fi nancování zvýšeno o 162.000 
Kč.

Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/6
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici 
č.11/2019 o  cestovních náhradách s  účinností od 
26. 8. 2019.
Hlasování č. 9: pro 9, proti 0, zdržel se 2 (T. Kočvara, 
DiS., D. Janeček)
Usnesení č. 9/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko.
Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) koupi ideální ½ spoluvlastnického podílu 

k pozemkům parc. č. 1781/17 o vým. 500 m2, 
1781/33 o vým. 3155 m², 1781/44 o vým. 240 
m², 1781/45 o vým. 16 m² od XXX za celkovou 
cenu 39.110,-Kč bez příslušenství.

b) koupi ideální ½ spoluvlastnického podílu 
k pozemkům parc. č. 1781/17 o vým. 500 m2, 
1781/33 o vým. 3155 m², 1781/44 o vým. 240 
m², 1781/45 o vým. 16 m² od XXX za celkovou 
cenu 39.110,-Kč bez příslušenství.

Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje: 
a) koupi ideální 1/2 spol. podílu k pozemku parc.č. 

1052/9 -ostatní plocha- o výměře 59 m2 k.ú. Su-
doměřice od XXX za celkovou cenu 590,-Kč bez 
příslušenství.

b) koupi ideální 1/2 spol. podílu k pozemku parc.č. 
1052/9 -ostatní plocha- o  výměře 59 m2 k. ú. 
Sudoměřice od XXX za celkovou cenu 590,-Kč 
bez příslušenství.

Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/9 bylo schváleno.
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Usnesení č. 9/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi 
pozemků parc. č. 1631/1 o  vým. 919 m2, parc. č. 
1632/1 o vým. 960 m², parc. č. 1497/34 o vým. 20 m², 
parc. č. 1497/35 o vým. 51 m²  od XXX za celkovou 
cenu 39 000,-Kč. 
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.9/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/11
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) koupi ideální 1/4 spol. podílu k pozemku parc. 

č. 1585 -orná půda- o výměře 3974m2 zapsané-
ho v KN na LV č. 510 pro k. ú. Sudoměřice XXX za 
celkovou cenu 19 870,-Kč bez příslušenství a 

b) koupi ideální 1/4 spol. podílu k pozemku parc. 
č. 1585 -orná půda- o výměře 3974m2 zapsané-
ho v KN na LV č. 510 pro k. ú. Sudoměřice od XX 
za celkovou cenu 19 870,-Kč bez příslušenství a 

c) koupi ideální 1/4 spol. podílu k pozemku parc. 
č. 1585 -orná půda- o výměře 3974m2 zapsa-
ného v KN na LV č. 510 pro k. ú. Sudoměřice od 
XXX za celkovou cenu 19 870,-Kč bez příslušen-
ství 

d) koupi ideální 1/4 spol. podílu k pozemku parc. 
č. 1585 -orná půda- o výměře 3974m2 zapsa-
ného v KN na LV č. 510 pro k. ú. Sudoměřice od 
XXX za celkovou cenu 19 870,-Kč bez příslušen-
ství. 

Hlasování č.v11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/ 12
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků parc. 
č. 1786/20 – orná půda – o výměře 4317m2 a parc. č. 
1786/123-ostatní plocha- o výměře 17m2 oba v k. ú. 
Sudoměřice od XXXX za celkovou cenu 162 240,-Kč 
bez příslušenství.
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/ 13
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k další-
mu jednání s vlastníkem pozemků parc. č. 1680/8 

a parc. č. 1680/9 v k. ú. Sudoměřice za účelem od-
koupení části těchto pozemků.
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi 
nemovitostí parc. č. 297, 300/1, 300/2 a 300/3 v k. ú. 
Sudoměřice do majetku Obce Sudoměřice od XXX 
za celkovou cenu 6.060.000,-Kč a pověřuje starostu 
obce k  zahrnutí těchto fi nančních prostředků do 
dalšího rozpočtového opatření. 
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/14 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o zřízení věcného břemene o vymezení služebnosti 
inženýrské sítě a  služebnost okapu mezi Obcí Su-
doměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 
00285331(strana povinná) a panem XXX).
Hlasování č. 15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/15 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o zřízení věcného břemene o vymezení služebnosti 
inženýrské sítě mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 
322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331(oprávněná) a XXX.
Hlasování č. 16: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/16 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o advokátní úschově č. 5/2019 s částkou 6.060.000 
Kč mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ 00285331 jako kupujícím, XXXX jako 
prodávajícím, JUDr. Janem Žajglem advokátem 
ev.č. 7129, AK Mechnáčky 970, 687 56 Strání, i. s. 
JUDr. Josefem Popelkou, ev. č. 35806, ul. 26. dubna 
1917, 688 01 Uherský Brod jako advokátní kanceláří.
Hlasování č. 17: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/17 bylo schváleno.
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Usnesení č. 9/ 18
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 
parc. č. 1601 v k. ú. Sudoměřice panu XXX, za cel-
kovou cenu 5.640,-Kč bez příslušenství, která je 
nižší než cena v daném místě a čase obvyklá, a to 
z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů a již 
dříve přijatých usnesení Zastupitelstvem obce Su-
doměřice při obdobných prodejích pozemků.
Hlasování č. 18: pro 11, proti 0, zdržel se 0   
Usnesení č. 9/18 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřej-
nění záměru prodeje pozemku parc. č.  1602 o vým. 
145 m2 v   k. ú. Sudoměřice, za podmínky dolože-
ní kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření SÚ 
dokladující přípustnost stavby sklepa stojícího na 
tomto pozemku.
Hlasování č. 19: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (T. Jane-
ček)
Usnesení č. 9/19 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/20
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje pro-
dej pozemků parc. č.  947/7 o vým. 102 m2 , parc. 
č. 947/8 o vým. 162 v k. ú. Sudoměřice, XXXXX, za 
celkovou cenu 2640,- Kč, která je nižší než cena v da-
ném místě a čase obvyklá, a to z důvodu narovnání 
majetkoprávních vztahů a již dříve přijatých usne-
sení Zastupitelstvem obce Sudoměřice při obdob-
ných prodejích pozemků. 
Hlasování č. 20: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/20 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/21
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo sta-
novit podrobnější podmínky pro umístění a  pro-
storové řešení staveb v  některých částech obce 
a pověřuje starostu obce k přípravě podkladů pro 
vydání takovéhoto dokumentu.
Hlasování č. 21: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (D. Ja-
neček)
Usnesení č. 9/21 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/22
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje výši 
paušální úplaty za zřízení věcného břemene pro stav-
bu plynovodní přípojky k nemovitostem v k. ú. Sudo-
měřice ve výši 500,-Kč bez ohledu na rozsah zatížení 
obecní nemovitosti.
Hlasování č. 22: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/22 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/ 23
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o odstra-
nění zemědělského stavby na pozemku parc. č. 257 
v  k. ú. Sudoměřice a  pověřuje starostu a  místosta-
rostu obce ke krokům vedoucích k odstranění sto-
doly v MŠ.
Hlasování č. 23: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (S. Tomšej)
Usnesení č. 9/23 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/ 24
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k objed-
nání Závěsného koše PK 2 od fi rmy CIME-M s.r.o., IČ 
26 09 5360 za celkovou cenu 105.000,-Kč bez DPH 
a k zahrnutí fi nančních prostředků do rozpočtu obce.
Hlasování č. 24: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/24bylo schváleno.

Usnesení č. 9/25
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí in-
formace k problematice měření rychlosti se závěrem, 
že měření radarem není proveditelné. ZO pověřuje 
starostu a místostarostu k hledání dalších alternativ 
zvýšení bezpečnosti provozu.  
Hlasování č. 25: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/25 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/26
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek 
Nemocnici TGM, p. o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, 
IČ 00226637 ve výší 25 000,-Kč na obměnu zdravot-
nické techniky.
Hlasování č. 26: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 9/26 bylo schváleno.

Starosta: František Mikéska
Místostarosta: Robert Šrédl
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Ze školních lavic …
Krásné bezstarostné období prázdnin skon-

čilo a my na plné obrátky rozjíždíme nový škol-
ní rok 2019-2020. Slavnostně jsme ho zahájili 
v pondělí 2. září 2019 za přítomnosti pana sta-
rosty a zástupců obce. Společně jsme přivítali 11 
prvňáčků.

V  úvodu našeho příspěvku se ještě ohléd-
neme za loňským školním rokem. Ve čtvrtek 27. 
června 2019 se uskutečnilo slavnostní rozlouče-
ní s  našimi páťáky. Žáci pátého ročníku si jako 
poděkování připravili krátké pásmo vlastních 
básniček. Při závěrečném rozhovoru na zahradní 
slavnosti jsme společně zavzpomínali na jejich 
začátky. Celkově nás opustilo 15 žáků. Z  toho 
dvě žákyně nastoupily na osmileté studium Pur-
kyňova gymnázia ve Strážnici, dalších jedenáct 
na spádovou základní školu ZŠ Strážnice, Škol-
ní. Dva žáci přestoupili na ZŠ Marie Kudeříkové, 
Strážnice.

V posledním týdnu školy se uskutečnil dne 
26. června pěší výlet na Výklopník, kde se opět 
žáci mohli projet na loďkách. Dne 27. června si 
žáci 1. a 2. ročníku užili společný Sportovní den 
na školním hřišti. V tento den žáci 3. 4. a 5. roč-
níku strávili příjemné dopoledne plné různých 
aktivit u rybníka Vanďurák.

V pátek 28. června 2019 proběhlo ve všech 
třídách ZŠ slavnostní předání vysvědčení.

Organizace tohoto školního roku: 
V tomto školním roce se základní škole vzdě-

lává 68 žáků ve čtyřech třídách.

Třída/ročník Třídní učitelka Počet 
žáků

I.(1.ročník) Mgr. Zora Damborská 11

II. (2. ročník) Mgr. Tereza Orságová 16

III. (3, 4 ročník) Mgr. Šárka Daňková 24 (18+6)

IV. (5. ročník) Mgr. Ludmila 
Foltýnová 17

Součástí školy je také Školní družina nově 
s  kapacitou 55 dětí (2 oddělení) s  ranním 
i odpoledním provozem. Vedoucí vychovatel-
kou školní družiny je paní Alexandra Hadašo-
vá, novou paní vychovatelkou je paní Alena 
Příkazská.

Na jaře tohoto roku jsme navázali na pro-
jekt EU „Moderní výuka“, projektem z Šablon 
II s  názvem „Cesta je cíl“, na který škola zís-
kala a 739 612 Kč. Cílem projektu je zlepšení 
kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 
kompetencích, podpora školních projektů, 
personální podpora, dále podpora profesní-
ho růstu pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a  průběžného se-
bevzdělávání.

Díky velké podpoře zřizovatele Obce Su-
doměřice, jsme opět mohli vylepšit prostředí 
obou našich škol. O prázdninách došlo k opra-
vě přístupové cesty k  mateřské škole a  cesty 
v zahradě a k odstranění nefunkčních bazén-
ků, které byly v  minulých letech nahrazeny 
mlhovištěm. Dále došlo k  obnově nábytku 
v kanceláři a sborovně mateřské školy. Na dvo-
ře základní školy byly postaveny nové pergoly, 
v  kuchyňce a  šatně byla položena nová pod-
lahová krytina a šatna byla vybavena novými 
šatními skříněmi.

A co nás v nejbližší době čeká? 
Žáci 4. ročníku absolvují dopravní výchovu 

s Městskou policií Hodonín. Ta nám také přislí-
bila preventivní program zaměřený na šikanu 
a  kyberšikanu. Ve středu 2. října se uskuteční 
beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou.  Ve 
čtvrtek 17. října se těšíme na projekt „Mezilid-
ské vztahy“, jehož součástí je Den otevřených 
dveří v době od 8.00 do 10.00 a v odpoledních 
hodinách od 15.00-18.00 proběhne „Podzimní 
dostaveníčko“. 

Všem přeji úspěšný a pohodový školní rok 
2019-2020.

Mgr. Hana Veselá
ředitelka školy
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Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky

Zahradní slavnost - rozloučení s páťáky
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27. června pěší výlet k rybníku Vanďurák

26. června pěší výlet na Výklopník
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Ukončení školního roku – 1. třída

Zahájení školního roku
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Z činnosti mateřské školy

Prázdniny uběhly jako voda a naše mateř-
ská škola se opět otevřela pro děti předškol-
ního věku. Uzavřena byla od 21. 7. do 31. 8., 
ale v budově se čile pracovalo. V MŠ byl insta-
lován nový nábytek v  kanceláři a  sborovně, 
byla obnovena elektroinstalace v  kanceláři, 
před mateřskou školou opraven přístupový 
chodník a také byl opraven chodník a terasa 
na zahradě MŠ. Tímto chci poděkovat zřizo-
vateli OÚ Sudoměřice, fi rmě Antique pana 
Josefa Bučka a  panu Cutákovi za spolupráci 
a realizaci.

První školní den připadl na 2. září. Paní 
učitelky si pro děti připravily třídy, šatny, 
a celý interiér školky provází ve výzdobě vče-
ličky a berušky. Tak se opět jmenují i naše tří-
dy. První třídu Berušky učí paní učitelky Jana 
Miklová, Dis. a Lenka Macelisová. V této třídě 
jsou mladší děti a  bude do ní docházet 23 
dětí. Druhou třídu Včeličky učí paní učitelky 
Petra Jančová a Mgr. Michaela Janečková. Do 
této třídy dochází starší děti a děti s povinnou 
předškolní docházkou. Dětí ve Včeličkách je 
26 a  v  tomto školním roce je 18 předškolá-
ků. Celkem navštěvuje naši mateřskou školu 
49 dětí. Z toho je 11 dětí nově 
přijatých. V  letošním školním 
roce máme několik změn 
v provozu MŠ. Provoz školky je 
od 6.15 h. do 16.15 h. Ráno se 
děti scházejí ve „scházecí“ tří-
dě Berušek a  jsou spojeny do 
7.15 h., poté odchází děti do 
své třídy Včeliček. „Rozcházecí“ 
třída je od 15.45 h. do konce 
provozu MŠ ve třídě Včeliček. 
Novinkou v  tomto školním 
roce je i  odpolední pobyt na 
zahradě. Děti po odpolední 
svačince mohou za příznivého 
počasí pobýt venku na čers-
tvém vzduchu, proběhnout se 

a využívat pískoviště, průlezky a herní prvky 
na zahradě MŠ. 

Od září začínáme naplňovat ve třídách 
náš nový školní vzdělávací program s názvem 
„Svět je jako rozkvetlá louka, stačí přivonět“. 
Naším cílem je respektovat individuální po-
třeby dětí a  prostřednictvím různých metod 
a  forem práce jim zprostředkovávat nové 
poznatky a  prožitky, vytvářet pocit pohody 
a  celkově rozvíjet jejich osobnost. Chceme, 
aby děti v průběhu předškolního vzdělávání 
dosáhly takových dovedností, vědomostí, ná-
vyků a postojů, které by jim umožnily dobrý 
start do další životní etapy. 

Naše cíle chceme uskutečňovat prostřed-
nictvím her, různých aktivit a  společného 
povídání, vycházek po okolí mateřské školy 
a  pozorováním přírody. Do naší práce zařa-
zujeme četbu pohádek a  návštěvy různých 
divadelních představení a koncertů. Nejbližší 
divadelní představení se uskuteční v  měsí-
ci říjnu, kdy za námi do MŠ přijede „Divadlo 
z  truhlice“.  V  říjnu nás čeká ještě přehlídka 
skřítků Podzimníčků. V  listopadu máme na-
plánováno divadelní představení divadla 
„Sluníčko“, besedu s myslivcem panem Stani-
slavem Náhlíkem, budeme mít logopedickou 
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depistáž a  také adventní dílničky s  výrobou 
adventních věnců a  svícnů. Poslední akcí 
bylo Uspávání broučků s  lampiónovým prů-
vodem, které se uskutečnilo 26. 9. na zahra-
dě MŠ a  blízkém okolí. Na této akci jsme se 
symbolicky rozloučili s létem, uspali broučky 

písničkou při kytaře a  zbývá jen se těšit na 
krásný barevný podzim. Tímto bych chtěla 
i  za kolektiv zaměstnanců MŠ popřát všem 
čtenářům zpravodaje krásné podzimní dny 
plné sluníčka.

Zastupující vedoucí učitelka Petra Jančová

Uspávání broučků s lampionovým průvodem

Uspávání broučků
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Rodiče dětem

Vážení spoluobčané jménem spolku „Ro-
diče dětem“ Vás chci informovat o našich ak-
tivitách a posledních akcích, které jsme pořá-
dali.

Nejdříve chci ale poděkovat všem, kteří 
nám pomáhají s  přípravami akcí s  jejich sa-
motným uskutečněním, případně podporují 
naše akce různými příspěvky. Velké díky všem 
členkám spolku a vám všem, kteří nás podpo-
rujete a pomáháte nám.

Při přípravě a pořádání akcí se snažíme vy-
užít našich zkušeností a přizpůsobit akci aktu-
álním podmínkám. U spaní s pohádkou jsme 
tedy vyzkoušely snížit počet dětí a  připravit 
tuto akci pro žáky první, druhé a třetí třídy zá-
kladní školy. Akce se uskutečnila po dohodě 
s  paní ředitelkou v  družině ZŠ, kdy měli děti 
možnost využít většinu zábavných her a spo-
lu s využitím přístupu do tělocvičny. Po večeři 
a následné hygieně se děti uložily do spacáků 
a mohlo se číst. Ve 23.00 už byl klid, což bylo 
oproti minulým rokům velký posun. Ráno se 
dětem připravila snídaně, uklidili jsme druži-
nu a děti se rozcházely domů a doufáme, že 
spokojené.

Někdy chceme zkusit i  něco nového. 
V  tomto roce jsme se pokusily po dohodě 
se Zahrádkáři Sudoměřice obnovit „Slet ča-
rodějnic“. Akce má pevně stanovené datum, 
nemůžeme ji přesouvat, jak se nám hodí. Buď 
akce bude, nebo nebude. A počasí bylo letos 
v  tomto čase velmi zajímavé. Ještě v  pondě-
lí 29. 4. platil kvůli suchu zákaz rozdělávání 
ohňů. Po nahlášení akce k hasičům nikdo akci 
nezrušil, proto se pokračovalo v  přípravách. 
Po zjištění, že nejde vykopat ohniště, jsme 
využily nabídky k  zapůjčení velkého přenos-
ného železného ohniště. Jenže večer začalo 
pršet a pršelo i celé dopoledne v úterý. To už 
mi začal zvonit telefon skoro neustále, jestli se 
slet uskuteční. V areálu zahrádkářského skle-
pa je podle mne dostatek zastřešeného mís-

ta na podiu. Vedla mne k tomu věta jednoho 
mého kamaráda „Není špatného počasí, jsou 
jen špatně oblečení lidé.“ Rozhodnutí padlo, 
že akce proběhne. Hodinu před akcí nám pře-
stalo pršet a pak už se muselo rychle jednat. 
Nachystat vatru, k tomu menší oheň na opé-
kání, vymést kolečko, poutírat lavičky, nakrá-
jet špekáčky, nachystat stanoviště pro děti 
a spousta dalšího. Při zahájení jsme měli men-
ší zpoždění, lidé se už začínali scházet a nevě-
děli, jestli se Slet uskuteční. Snad nám všichni 
odpustili zpoždění vzhledem k  tomu počasí. 
Zapálili jsme vatru a slet mohl začít. Pro děti 
bylo připraveno několik stanovišť, některé si 
vyzkoušeli i  rodiče. Po splnění zkoušek byli 
všichni odměněni a mohlo se opékat. Pro do-
spělé si připravily program zahrádkáři, který 
měl z mého pohledu velký úspěch.  Hodnoce-
ní nechám na Vás, kteří jste se akce účastnili. 
Věřím, že akce bude mít pokračování i v dal-
ších letech.

V neposlední řadě musím zmínit akci „Od 
tabletu zpátky k světu“.  Stejné místo, bývalá 
přehrádka, okolí potoka a  rybníku Vanďurák. 
Toto prostředí se nám velmi zalíbilo, poskytu-
je nám to zde vše, co potřebujeme k této akci. 
Proto tedy ani jinou variantu místa nehledá-
me. Bylo zde opět připraveno několik stano-
višť, které absolvovali všichni příchozí, hlavně 
tedy děti. Opět si mohli vyzkoušet lanové cen-
trum, střelbu z praku, rýžování zlata, uzlování, 
poznávání stop, zdravovědu, rozpoznávání 
ryb a  spoustu dalších zajímavých činností. 
Na konci po splnění úkolů je čekala odměna 
ve formě cukrové vaty a špekáčku. Zakonče-
ní proběhlo v příjemném prostředí u rybníku 
Vanďurák, kde byla možnost, při opékaní si 
povykládat s  kamarády a  známými. Akce se 
zúčastnilo 82 dětí, což je zase o něco více než 
v předchozím ročníku. Nás to velmi těší a po-
vzbuzuje pokračovat v této akci dále.

Rád bych zmínil, že náš spolek podporuje 
nemalou částkou Obecní úřad, za což děku-
jeme. Pro fungování spolku jsou však důležití 
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tři statutární zástupci. Tím je předseda, mís-
topředseda a hospodář. Bez těchto zástupců 
spolek nemůže fungovat. 

Uvádím to zde proto, že podle stanov 
spolku končí každému členovi závazky vůči 
spolku po skončení docházky dítěte do ZŠ 
v Sudoměřicích. 

Mně jako předsedovi končí tento závazek 
k 30. 6. 2020. Je proto důležité, aby byl zvolen 
předseda nový. Uvítal bych, aby zvolení pro-

běhlo ještě tento rok, abych případně předal 
zkušenosti s předsednictvím. Pokud se nena-
jde nikdo na tuto pozici, bude se Spolek s nej-
větší pravděpodobností muset zrušit. Tím 
pádem zanikne i  spousta krásných akci pro 
děti. Vše už je jen na zvážení Vás rodičů, jestli 
chcete pokračovat.

S  přáním prožití krásných podzimních 
dnů,

Marian Kočiš

Spaní s pohádkou

Od tabletu zpátky k světu Slet čarodějnic
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Poděkování
Vážení přátelé dětí,
ráda bych jménem svým a  organizace 

DDM Strážnice poděkovala manželům Jose-
fovi a  Radce Bučkovým, Veronice Cutákové 
a  Adéle Bučkové za pomoc při realizaci pří-
městského tábora v Sudoměřicích. Díky patří 
i  paní ředitelce Mgr. Haně Veselé za poskyt-
nuté zázemí školy a  v  neposlední řadě i  pa-
ním kuchařkám z mateřské školy v Sudoměři-
cích, které nám výborně vařily. 

Děkuji všem za výbornou spolupráci 
a  přeji hodně úspěchů v  osobním i  pracov-
ním životě. 

Mgr. Marie Flašarová
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Jak to chodí na káčku?
Zvoní zvonek… sociální pracovnice kon-

taktního centra na malé obrazovce videozvonku 
zběžně kontroluje, v jakém stavu je příchozí a míří 
ke vstupním dveřím otevřít. Pro pracovníky je ne-
bezpečné pouštět do zařízení silně intoxikované 
nebo na první pohled agresivní osoby, zvláště 
pokud je neznají. Příchozí paní prosí o  pomoc, 
blondýna ve středních letech je v k-centru popr-
vé, nikdy by ji nenapadlo, že se tady kdy ocitne, 
rozpláče se, omlouvá se, občerstvení odmítne, pa-
pírový kapesník si bere.. začíná své vyprávění tím, 
že už delší dobu sleduje změny v chování svého 
dospívajícího syna, přestal chodit do školy, už s ní 
skoro vůbec nemluví, stýká se s podivnými lidmi, 
odchází z domu v průběhu noci, doma se začaly 
ztrácet peníze a  včera mu našla v  kapse bundy 
injekční stříkačku a  nějaké věci, o  kterých neví, 
k čemu slouží, a popisuje jednotlivě balené liho-
vé tampony používané před vpichem k zamezení 
zanesení infekce do žíly. Vysokoškolsky vzdělaná 
sociální pracovnice s psychoterapeutickým výcvi-
kem poskytuje odborné sociální poradenství, paní 
odchází o poznání klidnější, protože se jí dostalo 
pochopení, podpory a  informací, které potřebo-
vala k tomu, aby se v situaci, která nastala, mohla 
zorientovat. Děkuje, domlouvá si další schůzku, 
z  kabelky vytahuje peněženku, aby zaplatila za 
proběhlou konzultaci. Pracovnice ji ujišťuje, že 

všechny služby jsou zdarma. Protože je úterý, 
den, kdy se pracovnice kontaktního centra obje-
vují v terénu, připraví si batohy označené logem 
vážky. Mají v nich dostatek čistých injekčních stří-
kaček a zdravotnický materiál potřebný k aplikaci 
drog, díky němuž se výrazně snižuje riziko přeno-
su infekčních chorob v populaci – nejen mezi uži-
vateli drog, ale v celé populaci, protože uživatelé 
drog jsou v běžném kontaktu s námi všemi, ne-
jsou nikde izolováni. Do batohu se musí vejít také 
informační letáčky a brožurky a především speci-
ální malý kontejner na použité injekční stříkačky, 
které mohou být zdrojem nebezpečné infekce 
a  nepříjemného poranění. Pracovnice kontakt-
ního centra v  terénu poctivě procházejí riziková 
místa v  Hodoníně i  v  okolních obcích a  sbírají 
pohozené injekční stříkačky, ročně přepraví pinze-
tou do kontejneru téměř tři stovky kusů stříkaček 
nalezených na běžně přístupných veřejných mís-
tech a přispívají tím k ochraně zdraví obyvatel Ho-
donínska a k bezpečnějšímu životnímu prostředí 
pro nás všechny. Pracovnice kontaktního centra 
jsou k dispozici všem lidem ohroženým závislostí 
na návykových látkách, uživatelům drog a  jejich 
blízkým, pracují v kontaktním centru i v terénu ne-
jen v Hodoníně, všechny služby poskytují zdarma, 
anonymně a mlčenlivost je pro ně samozřejmostí. 

PhDr. Táňa Faltisová, vedoucí Kontakt-
ního adiktologického centra Vážka Oblastní 
charity Hodonín

Schola při kostele Krista Krále v Sudoměřicích
Kdo z dětí z MŠ či ZŠ má zájem zpívat ve schole při dětských mších, ať přijde mezi nás. Zkoušky 

malé scholy budou vždy v pátek před dětskou mší. Rádi přivítáme i zpěváky z řad starší mládeže či 
dospělých, kteří by se chtěli připojit ke zpěvům na nedělních a svátečních mších.

Také bychom Vás chtěli informovat, že se pod vedením paní Jany Miklové a Michaely Janečko-
vé bude letos opět nacvičovat vánoční pásmo, které bude k vidění v kostele Krista Krále v Sudo-
měřicích 25.12. Letos jsme se však domluvili na malé změně. Chtěli bychom zařadit více hudebních 
pasáží, ať už pěveckých či instrumentálních. Tímto bychom chtěli požádat nejen děti, ale i mládež 
či dospělé, kteří by se k nám chtěli připojit (pěvecky, herecky či hudebně), ať tak učiní, a společně 
tak vytvoříme malý vánoční muzikál. Zkoušky budou probíhat jako každoročně v sobotu dopo-
ledne nejpozději od listopadu (ještě upřesníme). Neváhejte a přijďte mezi nás v pátek či v neděli 
přede mší! 

Na setkání se těší Michaela Janečková, vedoucí scholy
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Senioři ČR
Skončilo horké léto, prázdniny, dny dovo-

lených, hlídání dětí, užívání si krásných letních 
dnů. V  těchto prázdninových měsících byla 
omezena i naše činnost.

Počátkem července se naše předsedkyně 
a místopředseda zúčastnili spolu s dvěma zá-
stupci z hodonínské organizace setkání s vede-
ním Klubu důchodců v Brezové pod Bradlom. 
Předmětem setkání bylo projednání a  nový 
návrh smlouvy o další spolupráci mezi našimi 
spolky.

Na středu 28. 8. jsme měli naplánovaný zá-
jezd na Zelenou horu a zámek v Lysicích. Vyjíž-
děli jsme v 6 hod. ráno, protože cesta do Žďáru 
trvala 3 hod. Už při vjezdu do města jsme na 
kopci viděli ambity ve tvaru deseticípé hvězdy, 
které měly chránit poutníky před nepřízní po-
časí, a za nimi vyčníval kostel, který je kultur-
ní památkou zapsanou do seznamu Unesco.  
Kostel je v  současné době v  rekonstrukci, ale 
i  tak bylo co obdivovat. O  kostele i  ostatních 
pamětihodnostech Žďáru nás poutavě sezná-
mil průvodce. 

Po prohlídce jsme odjeli do Lysic, kde byl 
rozchod na oběd, kafíčko, zmrzlinu a na 14hod. 

jsme měli objednanou prohlídku barokního 
zámku. Ujala se nás velmi příjemná průvod-
kyně, která nám poutavě a zajímavě vyprávěla 
o historii zámku a o životě jeho majitelů. Kdo 
měl zájem, šel se ještě projít krásnou přilehlou 
zahradou. Občerstvili jsme se v místním bufe-
tu, poseděli na lavičkách a  všichni spokojeně 
odjeli domů. I přes horké počasí, můžeme hod-
notit zájezd za zdařený.

V  nadcházejících měsících nás toho čeká 
hodně.

V  úterý 1. října jsme se zúčastnili oslavy 
Dne seniorů, kterou pro všechny občany dů-
chodového věku pořádal OÚ v  tělocvičně ZŠ. 
Na úterý 8. října jsme si naplánovali přátel-
skou besedu s posezením při burčáku ve skle-
pě u  zahrádkářů s  členy přátelské organizace 
z Brezové p. Bradlom. V sobotu 12. října ukon-
číme výlety na kolech pod vedením p. Václava 
Možnara.

V  pátek 18. října bude společná akce se 
Spolkem přátel destilátů, kdy ochutnáváme 
výrobky, které jsme si připravili, a ke každému 
výrobku je přiložen recept. Letos to budou vý-
robky z listového těsta. Škoda, že pro tuto akci 
nelze dělat výrobky teplé kuchyně z  důvodu 
změny chuti i konzistence po vychladnutí.

Na sobotu 26. října 
jsme měli plánovaný 
zájezd do Uh. Brodu 
na koncert P. Spále-
ného, ale tento je pro 
nemoc zrušený. Ná-
hradní alternativou 
je zájezd do Zlína na 
divadelní představení 
Saturnin, ve středu 
16. října. V  polovině 
listopadu bude člen-
ská schůze s  přáním 
jubilantům. V prosinci 
Zpívání při svíčkách 
a akce OÚ.

Růžena Klásková
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Setkání v Brezové pod Bradlom

Návštěva poutního místa – Zelená hora v Žďáru nad Sázavou
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Rybářská noc
I letos Kulturní Komise ve spolupráci s místní Rybářskou skupinou Vanďurák pořádala Ry-

bářskou noc.
K tanci a poslechu nám hrála naše velmi známá kapela Fair Play a i přes nepřízeň počasí nás 

dokázali roztančit a přilá-
kat na parket. Kolem půl-
noci proběhla také oblí-
bená tombola, kde byla 
spousta hezkých cen od 
našich sponzorů.

Jako jedna z  před-
ností téhle skvělé akce 
je nejen její rybářská vý-
zdoba, ale hlavně jsme 
mohli ochutnat kulinář-
ské umění našich míst-
ních rybářů a  vybrat si 
nějakou z jejich specialit. 

Kostmi se nikdo neu-
dávil, tak se zase těšíme 
na příští rok.

p y p p p
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Neonová párty
Jak už je každoročně zvykem, tak i  letos 

pro vás kulturní výbor ve spolupráci s OÚ při-
pravili naši oblíbenou NEONOVOU PÁRTY.

O hudbu a zábavu se nám jako každoroč-
ně postaral úžasný DJ JOHNY GREGORY a že 
nás nešetřil. Počasí nám letos přálo a těžko se 
hledalo volné místo k sezení. Plný areál i par-
ket všemi věkovými kategoriemi do pozdních 
ranních hodin byla skvělá podívaná nejen pro 
nás pořadatele. 

Neonovou atmosféru podpořili všechny 
blikající doplňky a  také malování na obličej, 
které vám všem každoročně věnuje váš kul-
turní výbor s obecním úřadem. 

Na závěr všem dětem i jejich rodičům pře-
jeme úspěšné vkročení do nového školního 
roku, málo stresu a více párty. Všichni se těší-
me na další společnou a akci a doufáme, že se 
sejdeme v minimálně takhle hojném počtu.

Radka Bučková
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Hokejbal
Začal podzim a  s  ním i  nová sezona pro 

naše hokejbalisty. Náš tým prošel hodně 
změnami. Mnohé změny přišli v poli, kde náš 
tým výrazně posílil, ale také na pozici trenéra. 
Sudoměřické Áčko začal trénovat bývalý pilíř 
Sudoměřické obrany Mário Dinka. Tým tvoří 
27 borců, kde se nachází zdravé jádro z  mi-
nulé sezony, nové posily ze Skalice a  Opavy, 
ale také dravé mládí z  Kyjova, které se snaží 
zapracovat a  přidat první starty v  Extralize 
mužů.

Příprava začala hned na začátku květ-
na, kde naši hráči nabírali 3x týdně kondici. 
V rámci přípravy jsme se zúčastnili silně obsa-
zeného turnaje ve Skalici, který jsme vyhráli. 
Pak přišla generálka v  rámci soustředění na 

Lučině a  poslední přípravný zápas s  týmem 
Jokerit Bratislava s výsledkem (3:4pp).

Extraliga vypukla na půdě silného Kladna. 
Jelikož Kladno patří k  největším favoritům, 
nečekalo nás nic lehkého a prohráli jsme v po-
měru 6:0. Druhé a třetí kolo jsme se přemístili 
konečně na domácí půdu a  velmi úspěšně. 
Hradec Králové, který se pyšní velkými am-
bicemi, na našem asfaltu neuspěl a  náš tým 
vyhrál 4:3. Druhý domácí zápas jsme sehráli 
s  Pražským Kovem a  opět jsme na domácím 
hřišti vyhráli a to v poměru 4:2.

Po třech odehraných kolech se nacházíme 
na krásném čtvrtém místě. Děkujeme všem, 
kteří se jakkoliv podílí na funkci našeho týmu.

Jan Kaluža ml.
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Divadlo Pohádka z truhlice

KVĚTINY POMNĚNKA SUDOMĚŘICE - PO 
PRÁZDNINÁCH ZNOVU OTEVŘENO !!! 

ČTVRTEK, PÁTEK – 15:00 – 17:00 HOD. 

SOBOTA – 8:00 – 11:00 HOD. 

                                                             

- UMĚLÉ I ŽIVÉ VYPICHOVANÉ VAZBY, IKEBANY 

- DUŠIČKOVÉ VAZBY  

- SMUTEČNÍ KYTICE 

                                        - ŘEZANÉ KVĚTINY                 

- ARANŽOVÁNÍ NA ZAKÁZKU 

 

                                                                                                                         - DEKORATIVNÍ SVÍČKY 

                                                                                                                      - ORIGINÁLNÍ DÁRKY             

                                                                                                               - DÁRKOVÉ VÍNO 

                                                                                                       - KERAMIKA 

                                                                                                                         - VÝZDOBA INTERIÉRU 

                                                                                                                                   - NAROZENININOVÉ KYTICE  

 

                                                        

        SVATEBNÍ FLORISTIKA,    FIREMNÍ VEČÍRKY A SOUKROMÉ AKCE 

 

SUDOMĚŘICE 14, 696 66                                                                               Tel:  774 722 288 

e-mail: obchodpomnenka@eznam.cz Facebook: Květiny Pomněnka Sudoměřice 
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Třída Berušek – školní rok 2019/2020

Třída Včeliček – školní rok 2019/2020
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