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Sudoměřický zpravodaj

Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho Sudoměřického zpravodaje,
nacházíme
se
v období příprav
na
nejkrásnější
svátky roku – Vánoce. Adventní
čas je ale také
vhodný k přípravě, duchovní očistě, bilancování a plánování.
Situace s šířením koronaviru se po roce opět, bohužel, opakuje podle loňského scénáře, jen s měsíčním zpožděním. Vládní opatření přicházejí v momentě, kdy už v nemocnicích jsou specializovaná
oddělení téměř plná. Přes všechna ujištění, že se
tak nestane, je znovu vyhlášen nouzový stav, který
je ovšem v dané situaci zřejmě nevyhnutelný. Zase
rušíme na poslední chvíli pro Vás připravované
akce. Velmi nás mrzí, že se nemohl uskutečnit zejména Jarmark s rozsvěcováním vánočního stromku, stejně jako v loňském roce jsme se s Kulturkou
desítky hodin připravovali, zaměstnanci již areál
kompletně připravili, prodejci taktéž. Co naděláme, situace není jednoduchá a porušovat vládní
nařízení v době nouzového stavu není možné. Koronavirus, ač se to někomu líbí nebo ne, tady mezi
námi je a zřejmě i bude. Je tedy na nás všech, jestli
budeme respektovat doporučení a nařízení, např.
nosit v obchodech ochranu úst (vždyť prodavačka
ji nosí celý den), pro zájemce je možnost očkování,
apod. Lidstvo si dřív či později na tento vir zvykne
a vybuduje si přirozenou imunitu, ale za jak dlouho a za jakou cenu to bude, je na každém z nás. To
neovlivní žádná vláda ani politik, odpovědnost je
na každém z nás, vše je o respektu jednoho k druhému, včetně ochrany jeho zdraví.
I tak se uskutečnil za velké účasti domácích i přespolních lampiónový průvod, který byl jistě pří-

jemně stráveným časem pro všechny, kteří se zúčastnili. Předposlední listopadová neděle byla ve
znamení Hodů, kdy jsme společně při mši svaté
oslavili patrocinium našeho kostela Krista Krále,
a to jak jinak než v kroji a za doprovodu Slovácké kapely Romana Horňáčka. Kazatelem při této
slavnostní mši svaté byl a poučná slova pronesl
spirituál v Teologickém konviktu p. Petr Vrbacký.
Další akce jsou zrušeny a uvidíme, co nám aktuální
situace dovolí.
V tyto dny se dokončuje sociální zázemí nového
Společenského centra, dovybavujeme vnitřní
zařízení, bylo provedeno propojení veřejného
osvětlení mezi ulicí Nová a Horním Koncem, kde
na tento přívod budou napojeny světla před naší
základní školou. Zároveň byly provedeny hrubé
terénní úpravy na budoucím atriu u této nové
stavby. Nyní čekáme na materiály, které jsou již
několik měsíců objednány. Na podzim byl také
dokončen propojovací chodník k ulici Pod Vápenkami.
Velkou novinkou, které jste si již určitě všimli, je
kompletně nová vánoční výzdoba statku a jeho
okolí a na sloupech veřejného osvětlení přibylo
celkem 24 kusů světelných vloček. Jsme přesvědčeni, že investice za cca 300 tis. Kč, která bude po
dlouhá léta v adventní a vánoční době zkrášlovat
naši obec, je správná a v příštím roce další prvky na
sloupy veřejného osvětlení zase přibydou.
V současné době také vrcholí výběrové řízení na
firmu, která bude v příštích dvou letech likvidovat
odpad vyprodukovaný v našich domácnostech.
Novinkou je, že firma bude mít za povinnost opatřit čipy každou sběrnou nádobu v obci a my tak
získáme detailnější přehled o tom, kolik odpadu
je v obci produkováno. Nový odpadový zákon,
přijatý na konci loňského roku, klade velký důraz
na třídění odpadu v našich domácnostech a jeho
následné využití. Některé druhy odpadů se již od
letoška sledují a přepočítávají se na obyvatele,
a při překročení hranice 200 kg/osobu/rok je hrazena navýšená částka za jeho likvidaci. Letos je to
o 300,-Kč na jednu tunu víc, v příštím roce to bude
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zase o další stokorunu více, atd. Navíc se bude
postupně snižovat množství vyprodukovaného
odpadu na jednoho obyvatele. Protože nyní ještě
nevíme, která firma bude svážet odpady v příštím
roce a hlavně ve který den v týdnu, bude kalendář,
který každý rok do Vašich domácností dáváme,
až po vánocích. Dle našeho mínění, kalendář, kde
by nebyl uveden termín svozu odpadů, nemá tu
správnou
informační hodnotu a stojí za to s jeho vydáním
počkat. Děkujeme za pochopení!
V příštím čtvrtletí dozná velkých změn okolí Býkárny, kdy bude provedena revitalizace jejího okolí.
Stavba cyklostezky do Petrova je také na spadnutí
a mnohé další investice jsou v přípravě.
S ohledem na stávající epidemickou situaci nelze
nyní předvídat, co se v příštím období uskuteční
za volnočasové akce – zda budou plesy, koncerty,
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apod. Vše se bude řešit operativně podle aktuální
situace a o všem připravovaném budete v předstihu informováni.
Závěrem mi dovolte, abych upřímně poděkoval
Vám všem, kteří jste se podíleli v letošním roce
na přípravě akcí pro veřejnost, pomáhali jste
a pomáháte svým blízkým v této nelehké době,
členům spolků a organizacím v obci, jejich podporovatelům a sponzorům, holkám z Kulturky,
obecním pracovnicím a pracovníkům, zastupitelům a členům výborů a všem ostatním, kterým
není lhostejný osud bližních a co se děje v našem
okolí.
Přeji Vám všem klidné adventní dny, poklidné prožití Vánoc a v novém roce 2022 hodně štěstí, rodinné pohody, pracovních úspěchů a hlavně pevné
zdraví!
František Mikéska, starosta obce

Program rozvoje obce Sudoměřice 2021 – 2026
Vážení čtenáři zpravodaje,
každý územní samosprávný celek vydává několik
základních plánovacích dokumentů, které jsou
následně pro volené zástupce obce a také pro občany a širokou veřejnost určitým vodítkem, kam se
ta, která obec bude rozvíjet. Jedním takovým základním je územní plán obce, při jehož tvorbě se
s dotčenými orgány státní správy (CHKO, životní
prostření, ochrana zemědělského půdního fondu,
ochrana přírody a krajiny, atd.) projednají požadavky investorů, občanů, podnikatelů a obce samotné.
Tento dokument následně určuje rozsah, charakter
zástavby na dlouhé roky dopředu.
Druhým základním dokumentem, který zastupitelstvo obce schvaluje a pravidelně aktualizuje je
Program rozvoje obce Sudoměřice. Tímto základním dokumentem se udává, jakým směrem se
obec bude, resp. chce rozvíjet v dalších letech za
podmínky zajištění dostatečných finančních pro-
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středků. Tento rozvojový dokument se schvaluje
na dobu přesahující volební období zastupitelů.
Díky tomu se obec dlouhodobě rozvíjí bez ohledu
na aktuální složení zastupitelů a tím se zefektivní
vynakládané finanční prostředky samosprávy ve
prospěch co největšího počtu občanů. Naše obec
tento dokument aktualizovala a na svém 30. zasedání dne 22.11.2021 Zastupitelstvo obce Sudoměřice tento programový dokument projednalo
a schválilo. Program rozvoje obce je dokumentem
veřejným, a protože chceme stále zlepšovat informovanost, je zveřejněn na webových stránkách
obce (www.obecsudomerice.cz – samospráva-programrozvojeobce) a v případě, že budete mít nějaké další podněty ke zlepšení života v naší obci,
sdělte je buď osobně voleným zástupcům, nebo
písemně, emailem a dalšími způsoby.
Předem děkujeme za Vaše názory a podněty.
František Mikéska, starosta obce

Sudoměřický zpravodaj

Usnesení z 27. zasedání
ZO Sudoměřice dne 12. 7. 2021
Usnesení č. 30/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Tomáše Janečka a pana Jana Kalužu, zapisovatelem určuje Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený
program 30. zasedání zastupitelstva obce v upraveném znění.
Hlasování č. 2: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se směnou
části pozemku parc. č. 371 v k. ú. Sudoměřice o výměře cca 12 m² za pozemek parc. č. 1672/2 v k.ú. Sudoměřice za podmínky uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 371 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 3: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odpuštění nájmu v obecní hospůdce, č. p. 222 v období od
1.12.2021 do 31.12.2021.
Hlasování č. 4: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dočasné
snížení nájmu v obecní hospůdce, č. p. 222 v období
od 1.1.2022 do 31.12.2022 a pověřuje starostu a místostarostu k přípravě dodatku ke smlouvě a zveřejnění
záměru.
Hlasování č. 5: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 30/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce na r. 2021.
Celkem příjmy zvýšeny o 252 000 Kč, náklady zvýšeny
o 101 200 Kč a financování sníženo o 150 800 Kč.
Hlasování č. 6: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/6 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce na r. 2021. Celkem příjmy zvýšeny o 1 251 500 Kč, náklady zvýšeny
o 452 100 Kč a financování sníženo o 799 400 Kč.
Hlasování č. 7: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu obce na r. 2021.
Celkem příjmy zvýšeny o 591 300 Kč, náklady zvýšeny
o 264 800 Kč a financování sníženo o 326 500 Kč.
Hlasování č. 8: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění
záměru směny pozemků parc. č. 623 a 624 v hodnotě 2 700 000,- Kč za pozemek parc. č. 148 v hodnotě
540 500,- Kč s doplatkem a pověřuje starostu a místostarostu k přípravě směnné smlouvy.
Hlasování č. 9: Pro 8, Proti 1 (F. Mikéska), Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/9 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 1052/108 a 1237/53 v k. ú. Sudoměřice
za celkovou cenu 1 470,- Kč od XXXXX.
Hlasování č. 10: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/10 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemku parc. č. 2654/50 v k. ú. Sudoměřice za celkovou
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cenu 56 350,- Kč od XXXXX.
Hlasování č. 11: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje prodej
pozemků parc. č. 4936/1 a 4936/2 v k. ú. Sudoměřice
Hlasování č. 12: Pro 8, Proti 0 Zdrželi se 1 (R. Šrédl)
Usnesení č. 30/12 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 1199/1 a 1237/3 v k. ú. Sudoměřice za
celkovou cenu 1170,- Kč od XXXXX.
Hlasování č. 13: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/13 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 1052/105, 1237/1, 1237/50 v k. ú. Sudoměřice a parc. č. 1464/270 v k.ú. Petrov u Hodonína za
celkovou cenu 19 950,- Kč od XXXXX.
Hlasování č. 14: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/14 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 1052/47, 1052/54, 1052/56, 1195/2,
1195/4 a 1237/58 v k. ú. Sudoměřice za celkovou cenu
1312,50,- Kč od XXXXX.
Hlasování č. 15: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)

Usnesení č. 30/15 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Program
rozvoje obce Sudoměřice na období 2021 – 2026.
Hlasování č. 16: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/16 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/17:
Obec Sudoměřice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště Sudoměřice“ z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d821H, Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku z Ministerstva pro
místní rozvoj.
Hlasování č. 17: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/17 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje plán inventur na r. 2021.
Hlasování č. 18: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/18 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje žádost
o poskytnutí daru NAŠE ODPADKY, a.s., IČ: 10722289
se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice.
Hlasování č. 19: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/19 bylo schváleno.
František Mikéska – starosta, Robert Šrédl – místostarosta

Propojovací chodník k ulici Pod Vápenkami
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Místní knihovna
Milí čtenáři,
za několik týdnů tu máme opět vánoční svátky a konec roku 2021. S tím souvisí také změna otevírací
doby v tomto období. Takže naposledy v tomto roce
bude knihovna otevřena v úterý 21. 12. 2021. V následující dny 24. 12., 28. 12. a 31. 12. bude knihovna
uzavřena. Znovu otevřena bude v úterý 4. 1. 2022
s tím, že zůstává v platnosti výdejové okénko.
V prosinci skončila Burza vyřazených a darovaných
knih, která začala 17. 9. zveřejněním seznamů knih
na prodej do oken knihovny. Prodej knih pak probíhal od 1. 10. přímo v knihovně. Těší mě, že jste projevili zájem o tuto úspěšnou akci a koupili jste si knihy
pro sebe či blízké osoby. Pokud bude epidemiologická situace příznivá, mohla by se tato akce opakovat i příští rok. Vybrané peníze z letošní burzy pak
použiji příští rok při dodatečné koupi knih nových.
S končícím rokem nastal také čas poděkovat za celoroční spolupráci všem lidem, se kterými spolupracuji. Jsou to: učitelky a vychovatelky ze ZŠ a MŠ, pan
starosta a zastupitelé obce, pracovníci obecního
úřadu, knihovnice z Městské knihovny v Hodoníně
a paní Helena Lavrovičová. Všem těmto lidem děkuji
a těším se na další spolupráci v následujícím roce. Mé

díky patří také všem dospělým a dětským čtenářům,
kteří navštívili knihovnu a využili jejích služeb i přes
dodržování hygienických nařízení. Za tuto věrnost,
pochopení a dodržování nutných opatření Vám
všem děkuji a doufám, že se s Vámi uvidím i v roce
příštím, až opět naplno využijete služeb knihovny.
Vřele budou také uvítáni noví čtenáři, ať už z řad dospělých nebo dětských čtenářů.
Nakonec bych Vám všem chtěla popřát krásné
svátky vánoční a veselého Silvestra. Také mnoho
úspěšných dní, zdraví a dobré pohody v novém
roce 2022.
Monika Podrazilová, knihovnice

Beseda vedoucí knihovny M. Podrazilové
s dětmi v mateřské škole

Kontakt
Sudoměřice 374
696 66 Sudoměřice
+420 723 354 760
knihovna@obecsudomerice.cz
https://knihovnasudomerice.webk.cz
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Okénko senátorky za Hodonínsko
Dlužíte? Využijte „Milostivé léto“!
Dlužíte státu, kraji, městu, obci nebo jimi založeným
firmám či příspěvkovým organizacím? Těmi jsou například ČEZ, zdravotní pojišťovna VZP, dopravní podniky nebo bytová družstva… Pokud nejste v insolvenci a tento dluh vymáhá exekutor, máte šanci se dluhu
zbavit. V letošním roce byla schválena novela zákona
č. 286/2021 Sb. V úzké spolupráci s poslancem Markem Výborným a dalšími senátory se podařilo prosadit do novely zákona princip tzv. Milostivého léta. To
zjednodušeně znamená, že pokud dlužník v termínu
od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 zaplatí zbývající jistinu
dluhu a náklady na exekutora ve výši 750 Kč bez DPH
(908 Kč s DPH), celého dluhu se zbaví. Dluhů se takto
může zbavit stovky tisíc lidí, kteří se mnohdy dostali
do nezvladatelné situace díky tomu, že se v minulosti
z vymáhání dluhů stal velký byznys.
Například dluh za nájemné městského bytu ve výši
3 000,- Kč narostl až na dnešních 250 000,- Kč, protože
k samostatnému dluhu narůstají náklady na správu
dluhu (náklady na exekutora, úroky a další). Cílem
novely, kterou jsem prosazovala, je dát šanci lidem
v dluhové pasti se vypořádat za lepších podmínek se
svými dluhy.
Šanci je možno využít pouze do 28. 1. 2022. V případě nejasností či komplikací se doporučuji obrátit
na mobilního dluhového poradce „Člověka v tísni“,
který nově sídlí i v Hodoníně a kontakt pro oblast
dluhů je Jan Skoumal, jan.skoumal@clovekvtisni.cz,
tel. 777 367 880.
Rok 2021 byl pro nás všechny velmi těžký. Opět jsme
se potýkali s projevy sucha, přívalovým deštěm a přibyl další přírodní jev - tornádo. To naše území zasáhlo
a značně poznamenalo. Děkuji všem, kteří se jakkoli
zapojili do pomoci s odklízením škod způsobených
tornádem.
Stále nás velmi trápí COVID-19. Všichni s ním bojujeme, jak je jen v našich silách. Děkuji všem a zejména
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zdravotníkům, kteří pomáhají zvládat tuto pandemii.
Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a do nového roku přeji co nejméně problémů, mnoho úspěchů,
úsměvů a především hodně zdraví!
Ing. Bc. Anna Hubáčková - senátorka za Hodonínsko
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Místní akční skupina Strážnicko
nabízí spolupráci
Vážení občané, členové spolků, podnikatelé,
přestože máme nepříjemné covidové období, život
se nezastavil a dělalo se a dělá mnoho zajímavých
aktivit do kterých se můžete zapojit i Vy. Chceme vás
informovat, jak pracovala naše organizace Místní
akční skupina (zkráceně MAS) Strážnicko pro podporu podnikání, škol, veřejných prostranství a služeb v obcích Strážnicka a jaké jsou možnosti pro
Vaše projekty v období 2021-2027 na které vzniká
nová strategie „Strážnicko – je i Váš kraj!“
V letech 2015-2020 se nám podařilo v rámci čtyř evropských dotačních programů v území Strážnicka
podpořit částkou přes 50 mil Kč více jak 60 nových
projektů rozvoje. Tedy šlo většinou o malé projekty žadatelů do 1 mil Kč se kterými MAS pomáhala
žadatelům a partnerům na přípravě i administraci
v rozsahu:
• 21 projektů na podporu malých zemědělců
a podnikatelů v Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství

•

•

•

11 projektů pro obce a spolky na veřejná prostranství, cyklostezky, spolkové zázemí a expozice získaly obce v Programu rozvoje venkova
Ministerstva zemědělství a Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj
13 škol v místním akčním plánu Spolupráce
škol z Ministerstva školství, tři školy získaly větší
investiční podporu pro specializované učebny
z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.
15 projektů pro vlastníky půdy, zemědělce
a obce na výsadby ovocných i neovocných
stromů do krajiny pro snižování eroze a zvýšení
odolnosti na klimatickou změnu.

Dále jsme se zapojili jako aktivní členové do další
projektů na rozvoj území v nové Turistické asociaci
Slovácko (TAS) a v Krajské síti MAS Jihomoravského
kraje, které naše MAS od roku 2016 předsedá.
V období 2021 – 2027 budeme hledat
a animovat kvalitní projekty a podporovat žadatele v podobných projektech
s 45 až 95% dotací s minimální 5 letou
udržitelností. Nově budou podporovány i projekty snižující energetickou
náročnost, využívající obnovitelné
zdroje energie, podporující krátké dodavatelské řetězce a zavádějící inovace.
Více o stávajících projektech a případně
o možnosti Vašeho projektu se dozvíte
v naší kanceláři na MěU Strážnice nebo
na www.straznicko-mas.cz, kde jsou
i naše kontakty.
Za tým MAS Strážnicko zdraví
manažer Vít Hrdoušek
Obr. MAS Strážnicko prezentuje malé výrobce a služby Strážnica předseda Otakar Březina.
ka na konferenci v Brně v roce 2019
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Ze školních lavic …
Milí čtenáři,
první čtvrtletí školního roku 2021/2022 je za námi
a zde je malé ohlédnutí za tímto obdobím.

Program Začít spolu
V 5. ročníku jsme od září tohoto školního roku začali využívat prvky programu Začít spolu – ranní
zpráva/úkol, ranní kruh, práce s třídními pravidly,
centra aktivit a tomu jsme také přizpůsobili rozmístění nábytku a pomůcek, role při práci ve skupině.
Zahájení dne ranní zprávou či úkolem a následné
sdílení v kruhu se nám velmi osvědčilo a děti tuto
ranní aktivitu uvítaly. V ranní zprávě se objevují úkoly zaměřené na vyjádření emocí, na sdělení názorů
a nápadů k určitému tématu, na možnost volby aktivit, na splnění krátkého úkolu k probíranému učivu
(osmisměrka, vymýšlení slov do ČJ, hledání tvarů do
geometrie, hádanky…) a žáci jsou seznámeni s tím,
co je daný den čeká. Na začátku roku si děti vybraly
témata z vlastivědy a přírodovědy, která je zajímají.
Postupně při probírání daného učiva zařazujeme
týdenní projekty – práci v centrech aktivit (matematika, pokusy a objevy, čtení a psaní, ateliér) – 4 x 2
hodiny. Zvládli jsme již témata Česká republika, Praha, Jihomoravský kraj, v nejbližším období nás čeká
Vesmír. S předstihem jsou připraveny pracovní listy,
pomůcky, materiály a také dopis, který celou skupinu v centru vtáhne do připravených témat a činností. Ve skupině si děti rozdělí role (čtenář, strážce
ticha, měřič času). Na konci každého centra vyplní
svůj hodnotící list a společně si práci vyhodnotíme
v kruhu na koberci. Děti mají možnost vyjádřit svůj
názor, své postřehy, sdělit pochvalu i kritiku.

Beseda s knihovnicí
Dne 13. října proběhly besedy s knihovnicí ve 4. a 5.
ročníku na téma „Fantazijní literatura“. Paní Moni10
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ka Podrazilová pro děti připravila také čtenářskou
soutěž, jejíž vyhodnocení proběhlo 14. 12. 2021. Za
spolupráci moc děkujeme.

Školení první pomoci
a požární ochrany
Asi nejsilnějším zážitkem tohoto čtvrtletí bylo školení požární ochrany a první pomoci, které s každou
třídou v časové dotaci 4 vyučovacích hodin absolvovala paní Monika Vajčnerová. Ta velmi působivě
a názorně děti seznámila se základy požární ochrany, se způsoby ošetření zranění a také se zacházením
s hasicím přístrojem. Žáci měli možnost vyzkoušet
dýchání z úst do úst na připravené figuríně. Vyzkoušeli si také práci s opravdovým defibrilátorem. Děti
byly vtaženy do důležitosti poskytování první pomoci a pochopily, že nemusí nutně být lékaři nebo
záchranáři, aby jednoduchým úkonem jakým je třeba záklon hlavy dokázali zachránit život nebo zabránit dalšímu zhoršování zdravotního stavu.

Exkurze do Muzea ropy
Dne 15. října se vydal 5. ročník na exkurzi do Muzeum ropy v Hodoníně. V rámci vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět, předmět Přírodověda si žáci
rozšířili nové poznatky o ropě, její těžbě, zpracování apod. Muzeum ropy je tvořeno vnitřní expozicí
a venkovním Technologickým parkem v okolí muzea. Vnitřní expozice mapuje geologické, historické a technologické aspekty spojené s dobýváním
a zpracováním ropy na Hodonínsku, kde se ropa
a zemní plyn těží již více než sto let. Žáci zde viděli
stroje a nástroje používané k dobývání a zpracování černého zlata, ukázky hornin, minerálů, fosilií
a také modely vrtných věží a soustav. Součástí venkovního Technologického parku jsou nepřehlédnutelná čerpadla na ropu tzv. kozlíky, produkční kříže,
kompresory, separátory či vrtná dláta. Venkovní ex-
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pozice je nově rozšířena o Geopark hornin vídeňské
pánve, naučný okruh mapující základní typy hornin, které se nacházejí v podloží hraničního regionu, a to včetně paleontologických záznamů. (Pozn.:
Více na stránkách muzea http://muzeumropy.cz/.)
Žáci si z exkurze odnesli spoustu nových informací
a poznatků a měli možnost si také zakoupit zajímavé exponáty.

Strašidlácký den
V úterý 26. října naši školu navštívilo spoustu strašidel a pohádkových bytostí. V tematicky zaměřeném „Strašidláckém dni“ se žáci v přestrojení učili
zejména hravou a zážitkovou formou. Atmosféru
tohoto dne dotvářela patřičná výzdoba a také kostýmy paní učitelek. Všichni jsme si tento celý den
moc užili.

Dopravní výchova
V pátek 12. listopadu absolvovali žáci 4. ročníku
praktickou část Dopravní výchovy – jízdu na kole.
Po teoretické části, kterou absolvovali ve škole, jezdili na jízdních kolech na dopravní hřiště při ZŠ Vančurova v Hodoníně pod vedením Městské policie
v Hodoníně. Žáci tak využili své znalosti a vědomosti v praxi a neodradilo je ani zatažené a sychravé počasí. Dětem se dařilo opravdu dobře a dopoledne
v sedlech kol si náležitě užily.

Projektové dny v rámci projektu Cesta je cíl II.
V pondělí 22. listopadu žáci 4. a 5. ročníku realizovali projektový den s VIS CHKO Bílé Karpaty. Cílem
aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního
prostředí s jejich využitím v praxi a rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků. Projektové dny
se uskutečnily v rámci projektu Cesta je cíl II., akti-

vit Šablon III. a rozděleny byly do dvou tematicky
navazujících bloků. Nosným tématem se stali bezobratlí živočichové a jejich nároky na prostředí, ve
kterém se vyskytují. Věnovali jsme se také tématu
pařeziny, roháč a život v řece a u řeky Moravy. Děti
se učily zajímavou a hravou formou za použití velkého množství různorodých pomůcek a typů aktivit - práce s řazením fotografií, přiřazování obrázků,
poznávání živočichů, pracovní listy, skládání dřevěných puzzlí, pantomimy a řady jiných aktivit. Díky
střídání aktivit a pestrému harmonogramu pro
práci byly stále motivovány a do aktivit se všichni
zapojovali s nadšením. Nové znalosti a upevněné
postoje tak budou mít pro děti pozitivní vliv v dalším vzdělávání, a to nejenom v environmentální
oblasti, ale i s přesahem do reálného využití.

Slavnost slabikáře – 1. ročník
Poslední listopadový den jsme v 1. třídě prožívali
Slavnost slabikáře. Dopluli jsme na ostrov Čtenářů
a kapitán Finn nám poslal dopis, ve kterém jsme
se dozvěděli, že se zde nachází poklad. Vydali jsme
se ho tedy hledat. Abychom mohli poskládat plán
cesty k pokladu, museli jsme nejprve prokázat čtenářskou zdatnost v pěti zkouškách. Za splnění jednotlivých úkolů jsme dostávali části plánu, podle
kterého jsme se pak vydali. A objevili jsme poklad
– naše nové slabikáře. Pan starosta nás pak pasoval
na čtenáře slabikáře.

Projekt Cesta je cíl II.
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose
3, reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464.
Naše škola od 1. září 2021 realizuje aktivity v rámci projektu Cesta je cíl II., výzvy Šablon III. Aktivity
jsou zaměřeny na personální podporu školy, v MŠ
i ZŠ pracuje školní asistent, základní škola realizuje
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
a splněny byly již výše uvedené projektové dny
11
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v ZŠ. Více o tomto projektu naleznete na webových
stránkách školy.

Ze školní družiny
Pro naši družinu nebylo podzimní období nijak
pochmurné. Naopak, krásné barvy, které jsou v přírodě právě v tomto období, se nám staly inspirací
k výtvarnému a kreativnímu tvoření. Pěkné počasí
nám umožňovalo trávit spoustu času pohybovými
aktivitami venku, nejčastěji na školním hřišti a také
vycházkami do okolí.
V měsíci září jsme přivítali knihovnici slečnu Moniku Podrazilovou, která si pro děti připravila program. Témata byla zaměřena na přírodu a cestování a navazovala na celoroční hry ve školní družině.
Název celoroční hry I. oddělení je ,,Cestujeme po
světě“ a název II. oddělení ,, Rok v přírodě“. Na závěr
této besedy si děti měly možnost prohlédnout plno
zajímavých knih.
Dne 26. 10. 2021 to ve školní družině vypadalo trochu jinak než jindy. Místo dětí totiž byla v obou odděleních strašidla. Navázali jsme tak na „Strašidlácký den“, který se konal v ZŠ. Děti měly krásné masky
a pomohly s výzdobou třídy. Užili jsme si společně
odpoledne, plné zábavy a her.
Zátkem listopadu se v obou oddělení školní družiny uskutečnila beseda o zdravé stravě s výživovou

poradkyní paní Pavlínou Macháčkovou. Cílem bylo
prohloubit u dětí povědomí o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Přednáška byla shrnutím pravidel zdravého stravování. Děti si připomněly důležitost nejen ovoce a zeleniny, ale i pitného režimu
a v neposlední řadě také význam sportu pro lidské
tělo. Přednáška byla velice poutavá.
Tým ZŠ Sudoměřice

Poděkování a přání
Děkuji všem, kteří v tomto roce podporovali a spolupracovali s naší Základní školou a Mateřskou školou v Sudoměřicích. Poděkování za celoroční podporu a úzkou spolupráci patří především zřizovateli
školy Obci Sudoměřice, pracovníkům Školské rady,
spolku „Rodiče dětem“ z. s., P. Mgr. Robertovi Kalbarczykovi SP a P. Mgr. Bc. Dawidovi Bartochowskemu
SP, vedoucí místní knihovny Monice Podrazilové,
sponzorům, členům místních spolků, místním firmám, rodičům a příznivcům školy.
Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy
Krásné prožití svátků vánočních,
nový rok 2022 naplněný zdravím,
láskou a porozuměním
Vám všem přeje za kolektiv ZŠ a MŠ
Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Školení první pomoci a požární ochrany
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Beseda s knihovnicí M. Podrazilovou

Návštěva Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníne 15. 10. 2021
13
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Beseda s výživovou poradkyní
– listopad 2021

Dopravní výchova – 5. ročník

Strašidelné učení – 3. ročník

Strašidlácký den – 5. ročník
14
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Ze života mateřské školy
Zdá se, že 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 učily se pravidlům
společného soužití ve třídách. Předškoláci si
upevňují všeobecné znalosti z oblasti matematických, řečových, jazykových dovedností, učí se
správný úchop tužky atd. V každé třídě mají děti
nastavená pravidla, podle kterých se řídíme,
učíme děti kooperaci mezi sebou. V měsíci říjnu
a na konci listopadu se objevila u dětí velká nemocnost, která se projevila v poklesu docházky
dětí. V listopadu bylo přijato další dítě do třídy
Berušek. Celkový počet zapsaných dětí do MŠ je
tedy 41 dětí.
V tomto roce jsme se zapojili do projektu Se
Sokolem do života. Cílem projektu je přivést
děti ke sportovním aktivitám, vybudovat u nich
kladný vztah k pohybu a naučit je vnímat sport
jako přirozenou součást života. Kromě pravidelných denních pohybových aktivit zařazujeme
jednou týdně cílené cvičení dle metodiky zaslané k projektu. Všemi aktivitami provází děti postavičky zvířátek a sokolík Pepík. Všechny úkoly
v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí. Každou
z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých
úkolech. S kobylkou Emilkou trénujeme základní
pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost
a s ježečkem Marečkem cvičíme s míčem. Veverka Věruška učí děti novým věcem a rozvíjí jejich
poznání a s beruškou Danuškou zkoušíme netradiční činnosti. Každá věková kategorie má svůj
pracovní sešit, ve kterém jsou zahrnuté všechny
výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů, a děti si po splnění daného úkolu a cvičení lepí
samolepku do svého sešitu. Cvičení se dětem

velmi líbí a nenásilnou formou tak procvičujeme
u dětí pohybovou zdatnost.
Novinkou v tomto školním roce je pořízení portfolia dítěte. S naší dopomocí si děti do portfolia
zakládají obrázky, tematické pracovní listy a zakládáme dětem i fotografie z různých činností
a aktivit ve školce.
Uskutečněné akce v MŠ:
30. září 2021 se uskutečnilo „USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“.
Děti přišly se svými rodiči v podvečer na zahradu
MŠ, kde na ně čekal hezký program. Byla připravena ke zdolání překážková dráha, na jejímž konci dostaly děti kamínek, na který namalovaly nějakého
broučka. Za úspěšně zdolanou dráhu dostaly děti
medaile, které jim připravily paní učitelky, a drobnou sladkost od spolku Rodiče dětem. Celou atmosféru této akce dolaďoval zpěv písní při kytaře. Děti
také shlédly venkovní promítání pohádky „Broučci
se ukládají k zimnímu spánku“. Jakmile se setmělo,
děti si rozsvítily své přinesené lampióny nebo lucerničky a vydali jsme se průvodem za humna MŠ,
kde jsme uložili do trávy namalované broučky a na
rozloučenou všichni tichounce broučkům zazpívali
krásnou píseň „Mravenčí ukolébavku“. Tímto bych
chtěla poděkovat panu Martinovi Miklovi za spolupráci při promítání pohádky i všem rodičům za
vytvoření příjemné atmosféry.
Od 18. do 22. října se uskutečnila „VÝSTAVA PODZIMNÍČKŮ“. Děti si své skřítky Podzimníčky vyráběly doma se svými rodiči z přírodních materiálů.
Výrobky nám zkrášlovaly vstupní prostory v MŠ.
22. října proběhlo slavnostní uzavření této výstavy. Děti nám své skřítky představily a ukázaly.
Zpívali jsme různé podzimní písničky a opakovali
jsme si podzimní básničky, které se děti během
září a října naučily. Všichni Podzimníčci byli moc
krásní, tak si všechny děti zasloužily odměnu. Děkujeme spolku Rodiče dětem za sladkosti a fruko,
které jsme dětem přidali do balíčků.
15
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Ve druhém týdnu v listopadu proběhly osobní
konzultace s rodiči. Rodičům byly sděleny informace o výsledcích předškolního vzdělávání
jejich dětí a o tom, jak se děti adaptovaly na prostředí MŠ.
V úterý 16. 11. 2021 se uskutečnilo zábavné hudební vystoupení s názvem „MUZIKÁLEK“ pana
Mgr. Břetislava Vojkůvky. Vystoupení bylo sestaveno z melodických písní a rytmických skladeb
českých a světových skladatelů. Pan Vojkůvka
prokládal svůj mnohdy dramatický zpěv pohybovými hrátkami, do kterých zapojoval i děti, což
vzbuzovalo mezi dětmi všeobecné veselí. Vstupné na vystoupení bylo hrazeno spolkem Rodiče
dětem.
Ve čtvrtek 18. 11. 2021 proběhla „BESEDA
S KNIHOVNICÍ“ paní Monikou Podrazilovou. Děti
si vyslechly čtenou pohádku. Měly možnost si
prohlédnout přinesené knihy z knihovny a starší
děti vyráběly „kouzelné papírové krabičky“.
V pátek 19. 11. 2021 se uskutečnila logopedická
depistáž paní logopedky Mgr. Aleny Horákové,
kdy měli rodiče možnost nechat si zkontrolovat
výslovnost u svých dětí. Paní logopedka tentokrát neodeslala do logopedické ambulance
žádné z přihlášených
dětí. Špatnou výslovnost
hlásek u některých dětí
charakterizovala
jako
vývojovou a doporučila
logopedickou
podporu a procvičování všech
složek řeči v rámci práce
v mateřské škole, navrhla
nácvik správné artikulace
u dětí a poradila pedagogickým pracovníkům, jak
s dětmi dále pracovat při
prevenci špatné výslovnosti. Zdůraznila také, že
je velmi důležité pravidelné domácí procvičování
a spolupráce rodičů.
16
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V následujícím období do konce kalendářního
roku máme připraveno ještě několik akcí pro
děti: vzdělávací program ze vzdělávacího a informačního centra CHKO Bílé Karpaty pod názvem
„Poly zkoumá vodu“, zpívání při Rozsvěcování
vánočního stromu, mikulášskou nadílku, pečení
perníčků, vánoční nadílku či besedu se spisovatelem pro předškoláky. Doufáme, že se nám děti
brzy vrátí po nemoci do MŠ a budeme tyto akce
moci uskutečnit a že nám je nezakážou nastavená epidemiologická opatření.
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 pravidelné sečení zelených
ploch v areálu zahrady MŠ a také spolku Rodiče
dětem 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 2022 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky,
pohody a optimismu do dalších dní.
Petra Jančová, zástupce ředitele pro MŠ

Uspávání broučků

Sudoměřický zpravodaj

„MUZIKÁLEK“ pana Mgr. Břetislava Vojkůvky – 16. listopad 2021

Výstava Podzimníčků 18. - 22. 10. 2021

Berušky sportují se Sokolem – 20. 10. 2021
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Zprávy z farnosti
Podzim se v životě farnosti nesl ve znamení několika akcí. Byla to jednak misijní neděle 24. října 2021,
slavená při příležitosti 95. světového dne misí. Součástí byl již tradiční misijní jarmark před kostelem,
kde bylo možné zakoupením různých předmětů
přispět potřebným v chudých částech světa.
Oproti loňskému roku bylo letos možné opět normálně slavit na začátku listopadu slavnost Všech
svatých a vzpomínku na všechny zemřelé. 2. listopadu se proto po mši svaté v kostele uskutečnil
průvod na místní hřbitov, kde se u kříže konala krátká pobožnost za všechny zemřelé pochované na
sudoměřickém hřbitově.
Poslední neděli církevního roku, která letos připadla na 21. listopad, se slavila slavnost Ježíše Krista
Krále. U nás je to o to významnější, že jde o slavnost patrocinia našeho kostela. Dřív se tento den
slavívaly hody, později na konci října, až byly v 90.
letech přesunuty na červen. Slavnostní bohoslužbu
ve 14. hodin za účasti mnoha krojovaných celebroval P. Petr Vrbacký, spirituál teologického konviktu
v Olomouci. Součástí bohoslužby byla, kromě při-

vítání ze strany starosty obce, i obnova ministrantských slibů. Hudební doprovod kromě P. Mlýnka
u varhan zajistila Slovácká kapela Romana Horňáčka, která také zahrála během pohoštění na farní zahradě, které následovalo po bohoslužbě.
Je to právě sto let, co postupně nabíral obrysy nově
stavěný sudoměřický kostel. Celou stavbu, započatou v roce 1930, zkomplikovala vichřice v červnu 1931, která strhla i malou věžičku nad hlavním
oltářem, která už potom nebyla obnovena. Za rok
a půl budeme slavit toto významné výročí, kdy
celé jedno století stojí v naší obci kostel posvěcený
5. června 1933.
Končí se druhý rok, co žijeme s covidem, na který
jsme si pomalu už i zvykli. Snad se příští rok konečně situace uklidní buď nalezením nového léku,
nebo nějaké očkovací látky, která nebude vyvolávat
kontroverze, nebo mutací viru do nějaké mírnější
formy. Proto bychom Vám čtenářům zpravodaje
chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2022 zdraví, veselou mysl, ale
hlavně nadhled a zdravý odstup od všeho, aby nás
nerozdělovaly boje o proticovidová opatření, očkování nebo politika.
V. Šebesta

Dětská mše svatá – P. Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP - 5. 11. 2021
18
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Z činnosti spolku Senioři ČR
Období léta nás při veškeré aktivitě provázelo přísné dodržování hygienických opatření, které nedovolovalo rozvíjet všechny aktivity tak, jak jsme si
plánovali, ale i přesto se mnohé podařilo.
Začátkem října se konečně uskutečnil zájezd do brněnské Bobby hall, kde se konalo představení muzikálu Kleopatra, za přísného dodržení podmínek
opatření ohledně Covidu 19. Představení v nás zanechalo krásné zážitky a odjížděli jsme v dobré náladě.
V druhé dekádě října se uskutečnila odložená členská schůze, která byla i schůzí volební. Z důvodu
rekonstrukce tělocvičny se konala ve sklepě zahrádkářské budovy. Díky vstřícnosti pracovníků OÚ, kte-

rý poskytl auto s řidičem, se mohli zúčastnit i starší
a hůře chodící členové, kteří sem byli dopraveni, ale
i přesto byla účast z důvodu nemoci a obav z nákazy menší.
Schůze se řídila programem, proběhly volby nového výboru a komisí. Po schůzi jsme popřáli jubilantům z roku 2020 i 2021. O dobrou zábavu se postaral p. Bránecký.
Do konce roku jsme se těšili na další plánované akce
a setkání, ale zase nás zaskočila vládní nařízení, kterými se zakazují mimo jiné i hromadné akce. Snad
tato pro všechny nepříjemná doba brzy skončí a my
se budeme moci setkávat jako dřív.

Gratulace jubilantům v roce 2020 a 2021
20
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Posezení v Obecním sklepě po členské schůzi

Všem členům i občanům
přejeme radostné Vánoce
prožité ve zdraví a pokoji
a do nového roku jen to nejlepší!
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Zahrádkáři
Vážení občané, zahrádkáři a vinaři naší obce Sudoměřice. Úvodem bych Vás chtěl všechny mým
jménem pozdravit a za spolek zahrádkářů popřát
pevné zdraví v této nelehké době. Tato doba je díky
restrikcím a zákazům pro všechny složitá, lidé jsou
tím vším otrávení, nejistí, mnohým z nás znemožňuje normálně žít a pracovat. Snažme se k sobě chovat
mile, ohleduplně s úctou a respektem. Věřím, že vše
se vrátí zpět do starých kolejí a lidé si budou moci
opět bez omezení užívat života plným douškem.
Rád bych Vás teď v krátkosti seznámil s činností naší
organizace – tedy s akcemi, které jsme za tyto dva
roky (ne)uspořádali. Hned na začátek musím zkonstatovat, že za tyto dva poslední roky opět z důvodů restrikcí o zamezení šíření viru Covid-19, musela
naše organizace zrušit spoustu akcí např. výroční
členské schůze, které se konají vždy v únoru a co
nás nejvíce mrzí, tak i dvakrát družební výstavu vín.
Doufáme, že rok 2022 bude pro nás pro všechny
světlem na konci tunelu a budeme se moci opět
vesele scházet a pořádat všechny společenské akce.
Už se těším, až se všichni sejdeme v našem krásném
areálu zahrádkářské budovy a budeme se moci pobavit a pomudrovat u sklenky dobrého vína za doprovodu cimbálové muziky.
Dále v krátkosti vzpomenu, jaký byl letošní ročník
ohledně sklizně révy vinné a taky něco málo o ročníku 2020. Začnu letošním ročníkem a musím zmínit, že letošní úroda co do objemu jak bílých, tak
i červených odrůd, byla lehce nadprůměrná. Co se
týče kvality červených vín, tak si dovolím napsat,
že budou na velmi vysoké úrovni. Za to vděčíme
mnoha faktorům, a to jak slunečním dnům, tak nadprůměrným teplotám. Už teď jsou mladá vína velmi
extraktivní, plná a mají velký potenciál. Necháme se
tedy překvapit a uvidíme do jaké kvality a plnosti
vyzrají. Podmínky byly velmi příznivé, jak do výše
kyselin, cukernatosti, tak i PH. Celkově vidím letošní
ročník 2021, co do kvality, za velmi vydařený.
Co se loňského ročníku týče, vyskytlo se nám pouze
22

málo možností, kdy jsme si mohli své vzorky mezi
sebou porovnat, tudíž se k nim nedá objektivně vyjádřit. Musím zmínit, a nedá mi to zapomenout, na
tu obrovskou bouři v doprovodu silného krupobití,
která nás potkala v loňském roce dne 28. července
2020 ve večerních hodinách. Pamatuji si na to, jako
by to bylo včera. A přitom uplynul od tohoto data
více než jeden rok. Mnozí z nás přišli o téměř celou
úrodu. Zcela jistě se to nedá porovnávat s tím, co se
odehrálo letos na Hodonínsku, ale i přesto to nebylo nic příjemného. Bylo vyvráceno mnoho stromů,
škody na majetcích a o úrodě nemluvě. Doufám, že
se už nic takového nebude v budoucnu opakovat.
Přesto všechno mám obavy, že díky globálnímu
oteplování a všemu, co s tím souvisí, bude počasí
stále více nepředvídatelné a měli bychom být připraveni na tyto náhlé změny počasí. Události výše
zmíněné jsou toho důkazem. Věřím, že tato situace
nenechala nikoho chladným a snažili jsme se všichni pomoci, ať už materiálně nebo finančně. To, co se
událo v těchto oblastech, nikdo z nás opravdu nečekal. Můžeme jen děkovat Bohu nebo někomu tam
nahoře, že nedopustil, aby tato spoušť přišla až do
naší vesnice.
Na konec mi dovolte Vás pozvat v příštím roce na
již dvakrát odloženou družební výstavu vín, která se
bude konat v areálu zahrádkářské budovy ve Starém potoku.
Za spolek ZO ČZS Sudoměřice přeji všem klidné vánoční svátky v rodinném kruhu.
Robert Šrédl, předseda ZO ČZS Sudoměřice

Sudoměřický zpravodaj
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Spolek přátel destilátů
Dne 22. 10. se konalo školení degustátorů pořádané spolkem přátel destilátů Sudoměřice. Tohoto
školení se zúčastnilo 29 degustátorů ze Sudoměřic
a blízkého okolí. Školení bylo zaměřeno na odhalení
vad v destilátu, záměny druhu destilátu, práce s degustačním sklem a seznámení s hodnotící tabulkou. Na tomto školení byli degustátoři obeznámeni
s tím, že i v roce 2022 nebude Spolek pořádat košt
ovocných destilátů z důvodu nejisté situace zapříčiněné onemocněním covid-19. Pokud to epidemiologická situace umožní, tak spolek plánuje uspořádat přehlídku ovocných destilátů a macerátů.
Spolek přátel destilátů děkuje všem sponzorům,
obecnímu zastupitelstvu za podporu a všem občanům přeje klidné prožití svátků vánočních.
S pozdravem
Zdeněk Fojtík
Půjčovna lodí Pod Výklopníkem Sudoměřice
+420 732 14 16 14
www.batak-pujcovnalodi.cz

Školení degustátorů – 22. 10. 2021
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Novitech
Sezona mezinárodního mistrovství závodů automobilů do vrchu je u konce. Po osmi odjetých závodních víkendech skončil sudoměřický tým Novitech
Motorsport na 3. místě v Týmové trofeji šampionátu
Maverick Hill Climb Czech 2021. V absolutním hodnocení jednotlivců se nejvýše umístil Michal Novický s Ligierem JS49 Honda na 4. místě a vyhrál svou
třídu sportovních prototypů E2/SC-2000
Týmový kolega Radek Krakovič letos startoval jen
v jednom závodě a přispěl body do Týmové trofeje.
Prioritou bylo pro něj Mistrovství Slovenska v kartingu, kde se plně věnoval svému synovi Matějovi
(8 let), který zakončil sezonu na 3. místě absolutně.
Tímto bychom chtěli poděkovat obchodním partnerům, spolupracovníkům a mechanikům (Petr
Pavka, František Okáník, Pavel Vaculík) za podporu,
bez které by nebylo možné se závodů zúčastnit: REC
Group s.r.o., Bonega, s.r.o., Obec Sudoměřice.
Za Novitech Motorsport
Michal Novický

Tým NOVITECH v Brně
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Vlastimil Hynčica
Máme tu zimní období volna. Většina jízdních kol
odpočívá v garážích. Někteří cyklisté jezdí celoročně. Moc jich není, protože to není jednoduché ani
levné. Kolo trpí více, protože v mrazu a nečistotách
odchází nejvíce soukolí. Jsou i zimní kola, které mají
mohutnější pláště a jsou vhodné i na hory. Potřeba
je mít dobré a kvalitní oblečení, protože pokud promrznou končetiny, přestává to být zábava. Musí se
dávat pozor i na hlavu, kterou odchází nejvíce tepla. Vozím si náhradní
čepici a rukavice,
protože pokud jsou
propocené a někde
zastavíte, musíte si
dát suché, jinak vám
bude brzo zima. Určitě vozit cyklopřilbu
a osvětlení. Často
bývá zataženo a brzo
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tma, tak bez toho nevyjíždím. Jízda na sněhu
je náročnější, proto se
musí dávat více pozor!
Pokud se jede z kopce,
musí se přerušovaně
brzdit, jinak hrozí pád,
což nechceme. Pokud
v zimním období neh d
č ji nechat
h své
é
toužíte po jízdě ve sněhu,
doporučuji
kolo odborně seřídit! Určitě se vždy něco najde, co
není v pořádku a navíc cykloservisy mají volno. V sezoně už není tolik času a některé prodejny neberou
kola do servisu, protože nestíhají opravy všech zákazníků. Taky se i dlouho čeká na opravu, a je škoda
být bez kola, když zasvítí první jarní sluníčko. Těším
se už moc, až bude ideální počasí a budu si užívat
jízdy v lese a na loukách okolo Holého vrchu, Žalostiné, Kobyle, Travičné i Zlatnické doliny. Všem chci
popřát krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku jen to dobré a hodně zdraví.
Vlastimil Hynčica

Hokejbal
Do sezóny 2021/2022 jsme vstoupili na výbornou. Náš tým z dosavadních 9 zápasů v lize ztratil pouze bod
a po právu je na 1. místě tabulky s náskokem 7 bodů. Nejlepším střelcem soutěže v podzimní části se stal
Martin Chovanec s 12 góly a nejlepším brankářem David Kučera. V 1. kole Českého poháru jsme vyřadili
Hodonín B, ve 2. kole jsme však už nestačili na prvoligové HBK Bulldogs Brno.
SK Sudoměřice - HBK Bulldogs Brno B 3:1
JVSK Slza Okříšky - SK Sudoměřice 1:5
SK Sudoměřice - HBC Hodonín B 6:1
HBK Bulldogs Brno B - SK Sudoměřice 2:3ss
SK Sudoměřice - JVSK Slza Okříšky 3:2
SK Sudoměřice - SK Jihlava 5:1
HBC Hodonín B - SK Sudoměřice 1:9
SK Sudoměřice - HBC Flyers Jihlava 7:5
SK Sudoměřice - HBC Flyers Jihlava 6:5
Český pohár
HBC Hodonín B - SK Sudoměřice 3:6
SK Sudoměřice - HBK Bulldogs Brno 3:4
26
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Oslava patrocinia sudoměřického kostela 21. 11. 2021

Návštěva sv. Mikuláše 5.12.2021
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Redakce sudoměřického zpravodaje
přeje všem čtenářům klidné prožití vánočních svátků,
do nového roku vše dobré, hlavně zdraví
a rodinnou pohodu.
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