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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
všechny vás upřímně pozdravuji v  roce 
2016. Pomalu nám končí zima a  začíná 
jaro, které je pro většinu z  nás obdobím 
mnohem příjemnějším než předcházející 
čas. Začíná vše rozkvétat a ozeleňovat se, 
je to balzám na oko i na duši. Snad nás to 
všechno krásné okolo nás nabudí psychic-
ky a tělesně, abychom i my sami mohli být 
účastni této změny v přírodě. K tomu vše-
mu je třeba udělat si pořádek na duši, pořá-
dek ve své domácnosti, v rodinném domku 
a na zahradě, ale také ve svém okolí, ve své 
vesnici. Je smutné, že i v naší obci je přístup 
některých občanů k nepořádku velmi lax-
ní, že je jim to jedno, když mají trávu před 
domem neposečenou, skládky materiálu 
před barákem nebo za stodolou, či zahra-
dou na veřejných plochách, je jim jedno, 
když vyvezou bláto na silnici a ani to nese-
škrabou. Proč to všechno musí takto fungo-
vat, aby se stále jenom čekalo, že vše uklidí 
obecní pracovníci, proč si občas my všichni 
nezameteme kolem obrubníků před svými 
domky, vždyť ten nepořádek je hlavně naší 
ostudou, na kterou poukazují nelhostejní 
obyvatelé a  návštěvníci naší obce. Chce-
me všichni žít v pěkném prostředí, ale náš 
domov prostě nekončí za brankou našeho 
domu, ale je tady všude v obci, všude tam 
kde se pohybují naše děti, naši rodiče, staří 
i mladí, kudy chodíme do škol, do obcho-
dů, do kostela, na hřbitovy, do sklepů, do 
hospody, na Výklopník, no prostě všude 
u nás v Sudoměřicích.

Pokračování na str. 4

Redakční rada Vám všem přeje krásné jaro, 
příjemné prožití velikonočních svátků 

a bohatou pomlázku.

Upleteme pomlázku, je jak z hadích ocásků.
Kolik děvčat proženeme, to vám radši neřekneme.

Kdoví zda nám k vajíčku dají také mašličku.
Šlehat půjde celá parta od dědečka po caparta.
V každém muži věčný kluk. Dědovi jsou léta fuk.

SUDOMĚŘICESUDOMĚŘICE
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„Fašaňku, fašaňku, už je ťa namále, 
jako tej rosenky, na zelenej trávě“

Foto: Michaela Mikésková
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pokračování 
z titulní strany

To je náš domov a my 
všichni se o  něj, pro-
sím, starejme, ať se 
nám zde líbí, nepo-
řádek ať nám nepře-
roste přes hlavu a  ať 

se za náš domov nemusíme stydět. To je 
náš úkol v nastávajícím období a obecní 
úřad se bude snažit o  vylepšení vzhledu 
naší vesnice, ale bez pomoci všech spo-
luobčanů to nebude nic platné. Protože 
nařizováním a pokutováním je možné ně-
čeho dosáhnout, ale účinnější je přesvěd-
čit lidi o tom, že úklid je i v jejich zájmu, 
abychom ho dělali rádi a dobrovolně.
Co se jinak dělo v naší obci v uplynulém 
čtvrtletí tohoto roku. Nový rok jsme za 
velké spoluúčasti našich občanů zahájili 
slavnostním ohňostrojem. V tomto obdo-
bí se dokončují vnitřní úpravy na obecním 
úřadě. Probíhá kompletní výměna elek-
troinstalace, opravy omítek a  výmalba. 
Byla provedena fi rmou Horáček demoli-
ce rodinného domku dříve ve vlastnictví 
rodiny Povolných, ve kterém v  minulosti 
bývala také kovárna. Tento dům byl na 
základě odborného posouzení staveb-
ním výborem a  rozhodnutím zastupitel-
stva určen k demolici, protože náklady na 
jeho rekonstrukci byly neúměrně veliké. 
V  průběhu jarních měsíců bude prostor 
zavezen ornicí a provedena výsadba trávy. 
V budoucnosti tento prostor protne chod-
ník směrem k soše Sudomíra a k autobu-
sové zastávce na křižovatce a projde přes 
bývalou býkárnu otevřeným průchodem. 
Začátkem dubna bude dokončena stavba 
„Rekonstrukce školního hřiště na dvoře 
ZŠ Sudoměřice“, o které jsem informoval 
v předchozím prosincovém zpravodaji.

V dubnu bude zahájena stavba vodovodu 
a kanalizace v lokalitě Díly za zahradou II. 
A co jiného, velmi důležitého se v naší obci 
událo. Dva úspěšné plesy, školní a  ples 
mladých, košt destilátů, fašank a  různé 
školní akce. Také se zdá, že naši hokejbalis-
té nabrali novou energii, nepodcenili zim-
ní přípravu a zatím se v  jarní části vezou 
na vítězné vlně. Snad jim to vydrží a do-
stanou se do play off  extraligy hokejbalu.  
Co nás čeká v druhé čtvrtině roku v kultu-
ře a ve sportu. Konec dubna čarodějnice 
pod Výklopníkem, na 1. Máje – otevírání 
plavební sezóny na Baťáku, 14. května 
Družební výstava vín vinařů Strážnicka 
a Skalice ve Starém potoku, 3. - 5. června 
tradiční Hody, 18. června Sportovní den 
pro rodinu a 24. června Zahradní slavnost 
ZŠ a MŠ.  Budou také probíhat rozhodu-
jící zápasy o získání možnosti hrát v play 
off  extraligy hokejbalu, zahajovat budou 
zápasy jarní části okresní soutěže našich 
fotbalistů a  doufám, že i  tito budou usi-
lovně bojovat za dosažení důstojnějšího 
postavení sudoměřického fotbalu.  
Závěrem vám všem spoluobčanům přeji 
krásné velikonoční svátky, přeji Vám také, 
abyste jarní náladu prožívali co nejlépe, 
ale také abyste se prosím velmi zamysleli 
nad odpovědností každého z  nás k  naší 
obci, k  veřejnému prostoru naší vesnice 
a chovali se k němu jako ke svému, zod-
povědně a  s úmyslem ho nepoškozovat 
a  stále jenom vylepšovat. Pokud se nám 
to společně podaří, bude se nám u  nás 
v Sudoměřicích žít mnohem lépe, a  také 
můžeme se vztyčenou hlavou odkazovat 
na svůj domov, na svou vinařskou dědin-
ku pod kopci Bílých Karpat.

Stanislav Tomšej, starosta obce 
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Usnesení z XVIII. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne 28. 12. 2015
Usnesení č. XVIII/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na 
r. 2016 a příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ Sudo-
měřice na r. 2016 ve výši 1 180 tis. Kč. Rozpoč-
tové příjmy jsou plánovány ve výši 17 634,1 tis. 
Kč a výdaje ve výši 18 723,6 tis. Kč. Záporné sal-
do – fi nancování je ve výši 1089,5 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVIII/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XVIII/4:
1) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočto-

vé výhled na r. 2017 jako vyrovnaný: pří-
jmy i výdaje jsou ve výši 15 049,5 tis. Kč.

2) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočto-
vé výhled na r. 2018 jako vyrovnaný: pří-
jmy i výdaje jsou ve výši 15 676,5 tis. Kč.

Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVIII/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XVIII/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku z FORM 
obce Sudoměřice ve výši 100 tis. Kč paní M. M., 
bytem Sudoměřice, na fasádu RD za podmín-
ky dodržení stanovených pravidel obsažených 
ve Statutu FORM Obce Sudoměřice.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVIII/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XVIII/6:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice revoku-

je usnesení č. XVII/9 ze dne 30. 11. 2015 
na základě žádosti fi rmy Aroja s.r.o., Úpr-
kova 1876, Strážnice.

2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje prodej pozemku parc. č. 2654/35 
o výměře 5555 m2 vzniklého na základě 

GP 754-311/2015 pro rozdělení pozem-
ku zapsaný na LV 1 pro k. ú. Sudomě-
řice fi rmě AROJA DEVELOPMENT s.r.o., 
Verdunská 725/23, 160 00 Praha 6 - Bu-
beneč , IČ  04656849 za celkovou cenu 
1 862 703,- Kč s výhradou zpětné koupě.

Hlasování č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Tomšej)
Usnesení č. XVIII/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XVIII/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemků v  KN 
parc. č. 2654/149 o vým. 3966 m2 a 2654/150 
o vým. 109 m2 v k.ú.Sudoměřice .
Hlasování č. 7: pro 7, proti 1(Kočvara DIS.), 
zdržel se 2 (Dr. Buček, Rybecká)
Usnesení č. XVIII/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XVIII/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vě-
domí kalendářní plán zasedání zastupitelstva 
na rok 2016.  
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVIII/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XVIII/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zařazení paní A. V., bytem Sudoměřice do po-
řadníku o přidělení bytu v DPS. 
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVIII/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XVIII/ 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nové 
pojistné smlouvy s  Českou pojišťovnou 
s  účinností od 1. 1. 2016 a  pověřuje staros-
tu k podpisu této nové pojistné smlouvy na 
pojištění majetku a odpovědnosti za svěřený 
majetek ve vlastnictví Obce Sudoměřice.  
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVIII/10 bylo schváleno.
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Usnesení č. XVIII/ 11:
Zastupitelstvo pověřuje starostu k  prověře-
ní, zda pojištění majetku zahrnuje náhrady 
vzniklé povodněmi.
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVIII/11 bylo schváleno.

Usnesení z XIX. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne 1. 2. 2016
Usnesení č. XIX/3  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 12 k rozpočtu obce na r. 2015. 
Navýšení příjmů je o 1 803,7 tis. Kč více, výda-
je sníženy o 8 286 tis. Kč a fi nancování sníže-
no o 10 089,7 tis. Kč.
Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. XIX/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XIX/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku 1/2016 o  míst-
ních poplatcích.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIX/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XIX/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej pozemků parc.č.2654/149 o  výměře 
3966 m2 a parc.č.2654/150 o výměře 109 m2  
vzniklých na základě GP 754-311/2015 pro 
rozdělení pozemku zapsaný na LV 1 pro 
k.ú. Sudoměřice fi rmě AROJA DEVELOP-
MENT s.r.o., Verdunská 725/23, 160 00 Praha 
6 - Bubeneč , IČ 04656849 za celkovou cenu 
346.375,-Kč.
Hlasování č. 5: pro 8, proti 3 (Zd. Fojtík, T. Koč-
vara DIS., I. Rybecká), zdržel se 0
Usnesení č. XIX/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XIX/6:
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-

je smlouvu o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce č.1/2016 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ 00285331 a Římskokato-
lickou farností Sudoměřice, Sudoměřice 
375, 696 66 Sudoměřice, IČ 66609721.

b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce č.2/2016 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ 00285331 a  Sportovním 
Klubem, z. s oddílem kopané, Sudoměři-
ce 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 49419170.

c) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce č.3/2016 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Su-
doměřice, IČ 00285331 a Sportovním Klu-
bem, z. s oddílem hokejbalu, Sudoměřice 
322, 696 66 Sudoměřice, IČ 49419170.

d) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o  poskytnutí individuální 
dotace z  rozpočtu obce č.4/2016 mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Vlastimi-
lem Hynčicou, Sudoměřice 393, 696 66 
Sudoměřice, IČ 63447185.

e) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o  poskytnutí individuální 
dotace z  rozpočtu obce č.5/2016 mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Michalem 
Novickým, Sudoměřice 234, 696 66 Sudo-
měřice, IČ 49419170.

f) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce č.6/2016 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Su-
doměřice, IČ 00285331 a Rodiče dětem, 
z.s, Sudoměřice 29, 696 66 Sudoměřice, 
IČ 26983044.
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Usnesení z XX. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne 29. 2. 2016
Usnesení č. XX/3: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 1 k rozpočtu obce na r. 2016. 
Navýšení příjmů je o 215,4 tis. Kč více, výda-
je zvýšeny o 215,4 tis. Kč a fi nancování beze 
změn. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/4:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením ve-
řejnoprávní smlouvy o  zabezpečení výkonu 
přenesené působnosti v  oblasti speciálního 
stavebního úřadu ve věcech místních komu-

g) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o  poskytnutí individuální 
dotace z  rozpočtu obce č.7/2016 mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ 00285331 a  ZO ČZS 
Sudoměřice, Sudoměřice 362, 696 66 Su-
doměřice, IČ 72562129.

h) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o  poskytnutí individuální 
dotace z  rozpočtu obce č.8/2016 mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ 00285331 a  ZO ČSV 
Rohatec, Za Humny 203/20, 696 01 Roha-
tec, IČ 70418764.

ch) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce č.9/2016 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ 00285331 a Mysliveckým 
spolkem Valcha Sudoměřice, Sudoměřice 
322, 696 66 Sudoměřice, IČ 48843288.

i) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce č.10/2016 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Su-
doměřice, IČ 00285331 a Svaz důchodců 
ČR MO Sudoměřice, Sudoměřice 240, 696 
66 Sudoměřice, IČ 72062983.

j) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o  poskytnutí individuální 
dotace z  rozpočtu obce č.11/2016 mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Spolkem 
přátel destilátů Sudoměřice, Sudoměřice 
195, 696 66 Sudoměřice, IČ 26649721.

k) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o  poskytnutí individuální 
dotace z  rozpočtu obce č.12/2016 mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Kulturním 
spolkem Zvedlá závora 2014, Sudoměři-
ce 432, 696 66 Sudoměřice, IČ 03059197.

l) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-

je darovací smlouvu č.13/2016 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Su-
doměřice, IČ 00285331 a Nemocnicí TGM 
Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Ho-
donín, IČ 00226637.

m) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskytnu-
tí dotace z  rozpočtu obce Sudoměřice 
č.14/2016 mezi Obcí Sudoměřice, Su-
doměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 
00285331 a Babybox pro odložené děti-
-STATIM, z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Pra-
ha 10, IČ 27006891.

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

Usnesení č. XIX/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Organizační 
řád Obce Sudoměřice“, s  účinností ode dne 
schválení, tj. od 1. 2. 2016 v upraveném znění.
Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIX/7 bylo schváleno.
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nikací na území obce Sudoměřice orgány 
Města Hodonín místo orgánů Obce Sudo-
měřice, a  to na dobu neurčitou. Zmocňuje 
starostu obce k uzavření výše uvedené VPS. 
Hlasování č 4: pro 9, proti 0, zdržel se 1 
(Dr. Štěpán Buček)
Usnesení č. XX/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
stanovy DSO Obce pro Baťův kanál.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu č. HO-014330036991/001 
o  zřízení věcného břemene pro pozemky 
parc. č. 1786/120 a 1786/122 v katastrálním 
území Sudoměřice mezi Obcí Sudoměři-
ce a  společností E.ON Distribuce a. s, F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ:28085400.  
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu č. HO-014330036042/001 o zřízení 
věcného břemene pro pozemky parc. č.1910, 
2586/104, 2586/106, 2593, 2645/24 v katas-
trálním území Sudoměřice mezi Obcí Sudo-
měřice a společností E.ON Distribuce a. s, F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ:28085400.  
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu č. HO-014330035090/002  o  zří-
zení věcného břemene pro pozemek parc. 
č.1591/10, 1619/4 a  1619/5 v  katastrálním 

území Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice 
a společností E.ON Distribuce a. s, F. A. Ger-
stnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ:28085400.  
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/9:
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
předloženou inventarizační zprávu za r. 2015.
b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
vyřazení elektrického sporáku, značka Fagor 
– inv. číslo 1138/3 a  kufru první pomoci do 
traktoru – inv. č. 100b2
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/10:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí 
fi nančních prostředků z  rozpočtu obce na 
lyžařský výcvik. Příspěvek obdrží rodiče žáků 
7. třídy a dále také rodiče dětí z 8. třídy všich-
ni ve výši 500,- Kč za rok a dítě – na základě 
předloženého potvrzení o  jeho účasti na 
tomto lyžařském výcviku.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje 
starostu k  provedení nezbytných opatření 
nutných k přípravě možného zakoupení ně-
kterých soukromých nemovitostí v  našem 
katastru do vlastnictví obce. 
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/12:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s pronájmem 
nebytového prostoru v obci Sudoměřice.
Hlasování č. 12: pro 8, proti 0, zdržel se 2
(Josef Buček, Zdeněk Fojtík)
Usnesení č. XX/12 bylo schváleno.
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Usnesení č. XX/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na 
vědomí závažnost problematiky těžby štěr-
kopísku na území katastru města Uherský 
Ostroh a  tím ohrožení prameniště Bzenec 
komplex. Vyslovuje zásadní nesouhlas se zá-
měrem těžby štěrkopísku v k. ú. Uherský Os-
troh a připojuje se k podnětu KHS Brno k za-
hájení přezkumného řízení ve věci stanoviska 
MŽP ČR ze dne 9. 3. 2015.
Hlasování č. 13: pro 9, proti 0, zdržel se 1 
(T. Kočvara DIS.)
Usnesení č. XX/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
výběr zhotovitele na zpracování ÚP Sudo-

měřice – Ing. Arch. Milana Hučíka, Valtická 13, 
Brno za částku 298 tis. Kč.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
podání žádosti o fi nanční příspěvek z dotač-
ního programu „Dotace obcím na zpracování 
územních plánů 2016“ na pořízení nového 
územního plánu obce Sudoměřice.
Hlasování č. 15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/15 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej – starosta
František Mikéska - místostarosta

Den Země 2016 v Sudoměřích

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozval na již tradiční osla-
vu ekologicky motivovaného a  celosvětově 
uznávaného svátku Dnu Země. Pořadatelé 
tohoto dne jsou jako už po několikáté Obec-
ní Úřad Sudoměřice společně s Mysliveckým 
spolkem Valcha Sudoměřice.
K naší oslavě se stejně jako 
v  minulosti připojí i  ZŠ Su-
doměřice, kdy v  pátek 
22. 4. 2016 žáci Základní ško-
ly v  dopoledních hodinách 
uklidí okolí dětských hřišť 
v Sudoměřicích.
V sobotu 23. 4. 2016 od 8:00 
hodin proběhne opět výsad-
ba stromů v lokalitě U Jezera 
u bývalé střelnice Valcha. Na 
závěr bude přichystáno pro 
všechny účastníky stejně jako 
v minulých letech občerstve-

ní. Těšíme se na Vaši účast. 
Přijďte strávit sobotní dopoledne v  přírodě 
a  udělat něco pro zlepšení životní prostředí 
v okolí naší obce.  
Za pořadatele

František Mikéska, místostarosta obce
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Jak třídíme odpad z našich domovů? 

Problematika volného pohybu psů v Sudoměřicích

Vážení spoluobčané,
dovolte mě malé statistické ohlédnutí za uply-
nulým rokem 2015 v třídění a sběru odpadů 
v naší obci a malé srovnání s rokem minulým. 
Jak jsme na tom s tříděným odpadem:
Vytříděný odpad podle komodit za rok 2015 
v tunách: 

Papír a lepenka  7,98
Plasty   12,53
Sklo-bílé   14,906
Celkem tříděný odpad 35, 416

Směsný komunální odpad (popelnice) 
       385,42 tun

Pro srovnání v roce 2014 bylo vytřízeno dru-
hotného odpadu celkem 33,227 tun a směs-
ného komunálního odpadu bylo vyproduko-
váno 403,42 tun.

Vážení spoluobčané,
stále častěji jsme upozorňováni spoluobčany 
naší obce, na volně pobíhající psy po veřej-
ném prostranství a  zároveň na jejich výkaly, 
které po nich zůstávají. Jak už bylo v minulých 
vydáních zpravodaje uveřejněno, tak se Za-
stupitelstvo obce Sudoměřice usneslo vydat 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou 
se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na 
veřejném prostranství v obci Sudoměřice, kte-
rá vstoupila v platnost 19. 5. 2015. V této vy-
hlášce je mimo jiné stanoveno, že každý pes, 
který se pohybuje po veřejném prostranství, 
musí být na vodítku a pod kontrolou dopro-
vázející osoby. Některá psí plemena dokonce 
musí mít nasazen košík (náhubek). Dále je 

Náklady za svoz odpadů a provoz sběrného 
dvora v roce 2015 činily celkem 848.166,- Kč:
- z toho se od nás občanů a majitelů nemo-

vitostí vybralo  429.400,- Kč
- příjem od ostatním původců komunální-

ho odpadu-fi rmy 57.980,- Kč
- příjem za druhotný odpad (EKOKOM, Me-

gawaste, Kovosteel) 143.745,- Kč
- zbylou částku dotuje obec ze svého roz-

počtu a ta činí  217.041,- Kč   

Z výše uvedené statistiky vyplývá, že v  roce 
2015 se zvýšilo množství vytříděného od-
padu o  2,189 tuny a  snížilo se množství vy-
produkovaného směsného komunálního 
odpadu o  celých 18 tun, což je jedno pro 
porovnání jedno svozové vozidlo. Za to patří 
velký dík všem, kteří se snaží s odpady, které 
vyprodukujeme nakládat, tak jak se patří. I 
touto drobností přispíváme ke zlepšování ži-
votního prostředí.

František Mikéska, místostarosta obce

touto vyhláškou zakázán pohyb psů na dět-
ských hřištích, sportovištích (např. sportovní 
areál U Kolní) a  dále je také zakázáno kou-
pání psů v  požární nádrži. Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2015 je k  zhlédnutí na: www.
obecsudomerice.cz/urad/obecne-zavazne-
-vyhlasky-a-narizeni.html. Samozřejmě platí 
pro všechny majitele psů, že jsou povinni po 
svých pejscích uklidit hromádky, které udělali 
a to bez ohledu na to, zda jsou na vodítku či 
ne. Není jistě nikomu příjemné, když se musí 
při procházce se svými ratolestmi vyhýbat 
psím hromádkám.
Je třeba zároveň dodat, že již uvedená vy-
hláška se vztahuje pouze na pozemky v  in-
travilánu (uvnitř) obce Sudoměřice, což jsou 
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Projekt fi nancovaný z Evropského sociálního fondu
Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pra-
covní místa veřejně prospěšných prací 
(VPP) také v rámci projektu realizované-
ho v  Operačním programu Lidské zdro-
je a  zaměstnanost, příp. v  Operačním 
programu Zaměstnanost. Oba operační 
programy jsou fi nancovány z  Evropské-
ho sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky.
V období od 1.7.2015 do 31.12.2015 byla 
v Obci Sudoměřice, v rámci projektu pod-
pořena 2 pracovní místa na VPP částkou 
154.000,00 Kč, z  toho maximálně 85 % 
tvořil příspěvek z Evropského sociálního 
fondu. 

Pracovní místa podpořená v  rámci VPP 
jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu 
veřejných prostranství, komunikací a zele-
ně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně 
umístitelných osob na volném trhu práce. 
Jedná se především o osoby s nižší úrovní 
vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, 
vyšším věkem, popř. se zdravotním po-
stižením (omezením) apod., kterým tak 
bylo umožněno zařadit se do pracovního 
procesu. Takto podpořená pracovní místa 
jsou zejména přínosem k celkovému zlep-
šení vzhledu a životního prostředí města 
a v neposlední řadě i významnou fi nanční 
pomocí městského rozpočtu.

pozemky dle zákona nehonební. Pohyb psů 
v  (extravilánu) mimo zastavěné území obce 
na honebních pozemcích je řešen zákonem 
o  myslivosti č.449/2001 Sb. V § 10, odst. 1 
tohoto zákona se uvádí: „Je zakázáno vlast-
níkům domácích zvířat (psů), včetně zvířat ze 
zájmových chovů a  zvířat z  farmových cho-
vů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě 
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího“, 
při porušení této povinnosti je oprávněn 
Orgán státní správy myslivosti (u nás MěÚ 
Hodonín, odbor životního prostředí) udělit 
pokutu dle § 64 již výše uvedeného zákona až 
do výše 40.000,-Kč. Případné zranění či usmr-
cení volně žijící zvěře lze kvalifi kovat v krajním 
případě jako pytláctví.  

Prosíme Vás, majitele čtyřnohých miláčků, 
o respektování těchto nařízení, ohleduplnos-
ti vůči ostatním a také vůči volně žijící zvěři, 
zvláště v  nadcházející době, kdy se příroda 
pomalu, ale jistě probouzí a nastává doba kla-
dení a vyvádění mláďat. 
Děkujeme za pochopení a spolupráci

František Mikéska, místostarosta obce
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VETERINÁRNÍ ORDINACE STRÁŽNICE
MVDr. Jana Neugebauerová (Běhalová)
Náměstí 17. Listopadu 1545, Strážnice (zdr. středisko), Telefon: 731 069 563

Změna ordinačních hodin:
Únor: Zkrácení ordinační doby do 17:30

Březen: Po 9:00 – 10:00 14:00 – 17:15
 Út   14:00 – 17:15
 St 9:00 – 11:00
 Čt   14:00 – 17:15
 Pá       dopoledne zavřeno 14:00 – 16:00
 So  9:00 – 11:00

Duben: Do 10. 4. 2016:
 Po 9:00 – 10:00 14:00 – 16:00 každý den po 16 hod na objednání
 Út   14:00 – 16:00
 St 9:00 – 10:00
 Čt   14:00 – 16:00
 Pá   14:00 – 15:00
 So 9:00 – 11:00
11. 4. – 15. 5. 2016 Zavřeno

Květen, červen:
Od 16. 5. 2016
 Po 9:00 – 10:00 14:00 – 15:00 každý den po 15:00 
              a mimo ord. dobu na objednání
 Út   14:00 – 15:00
 St 9:00 – 10:00
 Čt   14:00 – 15:00
 Pá   14:00 – 15:00  
 So 9:00 – 10:30

Od července: Po, st, pá, so 9:00 – 10:30
  Po, út, čt, pá 14:00 – 17:30

Každoroční vakcinace psů a koček: Očkování vzteklina 100,-
Strážnice: V ordinaci  7. 5. 2016 (so)  9:00 – 10:30
   20. 5. 2016 (pá)  15:00 – 16:00

Možná změna vyhrazena Děkuji za pochopení
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Ze školních lavic…

Jarní prázdniny jsou za námi, blíží se Veliko-
noce, pak hodnocení za 3. čtvrtletí a čeká nás 
ještě spousta akcí do konce školního roku. My 
si ale připomeneme, co se událo ve škole od 
začátku kalendářního roku 2016.
Dne 4. ledna se žáci 1. – 3. ročníku zábavnou 
formou ve výukovém programu „Zdravíme 
se“ učili slušnému chování. 
Sobota 9. ledna patřila tradičnímu Školnímu 
plesu, který zahájili slavnostním předtanče-
ním žáci 4. a 5. ročníku a mažoretky. 
20. ledna navštívili ZŠ předškoláci. Zúčastnili 
se výuky v 1. třídě a zahráli si společně s prv-
ňáčky didaktické hry.
22. ledna děti z Dramatického kroužku před-
vedly divadelní představení „Rybí příběh“ 
pro své spolužáky. Vystoupení mělo velký 
úspěch.
28. ledna obdrželi žáci vysvědčení za 1. polo-
letí a za odměnu zhlédli fi lmové představení 
„ V hlavě“ v kině Morava ve Veselí nad Mora-
vou.
4. února proběhl Zápis do 1. ročníku školního 
roku 2016/17. Bylo zapsáno 10 dětí. Předško-
láci ukázali, jak jsou šikovní při plnění úkolů. 
Za odměnu dostali dárečky od žáků ZŠ a po-
chutnali si na báječném dortu. Každý si našel 
a mohl sníst pastelku z marcipánové hmoty, 
na které bylo napsáno jeho jméno.
V zimních měsících žáci 2. – 4. ročníku dvakrát 
bruslili na zimním stadionu TEZA v Hodoníně. 
Všem dětem obstarali rodiče brusle a děti se 
se zápalem zdokonalovaly v jízdě na ledové 
ploše, kterou jsme měli pronajatou vždy na 
60 minut jen pro nás. Kromě nezapomenu-
telných zážitků jsme si odvezli i pár modřin, 
ale stálo to za to.
Jednou měsíčně pokračuje výuka hodiny AJ 
s rodilým mluvčím.
Gratulujeme Andrejce Švirgové, žákyni 5. roč-
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níku naší školy, která se umístila na krásném 
7. místě (ze 40 soutěžících) v okresním kole 
Matematické olympiády v Hodoníně, která se 
konala 19. 1. 2016.
I nadále pokračujeme v projektu Recyklohra-
ní.
9. března žáci 1. ročníku navštívili mateřskou 
školu, kam za dětmi přijelo Hoff manovo diva-
dlo z Uherského Hradiště a společně s dětmi 
z MŠ zhlédli pohádku „Kašpárkovy popletené 
pohádky“. 
 Z činnosti školní družiny…
Leden začal jako vždy výrobou drobných dá-
rečků pro budoucí prvňáčky. Tentokrát jsme 
jim připravili záložky se sovičkou. Pomohli 
jsme také při výzdobě „plesu mladých“ výro-
bou vodních živočichů.  Koncem ledna jsme 
uspořádali „kohoutí zápasy“, které se uskuteč-
nily dvakrát, v němž první místo obsadila Te-
reza Marková, druhé Markéta Nogová a třetí 
místo Natálie Macháčková. Ve druhém kole 
zvítězila Natálie Macháčková, druhé místo 
obsadila Julie Glöcklová a na třetím místě se 
umístila Eliška Pytlová. Začátkem ledna jsme 
také dostali milé dárečky z  útulku v  Hodo-
níně jako poděkování za charitativní sbírku 
pro pejsky, kterou jsme uskutečnili koncem 
minulého roku.
V únoru jsme se zaměřili na „zdravení a oslo-
vování dospělých“. Spolu s  radou rodičů 
jsme uspořádali maškarní ples pro děti. Celý 
program připravila Radka Bučková a Adélka 
Bučková s jejím přítelem. Děti si zatancovaly 
a  zasoutěžily. Na závěr proběhlo vyhlášení 
nejlepší masky. První místo obsadila Eliška 
Pomykalová (jeptiška), druhé místo patřilo 
Davidovi Švirgovi (voják) a  třetí místo obsa-
dila Tereza Marková (králíček). V tomto mě-
síci se také uskutečnil oblíbený „piškvorkový 
turnaj“, ve kterém obsadil první místo Tomáš 
Dohodil, druhé Sabina Nogová a třetí místo 
obsadila Natálie Macháčková. Na konci úno-
ra jsme odevzdali další dva pytle plné plasto-

vých víček pro Maxima Čajkovského. Bohužel 
tato sbírka pro tohoto chlapce již končí. I na-
dále budeme sbírat víčka pro jiné děti, které 
je budou potřebovat. Další témata, kterým 
jsme se tento měsíc věnovali, byly úrazy dětí. 
S dětmi jsme si vyprávěli o nebezpečí, které 
na ně číhají v různých oblastech a jak se jim 
vyvarovat. Nakonec jsme si připravili velký 
plakát, kde děti přispívali jednotlivými kres-
bami úrazů.
V měsíci březnu jsme se zaměřili na jaro a vše, 
co s  ním souvisí. Čeká nás také návštěva 
knihovny a čajové odpoledne s pečením do-
mácích sušenek. Počasí snad bude příznivější 
pro náš pobyt na zahradě, kde vyzkoušíme 
nové hřiště a houpačky.

Kolektiv základní školy
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Z činnosti mateřské školy

Po Novém roce jsme se v MŠ sešli v ještě vá-
nočně vyzdobených třídách, kde na děti če-
kaly stromečky s hračkami z vánoční nadílky. 
Protože letos byly vánoční prázdniny oprav-
du dlouhé, děti si v prosinci nové hračky moc 
neužily. O to více je v  lednu těšilo poznávat 
vše nové, co se ve třídách po Vánocích obje-
vilo. V Beruškách si děti oblíbily hry v novém 
relaxačním koutku, kde jim slouží od prosin-
ce odpočinkový kout. Děti zde mohou nalézt 
soukromí, odpočinek i  prostor pro klidové 
hry. V obou třídách mají děti nyní pestrou 
nabídku stolních a didaktických her s různým 
zaměřením. Předškoláci si mohou ve hrách 
rozvíjet svoje početní dovednosti -  například 
při hře s kartami – „O 1 více, o 1 méně“, s „ Pi-
rátským pokladem,“ atd.   Magnetické disky 
ve stolní hře jim umožňují provádět pokusy 
a také tvořit podle návodu na kartách.   S  lid-
ským tělem se děti seznamují pomocí obrazů 
ze souboru „Podívej se dovnitř těla“.  Chlapci 
si ve školce většinou nejraději tvoří z  lega, 
ale rozvíjejí si dovednosti i  pomocí různých 
šroubovacích stavebnic a  při hře s  dětským 
„Merkurem“.  V  obou třídách mají děti rády 
„Zatloukánky“, kde se učí používat kladívko 
a zatloukat hřebíčky a při tom vytvářejí pěk-

né obrazce. Děvčata si oblíbila nové vyšívání, 
ve kterém na podložkách proplétají provázky 
a při tom si rozvíjejí jemnou motoriku a tvoři-
vost. Ve Včeličkách nám od Vánoc třídu zdobí 
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a hru dětí obohatil nový kočárek v trojkom-
binaci.
V souvislosti s ohlédnutím za vánoční nadíl-
kou v  MŠ, chci ještě poděkovat manželům 
Linhartovým za spolupráci při pořizování ko-
čárku a prostěradel na postýlky a za fi nanční 
dar v podobě dětských ručníčků pro děti.
Po Vánocích jsme děti seznamovali s  legen-
dou a zvyky Tří králů. Děti si vytvořily a ozdo-
bily koruny a zahrály si na Tři krále v ulicích 
Sudoměřic. Navštívili jsme i  kamarády v  ZŠ 
a popřáli jsme všem šťastný nový rok.
Brzy nato jsme odstrojili stromečky…
Předškoláci se začali připravovat na Zápis do 
školy. Ještě před zápisem jsme se s předško-
láky šli podívat do 1. třídy a s prvňáčky jsme 
prožili jednu celou vyučovací hodinu prvou-
ky u paní učitelky Mgr. Anny Hrbáčové. Děti 
si vyzkoušely práci s  interaktivní tabulí, hle-
daly si společně se staršími kamarády školáky 
obrázky zdravé výživy a zapojily se do výuky. 
Všem se tam moc líbilo.
12. 1. dopoledne se pro děti v MŠ konal vý-
ukový program zaměřený na rozvoj sociál-
ních kompetencí ze „Školy slušného chová-
ní“ s   názvem „Zdravíme se.“ S programem 

za dětmi přišla paní Radka Bučková, která si 
s dětmi povídala o tom, jak je důležité zdra-
vit se s kamarády i se  všemi dospělými. Děti 
soutěžily ve správných odpovědích a  za to, 
jak byly šikovné, dostávaly barevné balónky, 
kterými zaplnily velkou láhev. 
Na začátku února k  nám přijela loutkohe-
rečka Lenka Sasínová. Divadlo jsme dětem 
zaplatily z výtěžku prodeje výrobků vytvoře-
ných p. učitelkami MŠ. 
 V pohádkách „O Červené Karkulce “ a „Perní-
ková chaloupka“ si mohly zahrát i děti. O role 
se hlásily aktivně a  napovídaly, jak by měla 
podle nich pohádka dopadnout. Všichni si 
s  paní Sasínovou zazpívali při harmonice 
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a dopoledne s divadlem si hezky užili. Takže 
ještě jednou děkujeme všem návštěvníkům 
našeho vánočního jarmarku!
Na konci masopustu jsme pro děti v  MŠ 
uspořádaly karneval.
Děti se na něj velmi těšily a radovaly se z ka-
ždého nafouknutého balónku, kterými jsme 
postupně zdobily třídy, jídelnu i vstupní pro-
story MŠ. Maminky dětem připravily krásné 
kostýmy, do kterých se děti ve školce ustrojily. 
Všem se nám představily a připily si dětským 
šampusem. Potom už začalo dopoledne plné 
her, tancování i zábavných soutěží, za které si 
děti odnesly malé odměny od Sdružení rodi-
čů a p. učitelek, které se pro radost dětí také 
na karneval oblékly „stylově.“
Na sněhové vločky k nám byla v našich kon-
činách letos zima skoupá. Snad jen jeden den 
se nám podařilo v MŠ vypravit se na zahradu 
s  lopatami a  vyzkoušet si tvárné vlastnosti 
sněhu. Ptáčkům jsme nasypali do krmítek, ale 
zřejmě díky  mírné zimě k nim nenašli cestu.
S dětmi jsme si povídali o zimovištích volně 
žijících zvířat, o  jejich potravě, s  lesními zví-
řaty jsme děti seznamovaly prostřednictvím 

pohádek i bajek. Z dílny pana V. Janečka, kte-
rému tímto děkujeme, vzniklo krmítko pro 
polní zvířata na okraji pole za MŠ. V zimních 
měsících jsme nosili zvířátkům zeleninu, obilí, 
vše, co si děti do MŠ přinášely. Učili jsme se 
chodit do přírody potichu, s ohledem na zví-
řata, jejichž stopy jsme pozorovali a sledovali, 
zda si už z našeho krmítka potravu odnášejí. 
Kaštany a  seno jsme odevzdali myslivcům 
pro zvířata v lese. Lesní zvířata si děti v Beruš-
kách i Včeličkách namalovaly a některé práce 
jsme zaslali do oblastní soutěže Moje toulky 
za zvěří.
Posledním kulturním zážitkem tohoto obdo-
bí byla v MŠ návštěva Hoff mannova divadla 
z  Uherského Hradiště. Přijelo za námi s  po-
hádkou Kašpárek a Kalupinka. Za pohádkou 
za námi přišli i prvňáčci ze ZŠ.
A na co se nyní děti nejvíce těší?
Na výlet do KD Strážnice, kam pojedeme 
17. 3. na pohádku „Malá čarodějnice.“
Všem čtenářům Zpravodaje přeji krásné 
a slunečné Velikonoční svátky.
Za MŠ zapsala

Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ 
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Duchovni okénko otce Jiřího

Milí občané a farníci!
Doba postní jubi-
lejního roku Milosr-
denství je v  plném 
proudu. Podoben-
ství o marnotratném 
synu je jeden z klíčo-
vých textů Jubilea. 
Možná tento text 
budeme vnímat ji-
nak, když si přečte-

me myšlenku z postní promluvy papežské-
ho kazatele P. Cantalamessy, který Boží Slovo 
defi noval s odkazem na sv. Augustina na sly-
šitelnou svátost: 
Papežský kazatel pak vyprávěl příhodu z jed-
noho televizního programu, ve kterém vystu-
poval a kde byl přítomen také bývalý alkoho-
lik, který tam líčil, jak se dostal ze své závislos-
ti. On i jeho rodina byli již na pokraji zoufalství 
a jednou vyprávěl onen muž se spolu se svojí 
manželkou účastnil biblické hodiny. Někdo 
přečetl úryvek z Písma a on uslyšel větu, která 
jím hluboce pronikla a naplnila jej jistotou, že 
je uzdraven. Pokaždé když měl pak chuť se 
napít, vzal Bibli, otevřel ji na stejném místě, 
přečetl si onu větu a  cítil, jak opět dostává 
sílu odolat pokušení. Když během onoho te-
levizního vystoupení pokračoval otec Canta-
lamessa měl onu větu vyslovit, zlomil se mu 
dojetím hlas. Byla to věta z  Písně písní: „Tvé 
milování je nad víno lahodnější“ (Pís 1,2). Od-
borníci by nad touto aplikací mohli ohrnovat 
nos, ale onen uzdravený muž může říkat: „Byl 
jsem mrtev a nyní jsem živ“.
A my také vlastně můžeme přispět k  vy-
svobození, k  narovnání, k  uzdravení právě 
v  tomto roku milosrdenství. Jak můžeme 
přispět? Odpověď je jasná.  Především tím, 
že my sami na tom (okrádání) nebudeme 

mít podíl, že my sami to nebudeme přijí-
mat, že s  tím nebudeme spolupracovat, že 
neotevřeme dveře svého nitra čemukoliv, co 
se proti těmto Božím přikázáním proviňuje.  
Jak nás zlobí, když se někde lže, když se po-
mlouvá, když jsou lidé osočováni.  Na dru-
hou stranu se musíme zeptat, dobře, když 
mě to zlobí, v té televizi, ve zprávách dokážu 
to vypnout a neposlouchat to dál?  Když se 
lže v novinách, dokážu si je nekoupit?  Do-
kážu spolknout nepatřičné slovo, kterým 
bych se svezl na té obecné vlně rozhořčení, 
nadávání, kritizování, nespokojenosti tak, 
jak je toho dneska plno?  I to je náš příspě-
vek v  tomto roce milosrdenství, abychom 
přispěli k vysvobození z toho, co člověka zo-
tročuje. A konečně to Boží Slovo předkládá 
také téma našich vnitřních vztahů s  lidmi - 
naše předpojatosti, zášti anebo podezřívání 
nebo opovržení. Asi si musíme sáhnout do 
svědomí a přiznat, že jsme s lidmi dřív hoto-
ví, než se vůbec mohou jakkoli projevit.  Člo-
věk ještě nic neřekl, ještě nic neudělal a my 
víme jaký je, máme ho zaškatulkovaného, 
už ho máme ohodnoceného, už nám nikdo 
nemusí nic říkat, protože my víme své. To 
kouzlo proměny vztahu k lidem spočívá ve 
vnitřním přeladění.  Často si říkáme myslím 
si o někom něco špatného, ale když mu to 
neřeknu, tak je v pořádku, že si o něm mys-
lím svoje.  Ale není to v pořádku.  V pořádku 
to bude, že si o něm nebudu nic zlého my-
slet, že ho nebudu soudit, že se nenechám 
strhnout k pýše, že můj vnitřní vztah k lidem 
bude pozitivní, dobrý, radostný, vstřícný 
a to už dá nějakou práci a souvisí to s naší 
důvěrou, důvěrou v  Boha, protože všichni 
jsme v jeho rukou a On ví velmi dobře co je 
v člověku a jakým způsobem, jakou cestou 
jednoho každého z nás povede k Sobě.  
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Hodina Božího milosrdenství a  putování 
obrazu Ježíše milosrdného v  rodinách naší 
farnosti v jubilejním Roce Milosrdenství
Putování začalo Popelečním středou v rodi-
ně č. p. 3 (pí Růženy Kláskové) a pokračuje 
dobrovolným přijetím u  dalších rodin dle 
pořadí. Věřící rodina, která převezme ob-
raz, má ho u  sebe po dva dny. Druhy den 
večer ho předá další rodině, která ho chce 

přijmout. A takto bude putovávat obraz, až 
všechny rodiny ho přijmou. K obrazu jsou 
dodaný texty modliteb a bulla papeže Fran-
tiška k tomuto Roku milosrdenství.

Misionáři milosrdenství v naší diecézi
Misionářem milosrdenství byl jmenován P. 
Bohumír Vitásek, kanovník penitenciář. Zpo-
vídá v katedrále v neděle 9.30–10.30 a čtvrt-
ky 17.00–18.00 – mimo čtvrtek 3. 3. Kontakt: 
bohumir.vitasek@acho.charita.cz; 731 402 
051 (při komunikaci e-mailem či telefonem 
dbejme diskrétnosti). Misionářem milosr-
denství byl jmenován rovněž P. ThLic. Lukasz 
Karpinski SchP, administrátor Strážnice – Sv. 
Martin, který nabízí svoji službu zpovědníka 
ve Strážnici u  Panny Marie každé pondělí 
17.30–18.30 během adorace; pak během 
týdne podle domluvy. Kontakt: luksp@cen-
trum.cz; 773 750 967. 

Misionář milosrdenství může rozhřešit 
i hříchy vyhrazené Svatému otci:
1. Zneuctění Nejsvětější Eucharistie (kán. 
1367 CIC) 
2. Fyzické násilí spáchané na papeži (kán. 
1370 CIC)
3. Rozhřešení osoby spoluvinné v  hříchu 
proti 6. přikázání Božímu (kán. 1378 CIC)
4. Přímé vyzrazení zpovědního tajemství 
(kán. 1388 CIC)

Obřady svatého týdne ve farnosti, na kte-
ré vás všechny zvu:
24.3. - Zelený čtvrtek v 18hod. 
25.3. - Velký pátek v 18 hod.
26.3. - Bíla sobota ve 20hod.(během dne od 
10 do 19 hod. adorace u Božího hrobu) 
27.3. - Hod Boží velikonoční v  9,30hod.(při 
mši sv. bude svěcení velikonočních pokrmu)

O. Jiří
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Tříkrálová sbírka 2016

Vážení přátelé a příznivci Charity,
děkujeme všem, kteří fi nančně podpořili 
charitní dílo prostřednictvím letošní Tříkrá-
lové sbírky. Jsme vděčni, že se i  letos sešlo 
tolik ochotných lidí, aby Tříkrálová sbírka ve 
Strážnici mohla proběhnout, takže děkuje-
me i všem dětem – koledníkům, ochotným 
vedoucím skupinek a  také dobrovolníkům, 
kteří se obětavě podíleli na organizaci a prů-
běhu sbírky!
Tříkrálová sbírka Charity Strážnice v  letoš-
ním roce proběhla 9. 1. 2016 ve Strážnici, Pe-
trově, Sudoměřicích, Rohatci a  v Radějově. 
Výtěžek sbírky ve Strážnici je 
188  029  Kč, včetně kasičky 
umístěné v  prodejně a  pro-
měněných valut, v  Petrově 
bylo vybráno 50 760 Kč, vč. 
proměněných valut; v Radějo-
vě 23 101 Kč; v  Sudoměřicích 
49 908 Kč vč. proměněných va-
lut; v Rohatci 89 230 Kč vč. pro-
měněných valut.  Koledování 
se zúčastnilo celkem 96 skupi-
nek s koledníky a celkový výtě-
žek z  koledování činil celkem 
401 028 Kč, což je zhruba o 4 ti-
síce více než v loňském roce.

Výtěžek letošní sbírky bude rozdělen a 58 % 
z vykoledované částky může použít Charita 
Strážnice k  podpoře činnosti charitní pe-
čovatelské služby a  chráněných pracovišť, 
ve kterých pracují osoby se zdravotní po-
stižením. Dále na přímou pomoc sociálně 
potřebným občanům Města Strážnice a spá-
dových obcí, především rodinám, lidem 
v nouzi, humanitární pomoci při přírodních 
katastrofách apod. Děkujeme za Vaši pomoc 
a důvěru. 

Ing. Marie Jurasová 
koordinátorka Tříkrálové sbírky
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Chudé nenechávejme nikdy samotné…

Sudoměřické děti v Misijním klubku si velmi 
dobře uvědomují, že všem lidem není tak 
dobře, jako nám tady, někteří nemají celý 
den co jíst, nemohou chodit do školy, a když 
jsou nemocní, nemohou navštívit lékaře. 
Proto se společně snaží podle svých sil po-
máhat dětem z chudých částí světa modlit-
bou, obětí, službou a tvořivostí.
Misijní koncert, misionáři věnovali dětem 
z diecéze Eldoret v Keni. Z obdržených darů 
byla chudým dětem zajištěna obživa, zá-
kladní potřeby, zdravotní péče a vzdělání. Ze 
stejné diecéze pochází i bohoslovec Stanley, 

kterému Misijní klubko zaslalo jednorázovou 
částku na podporu vzdělání po celý jeden 
školní rok.
Na podporu chudých dětí v  Zambii pro-
běhlo Misijní koledování. Vesnicí procházeli 
koledníci s  koňským povozem, s  hudbou 
v doprovodu Panny Marie s Ježíškem a Sva-
tým Josefem. Všem děkujeme za milé přijetí 
a za fi nanční dary, které byly prostřednictvím 
PMD zaslány těm nejchudším. 
Srdečně zveme všechny nové misionáře do 
našeho Misijního klubka na aktivity pořáda-
né sudoměřickými dětmi. 

JaK
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Zpráva kulturního výboru

Máme za sebou vánoce a nový rok. Na úvod 
tohoto čtvrtletníku bych vám všem chtěl za 
celý kulturní výbor popřát vše nejlepší do 
nového roku. V krátkosti se vrátím zpět do 
loňského roku, kde chci zmínit dvě akce, 
čertovské harašení a  zpívání u  stromečku. 
Čertovské harašení bylo novinkou a myslím 
si, že každý, kdo se zůčastnil byl spokojený, 
protože děti si zasoutěžily i  zatancovaly. 
Proto čertovské harašení připravíme i  letos. 
Rozsvěcováním vánočního stromku jsme 
vstoupili do adventu a i přes nepřízeň počasí 
byla účast hojná. Před Štědrým dnem jsme si 
ve spolupráci s mateřskou a základní školou 
zazpívali u stromečku koledy a naladili se na 
přicházející svátky vánoční. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se na těchto akcích 
jakkoliv podíleli. 
Přehoupl se nový rok, leden utekl jako voda 
a  v sobotu 5. února jsme uspořádali fašaňk. 
Sešli jsme se ve Starém potoku při zabijačko-
vých specialitách a místní sdružení důchodců 
připravilo výborné patenty. Za doprovodu 
harmoniky v čele s koňským povozem Radi-
ma Šebesty, za velmi početného obsazení 
nejrůznějších masek, jsme vyrazili na obchůz-
ku dědiny, kde bylo od našich spoluobčanů 
připraveno bohaté tradiční fašaňkové pohoš-

tění. Za stavu nestavu se už ne tak početný 
průvod vracel zpět do Starého potoka, kde 
pokračoval fašaňk zábavou. Hrála skupina 
TOP DIAMOND ze Skalice a  po celou dobu 
zábavy jsme se mohli občerstvit zabijačkový-
mi specialitami, které nám připravilo řeznictví 
Schäckovi, tekutou stravu nám zajistil Bořek 
Smékal. Velký dík patří všem, kteří se do této 
akce zapojili a připravili nám občerstvení.
Do dalšího čtvrtletí pro vás připravujeme ro-
dinný karneval, který se uskuteční 9. dubna 
v  15:30 v  místní tělocvičně. Tímto srdečně 
zveme všechny děti, rodiče a ostatní příbu-
zenstvo i  nepříbuzenstvo. Připraveny jsou 
nejrůznější soutěže o hodnotné ceny a mož-
ná přijde i Sněhurka a sedm a trpaslíků. 
Na začátku června nás čekají tradiční Sudo-
měřické hody, na které vás všechny srdečně 
zveme. 

Za kulturní výbor – Martin Stanislav
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Zpěváček Strážnicka

Na pětatřicet dětí ve třech kategoriích sou-
těžilo v  Kulturním domě Strážnice v  neděli 
13.  března v  regionálním kole Zpěváčka 
Strážnicka.
Čtyřčlenná porota v čele s Magdou Múčko-
vou určila následující pořadí:

I. KATEGORIE (3-6 let)
1. Šimon Kadlec (6 let) Strážnice
2. Erika Režňáková (5 let) Radějov
3. Jonáš Rybecký (5 let) Strážnice

Cena poroty: Martin Smaženka (3 roky) Ra-
dějov

II. KATEGORIE (7-9 let)
1. Anežka Baldock (8 let) Strážnice
 Natálie Kosinová (9 let) Radějov
2. Matouš Rybecký (9 let) Strážnice
3. Zuzana Janečková (7 let) Sudoměřice

III. KATEGORIE (10-16 let)
1. Rozálie Bučková (13 let) Strážnice
 Lukáš Janík (14 let) Strážnice
2. Petr Janík (13 let) Strážnice – NÁHRADNÍK
3. Šárka Janečková (9 let) Sudoměřice
 Anežka Chudíková (10 let) Vnorovy

Nejlepší zpěváčci postupují do oblastních kol, 
které se skuteční 8. května ve Strážnici - Zpě-
váček Slovácka pro děti od 10 do 15 let a kon-
cem května ve Starém Poddvorově -Slovácký 
zpěváček pro děti v kategorii do 10 let. 

Převzato http://srdceslovacka.cz/zpevacek-
-straznicka-ve-vysledcich/
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Přehled činnosti MO SDČR Sudoměřice 

Ani jsme se nenadáli a už tu máme jarní mě-
síc, období hodnotících členských schůzí, 
kde předkládáme našim členům přehled čin-
nosti. Díky zájmu našich členů může být naše 
činnost celkem pestrá a  zajímavá. Všechny 
naše akce ale můžeme zajišťovat hlavně díky 
dotaci od Obecního úřadu a také od Krajské 
rady svazu seniorů ČR.
Možná i proto, že život na vesnici neumožňu-
je hlavně starším lidem kulturní vyžití, mají 
lidé o naše akce zájem a také se naše orga-
nizace rozrůstá. V minulém roce jsme přija-
li 7 nových členů, takže ke konci roku jsme 
měli 86 členů.
Malá rekapitulace činnosti:
13 schůzí výboru
2 schůze členské /hodnotící schůze a  pod-
zimní schůze s  posezením s  jubilanty a  os-
lavou Dne seniorů/, v  říjnu se uskutečnilo 
tradiční setkání s  našimi přáteli z  Brezové 
pod Bradlom, těchto akcí se zúčastnilo více 
jak 60 našich členů a také představitelé obce.
Každé úterý se v  zimních měsících konala 
klubová odpoledne se cvičením, povídáním, 
hraním stolních her, v rámci toho se konala 
i  zdravotní přednáška PharmDr. Matyášové, 

která se vzhledem k  zájmu protáhla do tří 
úterků.
Uspořádali jsme 2 zájezdy, navštívili divadel-
ní představení a koncert ve Zlíně, představe-
ní M. Donutila ve Strážnici. Dále jsou našim 
členům k dispozici 2 ks permanentních vstu-
penek na koncerty dechových hudeb v  KD 
v Hodoníně.
Aktivně se zapojujeme do akcí pořádaných 
Kulturním výborem při OÚ, ale i jinými orga-
nizacemi. Velkou naší akcí je pečení patentů, 
které prodáváme na fašaňky, a hlavně účast 
ve fašaňkovém průvodu, kterého se v minu-
lém roce zúčastnili hlavně naši členové.
Ve spolupráci s SK Sudoměřice a jinými slož-
kami při OÚ jsme se aktivně zapojili do akce 
Sportovní den pro rodinu na hřišti U kolní, 
kde jsme měli 3 soutěžní místa – boloball, 
běh v gumácích přes překážky a hod šiškami 
na zavěšený zvoneček.
Společně jedeme na slet čarodějnic na Vý-
klopníku, účastníme se otevírání plavební 
sezony na 1. máje, rozsvěcování vánočního 
stromu, ale také naše zpívání a povídání při 
svíčkách, kdy ochutnáme přinesené vánoční 
cukroví. Naše členky vypomáhají v pokladně 
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na školním plese, při hodech i při koštu vína 
našim zahrádkářům.
Od začátku jara až do podzimu /záleží na 
počasí/ pořádáme výlety na kolech po oko-
lí. V uplynulém roce bylo 7 výletů a  ujeto 
136 km. Na výlety jsou zváni nejen členové, 
ale i ostatní občané, kteří mají zájem.
O naší činnosti a plánech informujeme naše 
členy i ostatní občany v Sudoměřickém zpra-
vodaji a  o všech akcích vedeme záznamy 
v kronice.
Letošní rok jsme zahájili účastí na vítání 
nového roku s  ohňostrojem na křižovatce 
a jako v minulých letech pokračujeme úter-
ními klubovými dny. Před fašaňkem jsme 
napekli patenty a  zúčastnili se pěkného fa-
šaňkového průvodu po obci.
V únoru jsme zajistili velmi zajímavou a pou-
tavou přednášku PharmDr. Matyášové na 
téma zdraví.

V příštím období plánujeme:
19. dubna – divadelní představení Charleyo-
va teta
3. května - zájezd na výstavu Floria v Kromě-
říži 
Ještě jsou volné vstupenky na koncerty de-
chových hudeb v Hodoníně, zájemci hlaste 
se u p. Kateřiny Petrášové. 

Růžena Klásková
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Odpoledne plné her, soutěží, smíchu, zábavy a poučení

Vážení spoluobčané,
milá mládež!
V souvislosti s  blížícím se termínem koná-
ní III.  ročníku mezinárodního Sportovního 
dne pro rodinu, který se uskuteční v sobotu 
18. června 2016 ve sportovním areálu u Kolní, 
sdělujeme Vám několik základních informací.
Akce je cílena na společné zapojení rodičů 
s dětmi, babiček a dědečků s vnoučaty. Touto 
aktivitou SK chce propagovat sport a tělový-
chovu na vesnici, která je jednou z možností 
aktivního zapojení a  obohacení společného 
využití mimopracovního a mimoškolního vol-
ného času rodičů s dětmi. Dále získat návyky 
dětí a mládeže pro soustavnou činnost v míst-
ním sportovním klubu a jeho oddílech. Spor-
tovní činností chceme bojovat proti drogám, 
přispět spolu s obecním zastupitelstvem, jeho 
odbornými výbory, školami a dalšími spolky, 
které působí na území obce, k harmonickému 
rozvoji dětí a mládeže k souznění rodiny.
Na tento den připravíme k soutěžím sportovní 
stanoviště. Na základě zkušeností z minulého 
roku počítáme ze čtrnácti až šestnácti stano-
višti se zaměřením na rychlost, přesnost, zruč-
nost, odhad vzdálenosti, koordinaci pohybů, 
soustředěnost a  vytrvalost. Nebude chybět 
ani střelba ze vzduchovek, jízda na kole či jíz-
da v retro autíčkách, atd.
Soutěžící musí absolvovat všechny stanoviš-
tě. S ověřením o splnění sportovních disciplín, 
které opravňuje soutěžícího získat ocenění od 
pořadatelů na slavnostním vyhlášení výsled-
ků.
Akci zabezpečuje obsahově i  fi nančně pří-
pravný výbor sportovního klubu v následují-
cím složení:
Hurban Petr, Hynčica Vlastimil, Kaluža Jan 
st., Křižan Tomáš, Mikéska František, Mikéska 
Miroslav, Možnar Václav, Rybecká Ivana, Stani-

slav Martin a předseda SK.
Tento kolektiv Vám sděluje, že registrace sou-
těžících bude probíhat již od 13:15 hodin. Za-
hájení bude provedeno ve 14: 00 hodin. Pak 
bude následovat plnění sportovních disciplín 
na jednotlivých stanovištích. Po skončení 
soutěží se uskuteční exhibiční vystoupení, 
slavnostní vyhlášení výsledků a  předání cen 
soutěžícím. Jsme přesvědčeni, že se nám 
podaří zabezpečit i  diskotéku pro děti, mlá-
dež a  následně pro dospělé. Po celou dobu 
konání akce bude zabezpečeno občerstvení 
a  zdravotní služba. Na tuto akci není stano-
veno startovné ani vstupné. Soutěžící budou 
startovat na vlastní nebezpečí. Akce bude 
dále propagována v  místním rozhlase a  na 
plakátech, které budou včas vyvěšeny. Gesto-
rem akce je Obec Sudoměřice.
Přípravný výbor SK si vyhrazuje právo změ-
ny programu. Očekáváme účast Vás rodin 
s dětmi, představitelů obce i spolků působící 
v obci, ale i zástupců Okresního sdružení Čes-
ké unie sportu Hodonín. Otevíráme náruč i na 
přivítání našich rodáků s dětmi, nebo vnouča-
ty. Zkrátka, rádi Vás všechny na akci uvidíme 
a srdečně přivítáme.

Za přípravný výbor Sportovního klubu 
Sudoměřice, z.s.

Váš předseda Dr. Štěpán Buček
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Hokejbal SK Sudoměřice

Naši hokejbalisté začali zimní přípravu v hale 
nedaleké Skalici. Absolvovali jsme tam 10 tré-
ninkových jednotek. Na začátku února jsme 
přesunuli přípravu na náš stadion, protože 
to podmínky dovolovaly. Kádr velkých změn 
přes zimu nedoznal. Pokračujeme s hráči, kte-
ré jsme měli k dispozici na podzim. Přípravu 
na jarní mistrovské boje měl na starost přede-
vším trenér Zdeněk Jurásek a také 
Pavol Bolebruch. Zdeněk Jurásek 
je pro nás důležitý. Má cit pro hru, 
umí mužstvo postavit a  dát naší 
hře řád. Hráči ho respektují. Jeli-
kož hráči nejsou profesionálové 
a živí je pracovní povinnosti, takže 
tréninky nejsou pokaždé v  plném 
počtu. Jeden týden trénujeme v 15 
lidech a  druhý týden v  8 lidech. 
Kdybychom měli k dispozici všech-
ny hráče na přípravě i zápasech, tak 
by umístění bylo určitě vyšší než 
doposud.
Poslední víkend v únoru jsme usku-
tečnili na našem stadionu hokej-
balový turnaj za účasti Bratislavy, 
Skalice a Opavy.  Na tomto 
turnaji jsme obsadili první 
místo, po výhrách nad Ska-
licí 3:1 a Opavou 2:0. 
První březnový víkend jsme 
odehráli dvě mistrovská 
utkání, a to v Praze na Pal-
movce, kde jsme zvítězili 
2:1. Naše branky střelili: Do-
minik Tóth a Martin Chova-
nec. Následující den jsme 
odehráli druhé extraligové 
utkání v  Ústí nad Labem, 
kde se nám taky podaři-
lo zvítězit na nájezdy 2:1 

a branky dávali Martin Chovanec a rozhodu-
jící nájezd Tomáš Hubl.
Extraliga se pomalu blíží do své závěrečné 
části, a  proto bych chtěl, aby nás fanoušci 
podpořili v domácích zápasech ve sbírání dů-
ležitých bodů do tabulky a postupu do vysně-
ného play off .

Jan Kaluža ml.
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Ples mladých – Vodní svět 2016

Foto: Jindřich Zavřel
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Vánoční pásmo u jesliček

Foto: Martin Mikl ml.


