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Čtvrtletník, prosinec 2019

SUDOMĚŘICE
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho
Sudoměřického zpravodaje,
ani jsme se nenadáli, podzimní čas
už dává sbohem a o slovo se už hlásí paní zima. Doba adventní je už za
svou polovinou, je to doba zklidnění, očekávání, rozjímání a příprav na
svátky Vánoční. Jak už to tak bývá,
konec roku je také tradičně spojen
s bilancováním dosavadního období a je to zároveň období plánů
a vizí do dalšího období.
Bez pár dnů rok od ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice se rozhodl ukončit své
aktivní účinkování v komunální
politice bývalý dlouholetý starosta
pan Stanislav Tomšej. V čele naší
vesnice stál téměř tři desítky let,
aktivně se podílel na rozvoji Sudoměřic pro ostatní spoluobčany.
Byla to dlouhá doba plná nelehkých a složitých rozhodnutí, splněných úkolů a také udržování tradic.
Vážený pane Stanislave Tomšeji,
upřímně Vám děkuji, za všechno,
co jste pro nás vykonal a přeji Vám
všechno dobré.
Pokračování na str. 3
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Mikulášská nadílka
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Pokračování z titulní
strany
Novým zastupitelem
se stal pan Martin
Mikl, tímto mu přeji
hodně elánu, tvůrčích
nápadů, schopnosti
naslouchat názoru jiných a kompromisu,
který je v kolektivním rozhodování nejdůležitější.
Uplynulé období nebylo, ač se to může zdát, bez
nečinnosti. Proběhla dvě zasedání zastupitelů,
OÚ prošel pravidelnou kontrolou auditorů z Jihomoravského krajského úřadu. Tento kontrolní
orgán nenašel v kontrolovaném období zásadní nesrovnalosti. Byli jsme ovšem upozorněni
na nutnost dořešení majetkoprávních vztahů
k nemovitostem, které jsou užívány bezplatně,
mnohdy nevědomky uživateli. Tyto nesrovnalosti
vznikly v minulosti, nebo také při nedávné digitalizaci KN. Uživatelé nemovitostí budou postupně
obesíláni s výzvou o dořešení stávajícího stavu.
Zastupitelé na předchozích zasedáních měli před
sebou několik úkolů. Příjemnou povinností bylo
schválení dotace na vytvoření studie areálu přístavu u Výklopníku ve výši 50 tisíc Kč, kterou na
tento účel poskytl Jihomoravský kraj. Tento důležitý koncepční dokument bude hotový do konce
roku a udává urbanistický směr na další desítky
let tohoto unikátního místa našeho katastru.
Také proběhlo výběrové řízení na dodavatelskou
firmu, která bude vysazovat větrolam místě bývalých družstevních sadů. Nyní čekáme ještě na
zaslání smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí. Zde jsme díky
tomu ušetřili, neboť původní náklady byly stanoveny na 2, 2 mil. Kč, ale výběrovým řízením, ve
kterém se sešlo celkem 9 nabídek, klesla cena na
1, 75 mil. Kč. Dále byly schváleny výkupy pozemků v okolí obce. Dále pokračují práce na přípravě
rozšíření komunikace v průmyslové zóně, která je
v současné době již dle platných norem nevyhoPROSINEC 2019

vující. Bylo rozhodnuto, že z obecního rozpočtu
bude tato investice hrazena z jedné třetiny nákladů, zbylé dvě třetiny nákladů uhradí majitelé
okolních pozemků.
Byla také zahájena projektová příprava rekonstrukcí chodníků, hlavně v ulici Nádražní až po
železniční stanici ČD. Zde byly vyčísleny předběžné náklady na cca 5 mil. Kč, což je částka na náš
rozpočet obrovská. Jeví se jako ideální podání
žádosti o dotaci, jenže zde je zásadní podmínka
a překážka: rekonstruovaný chodník musí být
na obecním pozemku. To je důvod, proč se v nedávné minulosti rekonstruovaly chodníky v ulici
Nádražní jen po Dům pokojného stáří, kde jsme
měli pozemky ve svém vlastnictví (případně byla
sepsána smlouva o budoucím převodu pozemku
a následně po realizaci stavby byl pozemek převeden do obecního majetku). Ač se to nezdá, tak
rozpočtová pravidla se stále zpřísňují a je čím dál
větší problém pro Obec budovat stavby na cizích
pozemcích. Z hlediska zákonných předpisů, je to
zhodnocování majetku jiným vlastníkům, což je
problém. Naší budoucí náplní bude řešit a pokud
možno vyřešit majetkoprávní vztahy ku prospěchu všech stran = vybudovat či opravit chodníky
v Sudoměřicích. Snad se vše podaří dotáhnout
do konce.
Určitě jste si všimli, že na hlavní křižovatce byly instalovány na sloupu veřejného osvětlení kamery.
Stejné kamery byly také instalovány na obchvatu
ve směru na Skalici. Tyto kamery instalovala Policie ČR, která bude kamerový systém i ovládat.
Primárně má toto zařízení sloužit pro monitoring
vozidel (jejich registračních značek), ovšem je
možné ho využit i jinak.
Od začátku října t.r. byl spuštěn také nový obecní
web, který je postupně vylaďován, co do funkčnosti a obsahu, k dokonalosti. Je responzivní (přizpůsobivý) pro všechny druhy zařízení – tablety,
mobilní telefony, PC. Z důvodu lepší komunikace
informovanosti občanů bude spuštěna služba
hlasenirozhlasu.cz, která bude zaregistrované
uživatele (občany) informovat o věcech, které si
občan zvolí, prostřednictvím emailu, mobilní ap3

likace či v krizové situaci i SMS zprávou. O postupu při registraci k této služby se dozvíte prostřednictvím přiloženého letáčku ke zpravodaji. Tato
služba bude definitivně spuštěna po novém roce.
Využijte i této možnosti při získávání informací
o dění v obci. Věřím, že nový web se Vám bude líbit, a hlavně jednoduše najdete informaci, kterou
hledáte. Budeme rádi, pokud nás na nesrovnalosti a nedokonalosti upozorníte.
Na konci listopadu nám bylo oznámeno praktickým lékařem pro dospělé, MUDr. Výmolovou, že
k 31.12.2019 ukončuje svoji činnost v naší ordinaci v Sudoměřicích. Od té doby probíhají intenzivní
jednání, které jak věřím, povedou k obsazení naší
ordinace jiným praktickým lékařem pro dospělé
v co možná nejbližším termínu. Není to jednoduché, už bylo osloveno více jak desítka lékařů
v nejbližším okolí. Situace s praktickými lékaři
na Hodonínsku je složitá, velká část je buď v důchodovém nebo předdůchodovém věku a o dojíždění do Sudoměřic i maximálně 2x v týdnu
nemají zájem a navíc, v nejbližší době ukončují
svoji činnost 3 lékaři a jejich pacienty převezmou
ostatní kolegové. Mladší lékaři ještě berou služby
v nemocnicích, kde je situace také stejná. Jiná situace by byla v obci či městě, kde počet pacientů
se počítá na tisícovky, ale menší vesnice jako my
(MUDr. Výmolová má u nás v současné době jen
asi stovku pacientů) se budou dřív nebo později
s touto nelehkou situací potýkat také. Je to celorepublikový problém, na který Česká lékařská
komora upozorňuje už několik let, ovšem naši
vládní představitelé dělají, že je vše v pořádku,
bohužel. U nás je situace o to složitější, že pro
naše občany je nepraktické, aby v případě, že
musí navštívit svého lékaře mimo ordinační den
v Sudoměřicích v jeho druhé ordinaci, dojížděli
složitě 20 km a s několika přestupy a to už vůbec
nemluvím o zastupování lékaře v době jeho nepřítomnosti jezdit do ještě větší vzdálenosti. Jen
pro informaci, nájem za ordinaci v Sudoměřicích
je minimální, a to v řádu sto korun měsíčně. Jak je
napsáno v úvodu tohoto odstavce, pevně věřím
a uděláme všechno proto, aby naše ordinace ne4

zůstala zavřená.
Z kulturních a společenských akcí v minulém
období jsme společně v příjemné atmosféře
se starší generací oslavili Mezinárodní den Seniorů, na konci října proběhl Lampionový průvod, který se těšil velké účasti návštěvníků, dále
akce pořádané základní školou, v pohodové
atmosféře proběhla Pouť ke Kristu Králi – Hody.
Jako každoročně jsme zahájili adventní dobu
Rozsvěcením vánočního stromu, kdy se poprvé
tato akce uskutečnila v prostorách panského
dvoru, který jsme nedávno koupili. Počasí bylo
v tuto roční dobu krásné, účast hojná, cimbálová muzika Pláňava ze Skalice hrála také skvěle,
zkrátka příjemně strávený prvoadventní nedělní podvečer. Děkuji všem, kteří se na organizaci
akcí pro veřejnost podíleli a podílejí, za jejich
odhodlání a zápal pro nás všechny, je neuvěřitelný. Zejména děkuji naší partě, se kterou celý
rok připravujeme obcí pořádané akce – Lidce,
Radce, Lucce, Pavlíně a Míši.
Tímto mi dovolte, abych Vás srdečně pozval na
akce, které proběhnou v následujícím období.
Vánoční dobu zahájíme 25. 12. pásmem u jesliček v kostele Krista Krále, které naše děti a mládež již pilně nacvičují, 27. 12. od 17:00 hodin se
uskuteční v kouzelném prostředí kostele Krista
Krále Vánoční koncert Honzy Brože & skupiny
Devítka. Nový rok přivítáme slavnostním přípitkem u statku a ohňostrojem, na začátku ledna
bude zahájena plesová sezóna Školním plesem,
po 14-ti denním odpočinku proběhne Ples mladých, následuje každoroční Košt ovocných destilátů. Toto období ukončí tradiční Fašaňkový
průvod masek obcí, který zakončíme zábavou
ve sklepě na kolečku ve Starém potoku.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné,
pohodové prožití svátků vánočních v kruhu rodinném, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.
František Mikéska, starosta
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Usnesení z 10. zasedání ZO
Sudoměřice dne 2. 10. 2019
Usnesení č. 10/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce
na r. 2019. Celkem příjmy zvýšeny o 9 000,- Kč,
náklady zvýšeny o 37 700 Kč a financování
zvýšeno o 28 700 Kč.
Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/ 4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce
na r. 2019. Celkem příjmy zvýšeny o 11 000,Kč, náklady zvýšeny o 5 555 700 Kč a financování zvýšeno o 5 544 700 Kč.
Hlasování č.4: pro 8, proti 0 , zdržel se 0
Usnesení č. 10/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí
449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337.
Hlasování č. 10: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
koupi pozemku parc. č. 2654/44, orná půda
o výměře 5409 m2 od XXXXXX za celkovou
cenu 286 580,-Kč a pověřuje starostu obce
Sudoměřice zahrnout tuto částku do dalšího
rozpočtového opatření k rozpočtu obce Sudoměřice na rok 2019.
Hlasování č. 6: pro 8, proti 0 , zdržel se 0
Usnesení č. 10/6 bylo schváleno.
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Usnesení č. 10/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu obce k dalšímu jednání
s majiteli sousedních pozemků p. č. 2654/43
a 2654/45 v kú Sudoměřice ve věci dalšího výkupu pozemků.
Hlasování č. 7: pro 8, proti 0 , zdržel se 0
Usnesení č. 10/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na léta 2020 – 2022.
Hlasování č. 8: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje
starostu a místostarostu k podání podnětu
SÚ Strážnice k prověření nemovitosti č. p. 568
s termínem do 4.10.2019
Hlasování č.9: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje
starostu a místostarostu k zahájení kroků vedoucích k odkoupení pozemku p. č. 4902 v kú
Sudoměřice v rozsahu plochy Z46 s termínem
do 4. 10. 2019
Hlasování č. 10: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/10 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce prověřením možnosti změny plochy pro bydlení BR -Z 46, termín podání do
konce října.
Hlasování č. 11: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/11 bylo schváleno.

5

Usnesení z 11. zasedání ZO
Sudoměřice dne 11.11.2019
Usnesení č. 11/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Janečka a pana Tomáše Janečka, Zapisovatelkou určuje paní Ivanu
Bederkovou.
Hlasování č. 1: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
navržený program 11. zasedání zastupitelstva
obce.
Hlasování č. 2: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí návrh studie přístaviště na BK.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
vytvoření pracovní skupiny s názvem Přístaviště pod Výklopníkem ve složení – předseda
skupiny starosta František Mikéska a členové
Ing. Arch. Regina Kubrická, Josef Buček, David
Janeček, Jiří Janeček, Tomáš Janeček, Jan Kaluža, Tomáš Kočvara, Dis., Martin Mikl, Radek
Salčák, Robert Šrédl a provozovatelé Zdeněk
Fojtík, st., Zdeněk Fojtík, ml., Pavel Fojtík a zástupce DSO pro Baťův kanál.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rezignaci pan Stanislava Tomšeje na člena Kontrolního výboru a na předsedu a člena
Výboru sociálního a pro občanské záležitosti.
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Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č.11/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí člena Kontrolního výboru pana Martina Mikla
s účinností od 11. 11. 2019.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdrželi se 1
(M. Mikl)
Usnesení č.11/6 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí předsedu Výboru sociálního a pro občanské záležitosti pana Martina Mikla s účinností od 11. 11.
2019.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdrželi se 1
(M. Mikl)
Usnesení č.11/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí jako
členku Výboru sociálního a pro občanské záležitosti Bc. Kateřinu Kučerovou s účinností od
11. 11. 2019.
Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č.11/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu
obce na r. 2019. Celkem příjmy zvýšeny o 117
800,- Kč, náklady zvýšeny o 643 500 Kč a financování zvýšeno o 525 700 Kč.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/9 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/10:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
Kontrolního výboru ZO Sudoměřice.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 1
(D.Janeček)
Usnesení č. 11/10 bylo schváleno.
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Usnesení č. 11/ 11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
novelizovaný Jednací řád Zastupitelstva obce
Sudoměřice na volební období 2018 - 2022
s účinností od 11. 11. 2019.
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/ 12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí nabídku na koupi navrhované části pozemku parc. č. 4902 v k. ú. Sudoměřice a pověřuje starostu a místostarostu k dalšímu jednání
s majitelem pozemku za účasti majitelů sousedních pozemků.
Hlasování č. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 1
(J.Buček)
Usnesení č. 11/12 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/ 13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Plán inventur na rok 2019.
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/13 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/ 14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu na realizaci akce „Protierozní vegetační pásy v k.ú. Sudoměřice“ mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331, DIČ CZ 00285331 a firmou KAVYL spol. s r.o., Mohelno 563, PSČ 675 75, IČ
49975358, DIČ CZ49975358 za podmínky přidělení dotace z OPŽP a pověřuje starostu obce
zahrnout tyto prostředky do rozpočtu Obce
Sudoměřice s termínem do 31.12.2019.
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/14 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
investiční smlouvu č. JMK061446/19/OKH
mezi Obcí Sudoměřice, č. p. 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Jihomoravským kraPROSINEC 2019

jem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
IČ 70888337.
Hlasování č. 15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/15 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje financování komunikace v průmyslové zóně ve
výši 1/3 celkových nákladů.
Hlasování č.: 16: pro 8, proti 0, zdržel se 2
(Jiří Janeček, Josef Buček)
Usnesení č. 11/16 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu č. 19/2019/Dot o poskytnutí účelové 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 300.926 Kč na dofinancování
akce „Cyklostezka Veselí n.Mor.-Hodonín, úsek
Výklopník-Sudoměřice a pověřuje starostu
obce Sudoměřice zahrnout tuto částku do dalšího rozpočtového opatření k rozpočtu Obce
Sudoměřice.
Hlasování č. 17: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/17 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace
č. 21/2019/Dot 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 733.881,- Kč z rozpočtu Obce Sudoměřice
na část cyklostezky „Výklopník Sudoměřice –
inundační hráz Morava – Trasa T1A a pověřuje
starostu obce Sudoměřice zahrnout tuto částku do dalšího rozpočtového opatření k rozpočtu Obce Sudoměřice.
Hlasování č. 18: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/18 bylo schváleno.
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Usnesení č. 11/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace
č. 20/2019/Dot 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
369.549,- Kč z rozpočtu obce Sudoměřice na
část cyklostezky „Výklopník Sudoměřice – inundační hráz Morava – Trasa T1B a pověřuje starostu obce Sudoměřice zahrnout tuto částku do
dalšího rozpočtového opatření k rozpočtu Obce
Sudoměřice.
Hlasování č. 19: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/19 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc.č.1397/3 o vým. 201m², parc.č.
1402/55 o vým. 35 m², parc.č. 1405/77 o vým. 21
m², parc.č. 1438 o vým. 144 m², parc.č. 1497/3
o vým. 52 m², parc.č. 1497/78 o vým. 261 m²,
parc.č. 1513 o vým. 889 m², parc.č. 1514 o vým.
474 m², parc.č 1538/1 o vým. 1029 m², parc.č.
1539/1 o vým. 1399 m², parc.č. 1540/1 o vým.
430 m², parc.č. 1626/17 o vým. 838 m², parc.č.
2339 o vým. 912 m², parc.č. 2345 o vým 269 m²,
parc.č. 2594 o vým. 7287 m², parc.č. 2654/97
o vým. 1296 m², parc.č. 3106 o vým. 870 m²,
parc.č. 3224 o vým. 4096 m², parc.č. 3308 o vým.
275 m², parc.č. 3561 o vým. 922 m², parc.č. 3584
o vým. 1201 m², parc.č.4256 o vým. 717 m²,
parc.č. 4350 o vým.168 m², parc.č. 4382 o vým.
681 m², parc.č. 5180/1 o vým. 16 m², parc.č.
5188/1 o vým. 2011 m², parc.č. 5213 o vým.
1200 m², parc.č. 5239 o vým. 446 m², parc.č.
5252 o vým. 162 m² vše v k.ú. Sudoměřice od
XXXXXXXXXX za celkovou cenu 566 040,- Kč.
Hlasování č. 20: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/20 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/21:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
koupi pozemků parc.č.1052/17 o vým. 44m²,
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parc.č. 1073/2 o vým. 43 m², parc.č. 1074
o vým. 1060 m², parc.č. 1779/2 o vým. 370
m², parc.č. 1780/4 o vým. 105 m² vše v k.ú.
Sudoměřice od XXXXXXXX za celkovou cenu
32.440,- Kč.
Hlasování č. 21: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/21 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/22:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
koupi pozemků parc. č.1052/10 o vým. 42m²,
parc.č. 1236/2 o vým. 487 m², parc.č. 1237/45
o vým. 24 m², parc.č. 1497/22 o vým. 50 m²,
parc.č. 1497/88 o vým. 120 m², 1505/6 o vým.
32 m², parc.č. 1626/27 o vým. 703 m², parc.č.
1627/5 o vým. 269 m², 1628/1 o vým. 27 m²
a parc.č. 4117 o vým. 545 m² vše v k.ú. Sudoměřice od XXXXXX Sudoměřice za celkovou
cenu 45 980, Kč.
Hlasování č. 22: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/22 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/23:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje
prodej pozemku p.č.615 a zároveň pověřuje
starostu a místostarostu k vypořádání majetkových práv k pozemku p. č. 615 a p. č. 620
v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 23: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/23 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/24:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 150/1 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 24: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/24 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/25
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje
vyřazení studny inv.č. 13 v ul. Sportovní z majetku Obce Sudoměřice a pověřuje starostu
a místostarostu k jednání o nápravě a uvedení
pozemku do původního stavu.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Hlasování č. 25: pro 10, proti 0, zdržel se 1
(D.Janeček)
Usnesení č. 11/25 bylo schváleno.

p. č.982/4 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 28: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/28 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/26
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí řádné splnění závazků vzniklých z Kupní
smlouvy, o zřízení práva zpětné koupě ze dne
27.10.2015 mezi Obcí Sudoměřice a XXXXXXX
a pověřuje starostu obce k vyřízení všech potřebných náležitostí pro výmaz – zrušení tohoto práva z KN na LV č.2595 pro obec a k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 26: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/26 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/29:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Směrnici o poskytování zaměstnaneckých
benefitů zaměstnancům obce a uvolněnému
starostovi obce Sudoměřice.
Hlasování č. 29: pro 10, proti 0, zdržel se 1
(F Mikéska)
Usnesení č. 11/29 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/27:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
řádné splnění závazků vzniklých z Kupní smlouvy,
o zřízení práva zpětné koupě ze dne 26.10.2015
mezi Obcí Sudoměřice a XXXXXX a pověřuje starostu obce k vyřízení všech potřebných náležitostí pro výmaz – zrušení tohoto práva z KN na LV
č. 2587 pro obec a k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 27: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/27 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/30:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje ceník zahrádkářské budovy platný od
11. 11. 2019.
Hlasování č. 30: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/30 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/31:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje
příspěvek spolku ESPEDIENTE,z.s..
Hlasování č. 31: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/31 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/28:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
pronájem budovy areálu bývalého Slokova

Robert Šrédl, místostarosta
František Mikéska, starosta

Příprava vánočního stromu
PROSINEC 2019
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Kde se berou finanční prostředky
do rozpočtu Obce Sudoměřice
Vážení čtenáři Sudoměřického zpravodaje,
napadly Vás někdy otázky: z čeho se skládá
rozpočet Obce Sudoměřice, odkud jsou příjmy a v jaké výši? Jaké má Obec základní výdaje?
Obecní rozpočet, který má pravidelné příjmy
ve výši přesahující 18 mil. Kč, je plněn z velké části ze státního rozpočtu. Tento výpočet
příjmů pro jednotlivé obce se řídí zákonem
č.243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní, ve
znění dalších předpisů (dále jen RUD).
Výběr veškerých daní od všech daňových subjektů (občanů i firem) prování Finanční správa
ČR, která následně provádí přerozdělení finančních prostředků podle výše uvedeného
zákona jednotlivým městům a obcím.
Daně z příjmu právnických osob, daně z příjmu fyzických osob (srážková daň i OSVČ),
příjem z daně z přidané hodnoty je ze společného balíku (celostátního výnosu) rozdělena částka ve výši 23,58% mezi cca 6300 obcí
a měst ČR podle počtu obyvatel, podle veli-
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kosti jejich katastrálního území. Tyto finance
jsou tedy zaslány na účet jednotlivých obcí
bez ohledu na to, zda se na jejich území nachází či nenachází továrna, či nenachází, zda
je či není v obci hlášena k trvalému pobytu
podnikající osoba. Rozhodující pro příjem
peněz je počet obyvatel a katastrální výměra.
U naší obce jsou příjmy dle RUD ve výši cca
16,5 mil Kč. Daň z nemovitostí jde ve 100%
výši do příjmu obce. Toto je jediná daň, jejíž
výši může obec ovlivnit (navýšit) rozhodnutím nejvyššího orgánu tj. Zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo může schválit zvýšení daně
z nemovitostí tzv. koeficientem (až 5x). U nás
tento koeficient není stanoven a daň z nemovitostí je tak na nejnižší možné zákonné výši.
Výše příjmu z této daně do našeho rozpočtu
je cca 850 tis. Kč. Dalšími příjmy jsou poplatek
za svoz odpadů (390 tis.Kč), příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor (850 tis.
Kč), příjmy z bonusu za vytříděný druhotný
odpad – pytlový sběr, nádoby typu Reflex,
kovy (cca 200 tis. Kč) a další neočekávané
příjmy, jako jsou z prodeje pozemků či jiných
movitých věcí.

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Ještě Vám teče voda z vodovodu?
Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak moc je právě
náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik úsilí
mnoha lidí stojí jeho ochrana před zničením
těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li
doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud?
Kde se nachází zdroje pitné vody pro občany
okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody
Koryčany. U ní je vybudovaná úpravna vody
s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem, a to
podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme úpravnu vody
s kapacitou 100 litrů/sec. Našim největším
zdrojem jsou prameniště podzemní vody na
území Moravského Písku a Bzence. U nich je
vybudována úpravna vody s kapacitou 400
litrů/sec. Z těchto tří úpraven vody se cestou
mnoha vodojemů, přes vodovodní síť v délce 1 130 km a přes více než 40 000 přípojek
dostává pitná voda až k Vám – 150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském Písku je
ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné
soukromé firmy. Pokud dojde ke znehodnocení nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně
jasné, že ani voda z Koryčan a Moravské Nové
Vsi nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do
akcí na ochranu naší vody. Vždyť štěrku se
skutečně nenapijeme! Děkuji moc za aktivity
starostů a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici za ústavní
ochranu vody online na: http://vodanadzlato.
kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji
krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a dostatek vody celý příští rok!
„VODA NAD ZLATO“
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
PROSINEC 2019
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Besedy se spisovatelkou
Lucií Hlavinkovou
Ve dnech 2. 10. a 9. 10. proběhla literární setkání místních dětí a dospělé veřejnosti se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou. Její literární tvorba
je zaměřena nejen pro děti a mládež, ale také
pro dospělé čtenáře, a proto se v naší obci konaly dvě besedy – pro děti a pro dospělé.
Jako první se s ní seznámily děti, a to ve středu
2. 10., kdy proběhla první beseda paní Hlavinkové v tělocvičně ZŠ. Tato beseda se konala
ve spolupráci knihovny a Základní školy. Paní
Hlavinková seznámila děti s celou svou literární tvorbou, zejména se však věnovala své
tvorbě pro dětské čtenáře. Do této kategorie
patří kniha Projekt pes (ten můj) a její dvě
pokračování Projekt pes (smečka) a Projekt
pes (prázdniny v Beskydech). Dále jsou to
knihy Praštěný trpaslík a Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola. Právě s knihou Projekt pes
(ten můj) vyhrála literární soutěž nakladatelství Albatros a druhé pokračování Projekt pes
(smečka) bylo nominováno na Nejlepší příběh
pro starší děti na Výročních cenách Albatrosu
za rok 2017.
Pro paní Hlavinkovou byla hlavní inspirací pro
tyto knihy její fenka Mia, jejíchž fotku nechala mezi dětmi kolovat, aby si ji prohlédly. Pak
následovala diskuse dětí a paní Hlavinkové
o psech a o všem, co se týká jejich chování,
péče o ně nebo také o tom, jak
a kde pomáhají nám lidem. Poté
představila své další knihy Praštěný trpaslík a Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola.
Závěr besedy patřil dotazům
dětí na paní Hlavinkovou, jejíchž
témata byla různorodá, a na které paní Hlavinková s úsměvem
odpovídala. Nakonec byla obdarována krásnou kyticí květin
a ručně vyrobeným dárkem od
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dětí jako poděkování za vydařenou besedu.
Ještě než děti odešly zpět na vyučování, prohlédly si všechny knihy paní Hlavinkové, které
přinesla na ukázku a vytvořily s ní společnou
fotku na památku.
Ve středu 9. 10. následovala druhá literární
beseda, tentokrát pro dospělou veřejnost.
Paní Hlavinková nejdříve účastníkům besedy
představila svou osobu a pak se věnovala své
literární tvorbě. Účastníci se tak seznámili s jejími knihami pro děti i dospělé čtenáře, které si
přivezla na ukázku. Při představování dětských
knih se, mimo jiné, zmínila také o své fence
Mie a spolupráci s ilustrátorkami, které svými
ilustracemi doplnily příběhy v jejích knihách.
Následně představila své knihy pro dospělé
čtenáře, a to jsou Sestry Foxovy,
Apatykář a Kdo šije u Podolské?.
Sestry Foxovy jsou skutečným příběhem sester, které žily v Americe
v 19. století. Získaly svou slávu tím,
že pomáhaly světu živých lidí spojit se se světem mrtvých. Opravdu byly nadány nadpřirozenými
schopnostmi nebo jen schopností
obratné manipulace s lidskou myslí? To se můžete dozvědět v této
knize, která bude k vypůjčení v naší
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

knihovně. Knihu, kterou si už teď máte možnost v naší knihovně vypůjčit, je kniha Apatykář, která vypráví příběh mladého apatykáře
(lékárníka) Františka, který přijíždí do města
Štramberka a ve zdánlivě poklidném místě narazí na záhadná úmrtí malých dětí nejbohatšího muže ve městě. Navíc sám nosí na svých
ramenou tíhu svých vlastních tajemství. Podaří se mu rozluštit smrtící záhadu
a vyřešit svou minulost?
Její nejnovější kniha pro dospělé,
Kdo šije u Podolské?, je příběhem
Hany Podolské. České módní návrhářky, majitelky slavného Salónu
Podolská a jeho zaměstnanců, který
byl do roku 1948 symbolem elegance a luxusu. Pro co největší autentičnost příběhu se paní Hlavinková
setkala s pamětníky tohoto salónu

a shlédla také známé prvorepublikové filmy,
ve kterých herci mají na sobě právě ty modely,
které vznikly pod rukama paní Podolské a zaměstnanců salónu.
Poté paní Hlavinková pozvala účastníky besedy také na křest této knihy, který se uskutečnil v Brně, a kmotrou knihy se stala současná
módní návrhářka Liběna Rochová. Na tento
křest se paní Hlavinkové podařilo
sehnat i originální kostým od paní
Podolské na ukázku.
Závěr besedy tradičně patřil otázkám účastníků. Jako poděkování, že
k nám přijela, byla obdarována kyticí květin a přátelským rozloučením
s účastníky besedy.

Místní knihovna

Protože se blíží konec dalšího roku, tak bych
ráda poděkovala za celoroční spolupráci všem,
kteří mi pomáhali při realizaci akcí knihovny,
a to tedy vedení ZŠ a MŠ, vedení obce, pracovnicím obecního úřadu, knihovnicím z Městské
knihovny v Hodoníně a vedoucí Domova pokojného stáří paní Heleně Lavrovičové. Všem
těmto lidem ještě jednou děkuji a budu se těšit
na další spolupráci v roce 2020. Také bych chtěla poděkovat dětským a dospělým čtenářům
za jejich celoroční přízeň, kterou naší knihovně věnovali tím, že využili jejích služeb a budu
ráda, když ji zachovají i v roce příštím. Těší mě,
že i v tomto roce si našli cestu do knihovny další
noví čtenáři a věřím, že i v tom příštím roce se
seznam čtenářů naší knihovny opět víc rozšíří.
Nakonec bych Vám všem chtěla popřát příjemné prožití vánočních svátků a Silvestra, mnoho
úspěchů, dobré zdraví a dobrou pohodu v novém roce 2020.

Milí čtenáři,
je tu poslední číslo zpravodaje v tomto roce
a s ním i nové informace z naší knihovny. Tou
první je otevírací doba během vánočních svátků, kdy v termínech 24. 12, 27. 12. a 31. 12. bude
knihovna zavřena. Naposledy v tomto roce
bude tedy otevřena v pátek 20. 12., pak až do
konce roku bude zavřena a otevřena bude opět
v pátek 3. 1. 2020.
Další informací, kterou bych Vám chtěla oznámit, jsou termíny Burzy vyřazených a darovaných knih, která se bude konat v termínech:
29. 11., 6. 12. a 13. 12. v době od 14:30 do 19:00
hodin ve společenské místnosti Domova pokojného stáří. Cena knih bude stejná jako minule, tedy 2 Kč za 1 knihu a v nabídce najdete
knihy pro dospělé čtenáře různého žánru, pro
děti a mládež, a také naučnou literaturu. Zvu
Vás tedy ke koupi knih, ať už pro vlastní potěšení nebo pro potěšení druhých.
PROSINEC 2019

Monika Podrazilová,
knihovnice

Monika Podrazilová, knihovnice
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Ze školních lavic…
Beseda s Lucií Hlavinkovou
Ve středu 2. října přijela do základní školy paní
spisovatelka Lucie Hlavinková, aby si s dětmi
povídala o svojí tvorbě. Představila svoji knihu
PROJEKT PES (ten můj) a PROJEKT PES (smečka).
Druhá kniha získala nominaci na Nejlepší příběh
pro starší děti na Výročních cenách Albatrosu za
rok 2017. Dle reakcí se dětem beseda velmi líbila
a těšíme se na další spolupráci s paní spisovatelkou.
Pyšná princezna
Ve středu 16. října jsme společně vyrazili do kulturního domu v nedaleké Strážnice na pohádkový muzikál Pyšná princezna. Představení nacvičila divadelní společnost Julie Jurištové, kterou
můžete znát například jako princeznu Helenku
z pohádky princ a Večernice. Muzikál byl zábavný a plný krásných písniček.
Projekt Mezilidské vztahy
Ve čtvrtek 17. října se uskutečnil projekt Mezilidské vztahy, jehož cílem je prohlubovat a upevňovat spolupráci mezi rodinou a školou a taktéž
vytvořit prostor pro dialog a to nejenom o škole, ale i o běžných věcech. V rámci projektu byl
v dopoledních hodinách Den otevřených dveří
v ZŠ. Rodiče, příbuzní a známí žáků se měli možnost blíže seznámit s prostředím školy, vidět
výuku svých dětí, poznat metody, formy výuky
a didaktické pomůcky naší školy.
V odpoledních hodinách se uskutečnilo Podzimní dostaveníčko, jehož součástí byla výstava
Podzimníků (ZŠ) a Podzimníčků (MŠ). Tyto úžasné a nápadité výrobky z přírodnin tvořili rodiče
spolu s dětmi, za což jim patří velký dík. Součástí
dostaveníčka byla také prezentace žákovských
prací, ochutnávka pokrmů především z podzimních produktů a také kreativní dílničky, o které
byl letos velký zájem. V tělocvičně zahalené do
podzimní atmosféry jsme si společně užili krás14

né podzimní chvíle a projekt můžeme považovat za velmi úspěšný.
Strašidlácký den
V pátek 25. října se konal v naší škole „Strašidlácký den“. Školou pobíhala různá strašidla, bílá
paní, upíři, kostlivci a všechna možná „strašidlácká stvoření“. Paní učitelky, ustrojené taktéž v kostýmech, vedly výuku ve třídách vyzdobenými
kresbami pavučin, duchů a dýní, tematickou
a hravou formou. Atmosféru umocňovala strašidelná výzdoba a v některých třídách i tematická
hudba. Děti čekalo malé překvapení v podobě
sladkostí, taktéž v tematickém duchu – pavouků
ze sušenek a jablíček v čokoládě. Všichni jsme si
tento den pořádně užili a moc se těšíme na další.
Dopravní výchova
Ve dnech 7. a 8. listopadu se uskutečnila ve spolupráci s Městskou policií v Hodoníně dopravní
výchova pro žáky 4. ročníku. První den byl zaměřen na teorii a výuku, druhý den pak vyzkoušeli
žáci svoji zručnost na dopravním hřišti v Hodoníně. Další hodiny výuky se uskuteční na jaře.
Besedy v knihovně
Ve čtvrtek 21. listopadu jsme se postupně
všechny třídy i školní družina vystřídaly v místní
knihovně. Od paní knihovnice Moniky Podrazilové jsme se dozvěděli, že největší tuzemské
nakladatelství ALBATROS slaví 70. let výročí
vzniku. Prohlédli jsme si jejich nejznámější tituly, povídali jsme si o tom, co je to nakladatelství
a jak knihy vznikají. Druhým zajímavým tématem bylo 50. let od vzniku komiksu ČTYŘLÍSTEK,
který mnoho z dětí zná a čte. Beseda byla velmi
zajímavá a poučná.
Projekt „Jíme zdravě hravě“
V úterý 26. listopadu proběhl ve 2. ročníku projektový den s názvem „Jíme hravě zdravě“. Přivítali jsme u nás paní Pavlínu Macháčkovou DiS.,
která nám povídala o správném stravování. Zaměřila se na téma ovoce a zeleniny, děti se doObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

zvěděly, jaké látky jsou pro nás prospěšné a kolik porcí ovoce a zeleniny bychom denně měli
sníst. Hravou formou jsme poté dále tvořili nástěnné plakáty „správňáků“ a „tlouštíků“, zpívali
jsme si písničku o zdravém těle, v týmech jsme
v tělocvičně soutěžili v nakupování zdravých a
nezdravých potravin a povídali si o pitném režimu. Dětem se projektový den velice líbil, aktivně
se zapojili do všech úkolů a činností a dozvěděli
se spoustu nových důležitých informací a znalostí. Tento projekt byl hrazen z projektu EU „Cesta je cíl“ z Šablon II.
Slavnost slabikáře
Malí Piráti z první třídy dne 27. listopadu konečně
dopluli na ostrov krále KNIHOMOLA, který před
nimi navštívil zlí kapitán Černovous. Ten nechal
zamknout všechny knihy na ostrově v královské
knihovně a krále Knihomola vyhnal z ostrova
pryč. Obyvatelé tohoto ostrova postupně zapomněli číst a úkolem našich pirátů bylo lidem
vrátit knihy a s tím i dovednost čtení. Nebudeme
vás napínat. Našim odvážným pirátům se tento
úkol povedl na jedničku s hvězdičkou. A když se
zpráva o jejich úspěchu rozletěla po kraji, doslechl se o ní i král Knihomol a za odměnu všechny
pasoval na rytíře z řádu Čtenářského.
Charitativní sbírka Fondu Sidus
Naše škola se i letošní rok zapojila do charitativní
sbírky Fondu Sidus. Přispět na sbírku je možné
zakoupením některých z předmětů jako např.
lepící knížečky pro děti či náramek s piny zvířátek. Během 14 dnů bylo vybráno takřka 2 000,Kč. Sbírka i nadále probíhá, výtěžek je určen pro
vážně nemocné děti a jejich léčbu. Děkujeme
všem, kteří se do sbírky zapojili.
Recyklohraní
V rámci projektu Recyklohraní proběhl svoz vybitých baterií. Chystáme se také zapojit do vyhlášeného úkolu Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Cílem je, aby si žáci při plnění úkolu vyzkoušeli, jak snadné je v dnešní době třídit vysloužilé
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elektrospotřebiče. Že k nejbližšímu sběrnému
místu, kde je můžeme odevzdat, to má většina z nás pár desítek, maximálně stovek, metrů.
Chceme také, aby si připomněli, k čemu slouží
červené venkovní kontejnery – jak jsou velké,
kde je najdeme, a zejména pak, co do nich patří
a co ne. Vést je k uvědomění, že proces recyklace je cestou, jak znovu využít suroviny použité
v elektrospotřebičích, s chránit životní prostředí
před zbytečnou těžbou a také před znečištěním.
Chceme, aby si žáci uvědomili, že není nejmenší
důvod, aby vysloužilé spotřebiče končily někde
na smetišti, na černé skládce, nebo se povalovaly doma nevyužité. Žáci budou měřit vzdálenost
k nejbližšímu červenému kontejneru na elektrospotřebiče, zapojí také matematiku při počítání
rozměrů červeného kontejneru a připomenou
si, co patří a nepatří do červeného kontejneru.
Šablony II
Jak jsme vás již informovali v předchozích číslech zpravodaje, od února tohoto roku jsme navázali na projekt EU „Moderní výuka“, projektem
z Šablon II s názvem „Cesta je cíl“, na který škola
získala a 739 612 Kč. Pokračujeme v naplňování
cílů projektu, čímž je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích,
podpora školních projektů, personální podpora,
dále podpora profesního růstu pedagogických
pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání
a průběžného sebevzdělávání.
Adventní posezení s rodiči 2. ročník
V pondělí 2. prosince 2019, hned po první adventní neděli, se žáci 2. ročníku s rodiči potěšili
na příjemném předvánočním posezení. Společně tvořili jako pilní vánoční skřítci, vyráběli
si přáníčka z balicích papírů, ozdoby na stromeček z dřívek od nanuků, andělíčky do květináčů a spoustu dalších. Děti si zahrály „Vločkovanou“ při zpěvu tradičních českých koled. Měli
jsme také úplnou hostinu z dobrot, které rodiči
s dětmi přinesli. Všichni zúčastnění se nemohli
shodnout, které cukroví bylo nejlepší! Společně
15

jsme si odpočinuli, kreativně se vyřádili a užili
si velice pěkné odpoledne v duchu vánočních
příprav.
„Radujme se, veselme se“
Ve středu 4. prosince jsme se s dětmi zúčastnili
vánočního programu „Radujme se, veselme se“,
který pořádal Skanzen Strážnice. Žáci se seznámili s vánočními zvyky a tradicemi od adventu
do svátku Tří králů. Shlédli jsme předvánoční
práce, přípravu tradičních pokrmů a stolování na jihomoravské vesnici v minulém století.
Během programu jsme se setkali s Mikulášem,
andělem a čerty, s Luckami i koledníky. Děti
si vyzkoušely zdobení perníčků, pomáhaly při
výzdobě figurek z těsta, učily se zpívat novou
koledu. Z dalších tradic jsme viděli lití olova,
věštění z hrníčků, draní peří, předení na kolovratu, pečení vánočních oplatků. Předvánoční
atmosféru navíc zpříjemnilo nádherné počasí
a vůně vánočního cukroví.

Z činnosti školní družiny
Školní družina má od 1. 9. 2019 navýšenou kapacitu na 55 dětí, nově bylo otevřeno druhé oddělení. V prvním oddělení je zapsáno 19 dětí, ve
druhém 20 dětí. Novou personální podporou je
na zkrácený úvazek také školní asistent financovaný ze Šablon II, projektu „Cesta je cíl“ .
Celoroční tematický plán výchovně vzdělávací
práce školní družiny pro první oddělení se nese
v duchu tématu „Cesta za pokladem aneb družina plná zábavy“, druhé oddělení svou činnost
zaměřilo na téma „Cestujeme po Česku aneb
Co je české, to je hezké“.
Kromě pravidelných sportovních aktivit dětí,
různých her, výtvarné činnosti apod. absolvovaly obě oddělení školní družiny i několik velice zajímavých akcí. Dne 26. září se děti z obou
oddělení školní družiny zúčastnily exkurze do
firmy Hobža Strážnice, kde se seznámily s celým procesem výroby tradičních strážnických
16

Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 5. 12. za námi do školy přišel Mikuláš
s čertem a andělem. Společně navštívili všechny
třídy. Každé dítě dostalo od anděla balíček plný
překvapení. Mikuláš slíbil dětem, že se příští rok
se svojí družinou vrátí si a ověří si, zda se někteří
nezbedníci polepšili.
A co nás čeká?
V prosinci se všichni těšíme na Zpívání u stromečku, kdy se naladíme na už očekávané Vánoce. 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
a předškoláci z MŠ.
Zápis do 1. třídy se uskuteční 7. dubna 2020
a Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne
7. května 2020.
Kolektiv ZŠ Sudoměřice

brambůrek. Na závěr exkurze měly děti možnost i čerstvé brambůrky ochutnat. Ve čtvrtek
17. října se konalo v tělocvičně školy „Podzimní
dostaveníčko“, kde děti ze školní družiny prezentovaly své výrobky - různé obrázky, věnečky, zápichy do květináčů-laděné do podzimního tónu. V polovině listopadu proběhl ve školní
družině „Jablíčkový den“. Děti tvořily velice zajímavé tematicky zaměřené výtvory a společně
si připravily a upekly výborný jablkový štrůdl.
Školní družina nezapomíná ani na spolupráci
s důchodci, letos si děti společně s paní Marií
Stružkovou a paní Marií Janečkovou vyzkoušely přípravu a smažení „božích milostí“. V závěru
měsíce listopadu navštívily děti školní družiny
místní knihovnu, kde nám knihovnice paní Monika Podrazilová připravila poutavé přednášky.
Pro děti z prvního oddělení měla připraveno
téma „Piráti“, pro děti z druhého oddělení pak
téma „Cestujeme po Česku“.
Kolektiv ŠD Sudoměřice
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Strašidlácký den

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou
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„Radujme se, veselme se“ - návštěva skanzenu ve Strážnici
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Z činnosti mateřské školy
Teprve před pár dny nastoupily děti do naší
školky a už klepou na dveře Vánoce. Během
těchto dnů děti prožily spoustu zábavy a odnesly si plno nových vědomostí a zážitků. Děti
v mateřské škole mají za sebou adaptační období. Nově přijaté děti se učily přizpůsobit se
prostředí mateřské školy, a také se učily pravidlům společného soužití ve třídách. Předškoláci se učí spolupráci mezi sebou, samostatnosti při sebeobsluze, upevňují si všeobecné
znalosti z oblasti matematických, řečových,
jazykových dovedností, učí se správný úchop
tužky atd.
V měsíci září se konalo 26.9. „Uspávání broučků“, které proběhlo v areálu zahrady MŠ. Tato
akce se nám líbila a myslíme si, že se zdařila.
Děti plnily různé úkoly, zdolávaly překážkovou dráhu, malovaly na kamínky, které potom
jako broučky za svitu lampiónů odnesly uspat
za humna mateřské školy. Aby se broučkům
lépe usínalo, zpívaly děti písničky k uspávání
broučků, které doprovázela hrou na kytaru
paní učitelka Mgr. Michaela Janečková.
16. 10. se v MŠ konala „Výstava skřítků Podzimníčků“ z domácích dílniček. Výrobky nás vítaly při vstupu do MŠ a krásně nám několik dní
ozdobily interiér školky. Děti si výstavu hezky
užily. Zpívali jsme podzimní písničky, děti nám
představily své výrobky. Za svou snahu získaly malé odměny (diplomy, které vyrobila paní
učitelka Jana Miklová) a sladkost, kterou dětem věnoval „Spolek rodiče dětem“. Výrobky
jsme potom přemístili do tělocvičny ZŠ, kde
se 17. 10. konala společná akce MŠ a ZŠ „Podzimní dostaveníčko“. Děti si zde měly možnost
vyrobit různé podzimní obrázky či výrobky ve
výtvarných dílničkách. Součástí této akce byl
podzimní jarmark, kde si návštěvníci této akce
mohli zakoupit různé podzimní dekorace či
perníčky. Z výtěžku jarmarku jsme dětem za24

platili čokolády do adventního kalendáře do
obou tříd a vstupné na divadlo Šikulka, které
se uskuteční 11.12.
23. 10. k nám zavítalo zlínské Divadlo z truhlice s pohádkou Správná hygiena. Herec
a herečka ve veselých kostýmech Truhlíka
a Truhličky předvedli úžasný herecký výkon,
při kterém se bavily nejen starší, ale i mladší
děti. Přes jejich smích a výskot občas nebylo
herce ani slyšet. Také kulisy a rekvizity byly
velmi nápadité. Bylo to velmi poučné a veselé
divadlo a určitě nebylo v naší mateřské škole
naposled.
Během měsíce října proběhly v mateřské škole
osobní konzultace rodičů, kde se rodiče seznámili s adaptací svých dětí a výsledky předškolního vzdělávání.
8. 11. se uskutečnil s panem Stanislavem Náhlíkem projektový den s myslivcem pod názvem
„O životě lesních zvířat“. Děti se zde dozvěděly
něco ze života zvířat v lese, poznávaly zvuky,
srst, paroží či stopy zvířat a mnohé jiné. Byli
jsme s dětmi zanést seno, obilí, mrkev a řepu
zvířátkům a pozorovali jsme dalekohledem
zvířata a ptáky, kteří žijí na polích u Sudoměřic.
Dětem se povídání o zvířatech a jejich pozorování velmi líbilo.
25. 11. proběhla v MŠ logopedická depistáž
paní logopedky Mgr. Aleny Horákové, kdy měli
rodiče možnost nechat si zkontrolovat výslovnost u svých dětí paní logopedkou. Paní logopedka některým dětem navrhla návštěvu v
logopedické ambulanci a nám pedagogickým
pracovníkům ukázala i poradila, jak s ostatními dětmi dále pracovat při prevenci špatné
výslovnosti u dětí.
Děti měli možnost 20. 11. shlédnout v MŠ divadlo Sluníčko s pásmem pohádek: „O veliké
řepě“, „Proč si s prasátkem nechtěl nikdo hrát“
a „Kůzlátka a vlk“. Vystoupení bylo poutavé,
prokládané zpěvem a hrou na kytaru. Dětem
se pohádky líbily, svědčilo o tom i to, že sleObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

dovaly děj klasických pohádek a zapojovaly se
do zpívání písniček. Na tuto akci přispěl Spolek Rodiče dětem.
28. 11. jsme uspořádali pro rodiče s dětmi
tvořivé odpoledne s výrobou adventních věnečků. Dílničku vedla paní Lenka Podrazilová.
Sešli jsme se ve vyzdobené jídelně mateřské
školy, k pohodovému tvoření nám hrály koledy
a o občerstvení se postaraly naše paní kuchařky.
Akce se konala pro rodiče a děti z MŠ i ZŠ. Touto
akcí se nám opravdu přiblížil předvánoční čas.
V prosinci nás čeká návštěva Mikuláše a jeho
družiny, přijede za námi divadlo Šikulka, budeme péct perníčky, uskuteční se vánoční
nadílka v mateřské škole, zpívání koled a vánočních písní v Domově poklidného stáří v Sudoměřicích a mnoho dalších předvánočních
činností a her.
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Náš tvořivý adventní čas bude končit vystoupením dětí na tradiční akci Zpívání u stromečku, na které Vás všechny srdečně zveme!
Tímto bych chtěla na závěr tohoto roku poděkovat za spolupráci všem, kteří naší mateřské
škole jakoukoli formou pomáhají, našemu
zřizovateli Obecnímu úřadu Sudoměřice, pracovníkům Obecního úřadu za poskytování
pomoci při organizačním zajišťování akcí školy a vánoční výzdoby a také Spolku rodičů za
pravidelné finanční příspěvky na kulturní akce
a dárečky pro děti během školního roku.
Za všechny zaměstnance MŠ přeji všem čtenářům zpravodaje šťastné a veselé Vánoce
a do nového roku 2020 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Petra Jančová, zástupce ředitele pro MŠ
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Uspávání broučků

Výstava skřítků Podzimníčků
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Výstava skřítků Podzimníčků

Projektový den s myslivcem
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Divadlo Pohádky z truhlice
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Divadlo Sluníčko
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Koledování pro misie
Těšíme se na koledníky, muzikanty, dospělé
i děti, kteří se k nám přidají a potěší během
koledy lidi dobré vůle, kteří s radostí a otevřeným srdcem podpoří misie.
V Sudoměřicích se pomalu stává tradicí, že
během Vánočních svátků vychází do našich
ulic koledníci se zpěvem a přáním požehnaných svátků. Je to nejen příležitost k setkávání
a zpestření vánočního období, ale také příležitost podpořit děti a komunitu v zambijské

Chiparambě, kterou několik let podporujeme
prostřednictvím různých aktivit a osobních
darů.
Zambijské děti a jejich rodiče se dnes mohou
radovat z nové školy.
Především díky důstojnému místu a nově otevřeným programům pro děti a nevzdělané
ženy, a taky díky nové spolupráci s Mary´s Meals, dochází do výuky stále více dětí. Jejich počet dnes přesahuje kapacitu postavené školy,
proto se další dvě třídy musí vyučovat venku
„pod stromem“.
Zájem o vzdělávání v této chudé oblasti
ovlivňuje každý z nás. Především ti, kterým nejsou lhostejní chudí z jiné části
světa a dopřejí jim přiblížit se k naplnění
života. Proto vás prosíme o vaši štědrost
pro tyto děti a školu. Děkujeme!
PŘEJEME VÁM POŽEHNANÉ
A POKOJNÉ SVÁTKY!
K. a J. Janečkovi
Organizátoři misijního koledování
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Senioři ČR, z.s. MO Sudoměřice
Cílem naší organizace Senioři ČR, z.s. MO Sudoměřice je zpestřit život našich členů, obohatit je o kulturní, sportovní a společenské zážitky a toto se ukázalo hlavně v tomto posledním
období roku.
Začalo to přátelským posezením našich členů
se členy Klubu důchodců z Brezové pod Bradlom ve sklepě u zahrádkářů. Z Brezové přijelo 45 členů, včetně bývalé senátorky p. Evy
Ušiakové, z naší strany se zúčastnilo 59 členů,
3 pozvaní hosté a 2 zástupci z hodonínské
organizace. Po úvodních pozdravech došlo
na podepsání obnovené smlouvy o přátelství
mezi
Klubem důchodců Brezová pod Bradlom
a spolky Senoři ČR Sudoměřice a Hodonín.
Posezení jako vždy probíhalo v přátelské, veselé atmosféře a při dobrém guláši a skleničce
vína či burčáku došlo i na písničky.
Dále jsme navštívili divadelní představení
Saturnin ve Zlíně. Představení bylo plné
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veselých příhod sluhy Saturnina a zdálo se,
že všichni jeli domů v dobré náladě, spokojeni.
Již třetí akce se Spolkem přátel destilátů,
tentokrát výrobky z listového těsta s přiloženým receptem, se setkala s velkým zájmem
našich členů, ale výrobky ocenili i všichni
ostatní, kteří se akce zúčastnili. Velkým překvapením bylo, kolik variant výrobků lze
z tohoto těsta udělat. Bylo přineseno 52
druhů výrobků, některé i ve více variantách
a i když se zdálo, že některé výrobky jsou
stejné, vždy se našel nějaký rozdíl. Spolek
přátel destilátů se postaral o občerstvení
a k veselé náladě nám zahrála cimbálová
muzika. Všichni zúčastnění si mohli prohlédnout i školní výstavku „podzimníčků“. Byla to
jedna z nejlepších akcí tohoto roku, i když
si myslíme, podle reakce členů, že všechny
konané akce byly dobré a splnily očekávání.
Vždy a všude se najde někdo, komu se něco
nelíbí, protože každý jsme jiný.
Již tradičně probíhá kolem poloviny listopadu
členská schůze s posezením s našimi jubilanty,
kterých bylo letos 14, včetně jednoho člena,
který se dožil 90 let. Všem našim jubilantům
jsme popřáli hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Pozvání na schůzi přijali i starosta a místostarosta obce. Starosta všechny zúčastněné pozdravil, poděkoval nám za naši činnost, seznámil s plány obce do dalšího období a pozval
na akce kulturní komise, které se ještě letos
budou konat. Poté byl schválen plán našich
akcí na příští rok. K veselé zábavě a písničkám
nám zahrál harmonikář p. Vaňkát ze Strážnice.
V první adventní neděli se hodně našich členů zúčastnilo rozsvěcování vánočního stromu
u statku. Moc pěkná akce, hlavně díky otevřenému dvoru u statku.
Ve čtvrtek 12. 12. jsme se více vánočně naladili
při skleničce, přineseném cukroví a zpěvu vánočních písní a koled.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Předvánoční dobu zakončíme účastí na zpívání u stromečku a tím zakončíme i náš pracovní
a kulturní rok a budeme se těšit, že se ve zdraví
všichni sejdeme v roce 2020.
Není starý ten, kdo ztratí své vlasy, ale ten, kdo
ztratí svou poslední naději.
Není starý ten, kdo stále věří v sebe, který žije
radostně, který věří, že mu srdce nevyhaslo.
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Přejeme všem našim členům i občanům
šťastné, veselé a požehnané Vánoce
a do nového roku 2020 přejeme hlavně moc
zdraví a spokojenosti a těšíme se
na společné besedy, výlety, zájezdy apod.
Růžena Klásková
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Další souhrn činností
zahradkářů….
Jak už naznačuji v úvodu, tak po naší tradiční
Místní výstavě vín, která se konala 6. 4. 2019,
jsme se zúčastnili další společné družební
akce „Dne vinařů-vína od Strážnice po Skalicu“. Na této společné družební akci se každá
organizace zapojila tím, že přichystala a vy-
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brala na prodej určitý počet vzorků vín (11),
kterými prezentovala vinaře ze Sudoměřic.
Jedním z mnoha úkolů družební organizace
Petrov bylo potřeba zajistit pro každý spolek
pronájem sklepa (víchy). Tato myšlenka uskutečnit prodej vín v těchto sklepech se osvědčila a měla pozitivní odezvu. Návštěvníci si to
velmi pochvalovali a mělo to své určité kouzlo. O tom svědčí návštěvnost cca 800 milovníků vín.
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Další skvělou myšlenkou bylo zajištění dopravy, tzv. Vínobus. Tato autobusová doprava byla
zajištěna po celou dobu konání této akce. A tak
se mohli návštěvníci pohodlně dopravit jak na
tento Den vinařů v Petrově, tak i pak v pozdních
nočních hodinách ke svým domovům. Tato trasa
byla určena od Strážnice (aut.nádraží a Skalická
brána), Sudoměřice (aut.zast. Křižovatka), Petrov
(areál Plže) a Skalica (hospoda u Hasičů) a zpět.
Z výdělku všech vinařů, vinařství, spolků byla část
finančních prostředků věnována na podporu dětského domova ve Strážnici. Tato částka činila 20
000,-Kč a byla společně předána zástupci jednotlivých organizací paní ředitelce dětského domova
ve Strážnici při příležitosti slavnostního zahájení
Strážnického vinobraní. Tato akce se konala dne
14. 9. 2019 a o to víc nás těšilo se zúčastnit.
Dále ještě mezi těmito akcemi, které probíhaly, pořádají naši přátelé z družebních organizací
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Strážnice, Petrova a Skalice další naplánované
akce, kterých se náš spolek zúčastňuje. Jednou
z akcí byla účast našich členů na Urbankovské zábavě a oslavy sv. Urbana spojené se mší svatou ve
Skalici. Další akcí bylo „Zarážání hory“, tato akce se
koná tradičně na Hotařské bůdě. Pro ty co netuší,
co znamená Zarážení hory, tak tento lidový zvyk,
už přetrvává po staletí. Zarážení hory a s ním spojené slavnosti má dlouho své kořeny už ve středověku a vychází ze starého horenského práva. Toto
je znamením, že do vinohradu až do vinobraní
nesmí vstoupit nikdo kromě samotného vinaře,
a to z prostého důvodu – ochrany dozrávajících
hroznů. Už ani krok!
V tomto čase, kdy dozrávají hrozny, je potřeba
zajištění hlídání vinic a nainstalování plašících
děl. Tato děla nám pomáhají chránit naši úrodu
a je to opravdu jediná a účinná věc! Současně je
pravidelně vypracován plán hlídání vinic, kde
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každý určený hotař má možnost vypůjčení plašících pistolí. Z důvodu množících se problémů
a nedostatků, které se týkají seznamu členů, bude
potřeba udělat v příštím roce schůzi a dohodnout
se s vlastníky pozemků na tomto seznamu, popř.
získat souhlas GDPR. Je na každém hotaři, jak se
k tomu postaví a není mu lhostejné nechat úrodu
jen tak napospas špačkům. Musíme si všichni uvědomit, že pokud bychom neměli, jak chránit naši
úrodu, i za cenu občasného střílení v noci, a to díky
selhání techniky, nebudeme mít co sklízet a tím
pádem i pořádat naše výstavy vín. Tímto se Vám
všem omlouváme za případné nepříjemné občasné střílení v nočním klidu. Nejdůležitějším bodem,
který nás čeká v příštím roce, je družební výstava
vín spojená s výročím 60 let založení spolku, která
se koná 4. 4. 2020. Na tuto družební výstavu se už
pomalu připravujeme a chceme, aby tato výstava
byla jedinečná pro ty, kteří byli u zrodu založení
našeho spolku. Moc si toho vážíme a jsme rádi,
že můžeme být součástí toho, co nám zanechali
naši otcové a dědáčkové. Budeme v tom i nadále
pokračovat a předávat tuto kulturu a zvyky našim
dětem.
V krátkosti bych ještě zhodnotil letošní úrodu
oproti loňskému ročníku. Na rozdíl od loňského
horkého roku letos počasí vinařům vyloženě přálo a na základě průběhu počasí a stavu vinic bylo
možné očekávat vynikající ročník po všech stránkách. Počasí příznivě působilo na vývoj cukrů, ky-

PROSINEC 2019

selin a aromatických látek, tedy všech klíčových
parametrů kvality. Tedy máme se na co těšit a už
teď se jeví, že letošní ročník bude na vysoké úrovni
velmi kvalitních vín.
V letošním roce jsme opět žádali Obecní úřad
o dotace na zakoupení dalšího chladicího boxu.
V současné době už máme tyto boxy tři. Tato dotace nám byla již schválena, ale nic jsme nenechali
náhodě, a ještě jsme požádali o dotace na tento
chladicí box Jihomoravský kraj. Tato dotace nám
byla taktéž schválena. Rozdíl (přebytek) financí,
který vznikl díky dotaci z Jihomoravského kraje,
bude vrácen Obci Sudoměřice. Snažíme se tak finance získávat i z jiných zdrojů a nezatěžovat tak
ještě více rozpočet Obce Sudoměřice. Prostřednictvím tohoto článku chceme moc poděkovat
Obci Sudoměřice v čele se starostou Františkem
Mikéskou za vstřícnost a obrovskou podporu našeho spolku. Doufáme, že i nadále bude Oíbec tak
vstřícná a bude podporovat naši aktivitu. Závěrem
Vás všechny ještě jednou zveme na tuto “Družební výstavu“ a moc prosíme všechny vinaře o přispění svými vzorky vín, předem děkujeme. A na
závěr Vám chci popřát krásné a příjemné prožití
svátků vánočních, naplněných vnitřním klidem
v duši, a co je nejdůležitější v rodinném kruhu a do
nového roku 2020 přeji zdraví, štěstí a hodně pěstitelských úspěchů v novém roce.
Robert Šrédl
Předseda ZO ČZS Sudoměřice
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Svěcení mladých vín
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WBand postupuje do Evropy
Hudební skupina WBand dosáhla mimořádného úspěchu, když zvítězila v celostátní soutěži
Česká Blues Challenge 2019 konané 5. října
ve strážnickém kulturním domě.
Z celkového počtu padesáti kapel
se do semifinále dostalo patnáct
souborů a z toho pak odborná
mezinárodní porota vybrala do
finále čtyři. Tatáž porota pak v sobotním soutěžním večeru určila
jako národního vítěze WBand,
který postupuje do celoevropského klání, jež se uskuteční příští rok v dubnu v Amsterdamu.
Řečeno fotbalovou terminologií,
WBand jako mistr České republiky za rok 2019 bude hrát Ligu
mistrů v Holandsku. WBand ob-
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sazení: Palo Hrnčirík (Holíč) – kytara, zpěv, Michaela Vraňuchová (Holíč) – zpěv, Walter Bartoš (Strážnice) – baskytara, vokál, Walter Bartoš
mladší (Strážnice) – kytara, a Miroslav Mikéska
(Sudoměřice) – bicí.
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Lampionový průvod
…a zase ten náš oblíbený podzim rychle odfrčel a s ním ještě rychleji i náš Staršidlácký lampionový průvod plný masek a skvělých strašidýlek. Letos nám konečně dopřálo i počasí, tak
jsme se mohli vyřádit naplno, a že jsme si to
užili. Ještě aby ne co? V takovém počtu, páni,
to ale bylo. No, a když je dobrá parta všemož-
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ných záhadných postav, je také dobrá nálada.
Opět jsme to završili opékáním lahodných
špekáčků, popíjením dračího svařáku a kouzelného čaje. No a kde jsme to tohle vzali? To
už zůstane tajemství Vašich kulturních strašidláků, pro které je na denním pořádku pro Vás
připravovat nejen podzimní akce a jsou moc
rádi, že si to naplno užíváte s nimi.
Boo – Vaše Kulturka
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Rozsvícení vánočního stromu
Jako už každoročně proběhlo první adventní
neděli rozsvěcování vánočního stromu na křižovatce U statku a že se nás letos sešlo, až nám
aj gulášu pochybělo. Zima také byla, ale svařák
nás opět nenechal ve štichu. O lepší atmosféru
se nám postarala cimbálová muzika Pláňava ze
Skalice a také letos poprvé úžasné venkovní po-
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sezení ve dvoře, kde jsme mohli nasát vánoční
atmosféru a posedět se spoluobčany.
Dále všem děkujeme za Vaši přízeň a účast na
našich akcích. Vy je děláte takové, jaké jsou.
Tímto bychom chtěli všem popřát krásné svátky a úžasný nový rok 2020. Těšíme se na Vás na
našich dalších společných událostech a doufáme, že budou alespoň stejně skvělé jako letos.
Váše Kulturka
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SK Sudoměřice–oddíl
hokejbalu
Blíží se Vánoce a to znamená, že i podzimní část
hokejbalu je u konce. Sezóna pro nás začala letní přípravou, kterou trenér Dinka naordinoval
velmi pečlivě. Trénovalo se 3x týdně v místním
areálu, čekalo nás i soustředění na Lučině a nějaká přátelská utkání. Na tréninky chodili téměř
všichni. Takovou přípravu Sudoměřický tým nikdy neabsolvoval. Což se i projevilo na výsledcích. Po výborném vstupu do sezóny, který nám
přinesl 10 bodů, přišla zranění některých hráčů
a s ním dolehla na mužstvo krize, která trvala
dlouhých šest kol. Krizi jsme prolomili až v posledním podzimním zápase v Letohradu. Po výborném výkonu jsme přivezli dva body do tabulky. Někteří hráči náš tým po neshodách opustili
a museli jsme doplnit kádr mladými talenty. Náš
tým se zatím nachází na 9. místě. Na PLAY OFF

ztrácíme 3 body. V zimě nás čeká spousta práce,
jak s doplněním kádru, tak s přípravou na jarní
část. V jarní části nás čeká 10 utkání a z toho 7 na
domácí půdě, což by pro nás měla být výhoda.
Kvarteto hráčů z našeho klubu během podzimní
části ještě stihli reprezentovat Českou Republiku
na Mistrovství světa WBHF v Americkém Karibiku. Domů se jim podařilo přivést bronzové medaile. Velké uznání patří těmto hráčům: Michal
Tóth, Jan Kaluža ml., Pavel Studénka a brankář
Petr Lindner. Tito hráči jsou také pozvání na mistrovství Evropy, které se koná na konci tohoto
roku v Bratislavě.
V podzimní části náš klub reprezentovali:
Brankáři: Grufík Jonáš, Lindner Petr, Dekány
Ondrej
Obránci: Hübl Tomáš, Ivánek Ondrej, Stratil
Martin, Studénka Pavel, Král Patrik, Tóth Dominik, Tóth Michal, Kuba Michal, Šindlář Marek
Útočníci: Kaluža Jan, Helešic David, Chovanec Martin, Maloušek Bohuslav, Štefek Jakub,
Toman Lukáš, Tran Martin, Randis Nikolas, Navrátil Jakub, Dufek Štěpán, Balát David, Muráň
Erik,
Trenér: Dinka Mário, Asistent Trenéra: Svatopluk Kosík
Vedoucí mužstva: Kaluža Jan st. , Danielik
Marek,
Kustod: Merten Andreas
Výsledky podzimní části:
Kladno : Sudoměřice 6:0
Sudoměřice : Hradec Králové 4:3
Sudoměřice : Kovo Praha 4:2
Ústí nad Labem : Sudoměřice 4:3pp
Most Sudoměřice 3:4
Dobřany : Sudoměřice 7:6
Karviná : Sudoměřice 4:1
Sudoměřice : Plzeň 1:4
Kert Park Praha : Sudoměřice 9:0
Sudoměřice : Kladno 2:6
Hradec Králové : Sudoměřice 6:2
Letohrad : Sudoměřice 4:5ss
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Je potřeba zmínit i naše nejmenší hráče, kteří nás velmi dobře reprezentují a neztrácí se
v hokejbalovém světě. Náš klub reprezentují
ve třech kategoriích a to mini přípravka, přípravka a mladší žáci.
O tyto nejmenší hráče se starají Dinka Mário,
Hájek Josef, Žižka Robert a Hála Ladislav.
Velké poděkování patří také samotným rodičům malých dětí, kteří pomáhají při chodu
těchto nejmladších kategorií.
Nemůžeme zapomenout ani na naše děvčata,
která nás reprezentují nejen svou krásou, ale
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i dobrými výsledky v turnajích. O toto nově založené družstvo se stará Hájek Josef.
Děkujeme obci Sudoměřice za velkou podporu, bez které by naše mužstva nemohla důstojně reprezentovat naši malou obec.
Dále patří poděkování všem sponzorům, příznivcům a lidem, kteří pomáhají našemu klubu.
Jménem celého klubu SK Sudoměřice vám
chceme popřát krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2020.
Jan Kaluža ml.
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Okénko Vlasty Hynčice
Závodní a cyklistická sezona je za námi a čekají nás volné víkendy bez závodů. Vše strašně rychle uteklo. Příprava na sezonu proběhla
v Chorvatském Poreči, kde jsme absolvovali
dlouhé tréninky na silničním kole. Denně jsme
strávili v sedle kola 4-5 hodin a ujeli od 90 až
130 km. Počasí nám přálo a vše proběhlo v pohodě. Najeté kilometry se hodily v sezoně.
Zúčastnili jsme se několika závodů a to České
enduro serie, Moravskoslovenského sjezdového seriálu a taky slovenské enduro série. Máme
hodně závodníků a jezdíme obě disciplíny, jak
enduro, tak sjezd na horských kolech. V soutěži endurových závodů teamů máme prvenství
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SPECIALIZED.CZ, ve složení Kuba Brázdil, Vojta
Hanák, Kristian Poruban a bratři Petr a Vlastimil
Hynčicovi. Kategorii Master 40+ se Vlastimil
Hynčica umístil na prvním místě a Petr Hynčica druhém místě. Jsme oba spokojeni, byla to
náročná sezona. Vše fungovalo, jak kola, tak
i štěstí ve všech závodech, což je hodně důležité. Na slovenském poháru v enduru se Kristian
Poruban umístil na 3. místě v kategorii do 21 let.
Ve sjezdovém poháru se mladí kluci předháněli na bedně a zlepšovali celou sezonu což je to
nejlepší pro celý team.
Všem bych chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví
a příjemných chvil v sedle kola.
Vlastimil Hynčica

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE
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Sudoměřický NOVITECH
Motorsport
se zúčastnil v sezóně 2019 několika vybraných
podniků Mistrovství Evropy závodů automobilů do vrchu. Tým startoval v rakouském
Rechbergu, dále na ECCE HOMO ve Šternberku, Dobšinském kopci na Slovensku a v polské
Limanowě.
V sezoně 2020 vyráží opět do vrchařských tratí Mezinárodního mistrovství České republiky.
Krásných výsledků dosáhl ve své první sezoně Matěj Krakovič, který ve svých šesti letech
reprezentoval tým v kartingu v České a Slovenské republice i v Rakousku. V Československém autoslalomu obsadil 1. místo v kategorii
SP1 s Peugeotem 106 Rally Ondřej Kamas.
Více na www.novitech-motorsport.com
Tímto bychom chtěli poděkovat obchodním
partnerům, spolupracovníkům a mechanikům (Petr Pavka, František Okáník, Pavel Vacu-
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lík), za podporu, bez které by nebylo možné se
závodů zúčastnit: REC Group s.r.o., Motokáry
Staré Město, Kovozoo, Bonega, s.r.o., Obec Sudoměřice, Reklamní studio Strážnice Konečná.
Michal Novický

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Misijní neděle – 20. 10. 2019

Slavnost Krista Krále a obnova ministrantských slibů
PROSINEC 2019
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Jubilanti z řad našich seniorů
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