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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
tak nám pomalu 
končí letošní tropic-
ké léto a já začínám 
opět psát tento svůj 
úvodník do našeho 
obecního zpravo-
daje. Léto bylo letos 
neskutečně teplé, 
s  dosaženými histo-
rickými teplotními 
rekordy, navíc té-
měř vůbec nezapr-
šelo a  proto náš kraj 
a  naši obec postihlo 
obrovské sucho. Muselo se stále 
zalévat, ale těžce se to stíhalo, 
především mladé stromky tyto 
horka nezvládaly a některé i usy-
chaly. Naši pracovníci přes léto 
nemohli vůbec nic jiného dělat, 
nežli rozvážet vodu a zalévat. Je 
velké štěstí, že se nám podařilo 
v minulosti velmi efektivně vy-
budovat rybník v lokalitě Bařin-
ky, poblíž nádraží, ze kterého se 
využívala veškerá voda na záliv-
ku obecní zeleně. V souvislosti 
s tímto letním zaléváním se také 
projevila nezodpovědnost ně-
kterých místních spoluobčanů, 
malozemědělců, kteří odebírali 
vodu z požární nádrže, která je 
napájena z drenáže, umístěné 
cca 100 metrů proti proudu po-
toka. 

Pokračování na str. 4

Mílí čtenáři našeho zpravodaje, 
Léto je nenávratně pryč a vy máte před sebou podzimní číslo zpra-
vodaje naší obce. Přispěvatelé pro Vás připravili zpravodajství o dění 
v naší obci za uplynulé období. Na prvním místě je potřeba zmínit 
velké úspěchy, kterých dosáhl Vlasta Hynčica. Uvnitř zpravodaje na-
jdete nejen článek, ale i fotografi e ze závodů. Tímto mu jménem celé 
redakce upřímně blahopřejeme. 
Uvnitř čísla najdete, jak informace z obecního úřadu, ze zasedání zas-
tupitelstva, tak i o rozšíření provozu na přeshraniční autobusové lin-
ce Integrovaného dopravního systému doplněnou jízdním řádem. 
Dále informacemi ze ZŠ a MŠ, z farnosti, pozváním na divadelní před-
stavení, na cvičení pro zdraví, činnost MO svazu důchodců, fotbalu, 
hokejbalu a klubu Novitech. 
Jakousi tečkou za létem byla oslava dožínek v našem kostele, kde při 
mši sv. jsme poděkovali za letošní úrodu a pak společně po skončení 
ochutnali přinesené dary. 
Na závěr bychom se ještě chtěli omluvit za chybu v minulém zpravo-
daji, kde u článku „Čas běží, věčnost čeká“, který velmi pěkně napsala 
paní Pavla Sochorová, došlo omylem k smazání jejího jména na kon-
ci článku. Ještě jednou se omlouváme. 
Přejeme příjemné počtení a pěkný podzim. 

Vaše redakce

SUDOMĚŘICESUDOMĚŘICE
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Skvělá reprezentace 
Vlasty Hynčice a jeho 

týmu na mezinárodních 
a republikových soutěžích

Foto: Vlasta Hynčica
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pokračování 
z titulní strany

Letos tato drenáž 
přiváděla oprav-
du velmi málo 
vody, a  to nesta-
čilo na náhradu 
a  doplňování 
nezákonných od-
běrů výše uve-

denými malozemědělci. Voda v  požární 
nádrži z  těchto důvodů nestačila přeté-
kat do  bezpečnostního přepadu a  tím 
docházelo k prohřívání, zazelenění vody 
a   výskytu nebezpečných sinic. Tak se 
vlastně znemožnilo koupání v  této ná-
drži zdejším dětem, mládeži i dospělým, 
ale také turistům. Do dalšího léta je nut-
né se s tímto problémem nějak zákonně 
popasovat a  vyřešit ho, tak aby se zde 
po celé léto mohlo pouze jenom koupat, 
s tím, že odstraníme problémy vzniku si-
nic, jednak zákazem odběru vody z této 
nádrže a také pravidelným zachlorovává-
ním vody. Navíc je nutné nějakým legál-
ním způsobem zabránit přístup k nádrži 
všem nepřizpůsobivým lidem z okolních 
měst, aby tito nevyháněli svým asociál-
ním chováním naše děti a mládež od po-
žární nádrže, pro něž je především tato 
voda určena.  Další problém, který trápí 
především v  těchto dnech některé naše 
spoluobčany, je nadměrné obtěžování 
lidí hlukem z  plašících plynových děl. 
Požadavek občanů na  zákonnou míst-
ní úpravu a  omezení používání tohoto 
zdroje hluku byl zastupitelstvu v  těchto 
dnech předložen. Jsme s  tím srozuměni 
asi všichni zdejší občané, že se nachá-
zíme ve vinařské oblasti a  že je nutné 
úrodu ve vinicích nějakým způsobem 

ochránit před přemnoženými špačky, ale 
je také jistě legitimní požadavek občanů 
na relativní klid a   minimalizovaný hluk 
v okolí jejich bydliště, které je umístěno 
v  zastavěném území obce, v   době od-
počinku ve dne, a především pak v noci. 
Zastupitelstvo se bude nuceno s  tímto 
problémem zabývat a  vyřešit ho. Určitě 
to nebude jednoduché, a vyvolá to mno-
ho debat a  rozhořčených různorodých 
názorů.    
A co jiného, důležitého se v obci událo.
V  létě se dokončila jedna větší stavba, 
a  tou je výstavba obecní kompostárny, 
která se v  těchto dnech administrativ-
ně připravuje ke kolaudaci. V  srpnu se 
zahájily práce na zateplování a  opravě 
statiky celé budovy Hospůdky u Kajmů. 
Tuto stavbu, podpořenou dotací z Ope-
račního programu životního prostředí 
ČR (zkratka OPŽP) realizuje místní fi rma 
pana Jiřího Janečka, která vyhrála řádné 
výběrové řízení, a  to především tím, že 
nabídla nejnižší realizační cenu. Smluvní 
dokončení prací je v  říjnu t.r.  Obec ob-
držela také další dotaci z  OPŽP, a  tou je 
dotace na vybavení kompostárny trak-
torem s  čelním nakladačem, bočním 
překopávačem kompostu a  bubnovým 
sítem s  elektromotorovým pohonem 
a  vynášecím dopravníkem zpracované-
ho kompostu. Výběrové řízení vyhrála 
fi . VOSTING s.r.o. Brno a  termín dodání 
zařízení je konec října t.r.  Další důleži-
tou událostí bylo také zahájení provozu 
v Penzionu Starý potok, který je umístěn 
ve střešních prostorách zahrádkářské bu-
dovy na „Kolečku“. Je tam k dispozici 9 lů-
žek a 2 přistýlky. Těší nás, že je velký zá-
jem o ubytování v tomto našem zařízení.  
Zatímní  ohlasy na ubytování jsou velmi 
příznivé a  průběžně se snažíme odstra-
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Birell jízda – charitativní akce uskutečněná 30. 8. 2015 na Výklopníku.Birell jízda – charitativní akce uskutečněná 30. 8. 2015 na Výklopníku.
Foto: František MikéskaFoto: František Mikéska

ňovat některé drobné nedostatky, které 
vždy provází začátek něčeho nového.
Co nás čeká v dalším období. Na základě 
zastupitelstvem akceptovaných poža-
davků rodičů malých dětí se vybuduje 
částečné oplocení dětských hřišť v  ulici 
Chaloupky a   u   zdravotního střediska, 
dále se bude realizovat výstavba inženýr-
ských sítí u Starého hřbitova a v lokalitě 
Díly za zahradou II a  snad nám počasí 
umožní zahájit i demoliční práce na stá-
vající smuteční síni hřbitova, aby bylo 
možno realizovat novou výstavbu smu-
teční obřadní budovy. V  měsíci říjnu by 
také měly být ukončeny práce na výstav-
bě nové provozovny fi rmy HABA Czech 
v průmyslové zóně U nádraží, s předpo-
kládaným zahájením výroby na začátku 
roku 2016. Přejeme si jistě všichni, aby 
tato provozovna byla ku prospěchu naší 

vesnice a  především nabídla práci i  na-
šim lidem. S dalšími zájemci o  výstavbu 
provozoven v průmyslové zóně vedeme 
v současné době jednání a  je vcelku re-
álné, že ve velmi krátkém období zde bu-
dou v provozu další dvě menší provozov-
ny, které určitě rozšíří nabídku práce pro 
naše občany v aktivním věku.  
Závěrem přeji všem svým spoluobča-
nům pěkné prožití krásného podzimní-
ho období, zahrádkářům a vinařům přeji 
kvalitní a  bohatou úrodu, a ať nás v ná-
sledujícím období potěší třeba burčáky, 
nebo vynikající mladá vína, popř. kvalitní 
destiláty a mnohé z nás i zajímavé výlety 
do podzimní přírody. A  hlavně, přichází 
období, které nás má připravit na zimu. 
Nepropásněme prosím tento čas.                                  

Stanislav Tomšej 
starosta obce
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Usnesení z X. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice z 29. 6. 2015
Usnesení č. X/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ově-
řovatele zápisu RSDr. Štěpána Bučka a pana 
Zdeňka Fojtíka, zapisovatelkou paní Marii 
Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. X/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. X/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
program X. zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 2: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. X/2 bylo schváleno.

Usnesení č. X/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4 k rozpočtu obce na r. 2015. Na-
výšení příjmů je o 758,8 tis. Kč více, výdaje na-
výšeny o 130,9 tis. Kč a fi nancování sníženo 
o 627,9 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. X/3 bylo schváleno.

Usnesení č. X/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 5 k rozpočtu obce na r. 2015. Na-
výšení příjmů je o  914,1 tis. Kč více, výdaje 
navýšeny o 140 tis. Kč a fi nancování sníženo 
o 774,1 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. X/4 bylo schváleno.

Usnesení č. X/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet 
obce Sudoměřice za rok 2014 s výhradou.
Současně přijímá nápravné opatření: Staros-
ta zajistí vyvěšení všech podepsaných smluv 
v rámci veřejných zakázek nad 500.000,-Kč na 

profi l zadavatele, nejpozději do 15-ti dnů od 
podpisu těchto smluv.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. X/5 bylo schváleno.

Usnesení č. X/6:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závě-
rečný účet obce DSO Mikroregion Strážnicko, 
IČ 709 72 869, za rok 2014.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. X/6 bylo schváleno.

Usnesení č. IX/7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závě-
rečný účet obce DSO Obce pro Baťův kanál, 
IČ 75068478, za rok 2014.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. IX/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. X/8
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně zá-
vaznou vyhlášku 2/2015 o  místním po-
platku z  ubytovací kapacity s  účinnosti od 
16. 7. 2015. Zastupitelstvo současně pověřu-
je starostu vyhlásit tuto OZV č. 2/2015 nepro-
dleně, tj. 30. 6. 2015.
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Zde-
něk Fojtík)
Usnesení č. X/8 bylo schváleno.

Usnesení č. X/9
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke 
Zřizovací listině ZŠ a MŠ Sudoměřice, p.o.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. X/9 bylo schváleno.

Usnesení č. X/10
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 ke 
smlouvě o  výpůjčce mezi Obcí Sudoměřice 
a ZŠ a MŠ Sudoměřice, p.o.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. X/10 bylo schváleno.
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Usnesení č. X/11
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 ke 
smlouvě č.072/80/2004 o provozování vodo-
vodního a kanalizačního řádu mezi Obcí Su-
doměřice, IČ 00285331 a Vakem Hodonín a.s., 
IČ 49454544.
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. X/11 bylo schváleno.

Usnesení č. X/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu  o  zřízení věcného břemene pro po-
zemky parc. č. 609, parc. č. 891, parc. č. 562/1, 
parc.  č.  870/1, parc. č. 947/1, parc. č. 681, 
parc.  č.  869/1, parc. č. 869/2, parc. č. 1737, 
parc. č. 610, parc. č. 619/3, parc. č. 620, parc. č. 621, 
parc.  č.  827, parc.  č.  828, parc.  č.  1786/117, 
parc. č. 5164, parc. č. 16, parc. č. 117, parc. č. 118, 
parc. č. 150/1, parc.  č.  1795/1 v  katastrálním 
území Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, č.p. 
322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a společ-
ností RWE Gasnet, s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem, IČ 27295567.
Hlasování č. 12: pro 8, proti 1 (T. Kočvara DIS.), 
zdržel se 1 (Z. Fojtík)
Usnesení č. X/12 bylo schváleno.

Usnesení č. X/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu č. 1030022973/001 o  smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene pro poze-
mek parc. č. 1598 v katastrálním území Sudo-
měřice mezi Obcí Sudoměřice a společností 
E.ON Distribuce a. s, F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice, IČ:28085400.
Hlasování č. 13: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/13 bylo schváleno.

Usnesení č. X/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice stahuje 
z  programu prodej parcely č.  208 o  vým. 
14 m2 v k. ú. Sudoměřice a pověřuje starostu 
a místostarostu k projednání žádosti.

Hlasování č. 14: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/14 bylo schváleno.

Usnesení č. X/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice odklá-
dá projednávání případné směny pozem-
ků parc. č. 4936/1 a  4936/2 za pozemek 
parc.  č.  4922 s  případným doplatkem mezi 
obcí Sudoměřice, č.p.322, 696 66 Sudoměřice 
a panem Z. M., bytem Skalica, a pověřuje sta-
vební komisi a starostu s místostarostou, aby 
svolali schůzku s majiteli pozemků dotčených 
pozemků v  lokalitě Za Zámostím (Trávníky), 
za účelem zjištění jejich požadavků a návrhů.
Hlasování č. 15: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/15 bylo schváleno.

Usnesení č. X/16
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prá-
vu provést stavbu mezi Jihomoravským kra-
jem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, 
IČ 70888337 a Obcí Sudoměřice, č. p. 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ 00285331 na pozemcích 
KN parc. č. 461 a parc.č.462 v k. ú. Sudomě-
řice.
Hlasování č. 16: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/16 bylo schváleno

Usnesení č. X/17
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bu-
doucí smlouvě o  zřízení věcného břemene 
mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo ná-
městí 449/3, 601 82 Brno , IČ 70888337 a Obcí 
Sudoměřice, č. p. 322, 696 66 Sudoměřice, 
IČ  00285331 na pozemcích KN parc. č. 461 
a parc. č. 462 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 17: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/17 bylo schváleno.

Usnesení č. X/18
Zastupitelstvo obce schvaluje ÚPLNÉ ZNĚNÍ 
„Statutu fondu na opravy, rekonstrukce a mo-
dernizaci rodinných domů a bytů v k. ú. Su-
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doměřice“, po změnách, které jsou obsaženy 
v Dodatcích 1, 2, 3 a 4 ke Statutu FORM. Účin-
nost tohoto úplného znění je od 1. 7. 2015.
Hlasování č. 18: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/18 bylo schváleno.
Usnesení č. X/19
Zastupitelstvo obce schvaluje demolici ob-
jektu bývalé kovárny č. p. 378 a pověřuje sta-
rostu obce k realizaci tohoto záměru.
Hlasování č. 19: pro 8, proti 1 (S. Tomšej), zdr-
žel se 0
Usnesení č. X/19 bylo schváleno.

Usnesení č. X/20
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a mís-
tostarostu obce k  řešení požadavku spole-
čenských organizací na prostory k jejich čin-
nosti.
Hlasování č. 20: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/20 bylo schváleno.

Usnesení č. X/21
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Měs-
tu Strážnice na nákup hydraulického vyproš-
ťovacího zařízení používaného u dopravních 
nehod ve výši 25,- tis. Kč.
Hlasování č. 21: pro 7, proti 0, zdržel se 2 
(Dr. Buček, Jan Kaluža)
Usnesení č. X/21 bylo schváleno.

Usnesení č. X/22
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí fi -
nančních prostředků z rozpočtu obce na letní 
tábor. Příspěvek obdrží maminka A. Š., bytem 
Sudoměřice ve výši 500,- Kč za rok a dítě – na 
základě předloženého potvrzení o jeho účas-
ti na tomto výcviku.
Hlasování č. 22: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/22 bylo schváleno

Usnesení č. X/23
a) Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku 

z FORM obce Sudoměřice ve výši 70 tis. 

Kč paní L. K., bytem Sudoměřice na výmě-
nu oken, za podmínky dodržení stano-
vených pravidel obsažených ve Statutu 
FORM Obce Sudoměřice.

b) Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku 
z FORM obce Sudoměřice ve výši 70 tis. 
Kč panu F. M., bytem Sudoměřice na za-
teplení střechy a stropu rodinného domu, 
za podmínky dodržení stanovených pra-
videl obsažených ve Statutu FORM Obce 
Sudoměřice.

Hlasování č. 23: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/23 bylo schváleno.

Usnesení č. X/24
Zastupitelstvo obce souhlasí s  realizací do-
tační akce z OPŽP -  Zateplení hospody – Su-
doměřice – č. p. 222 a pověřuje starostu k vy-
hlášení výběrového řízení na jeho realizaci 
v co nejkratším termínu.
Hlasování č. 24: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/24 bylo schváleno.

Usnesení č. X/25
Zastupitelstvo obce souhlasí s  realizací do-
tační akce z OPŽP -  Navýšení kapacity Kom-
postárny Sudoměřice a  pověřuje starostu 
k realizaci již vyhlášeného výběrového řízení.
Hlasování č. 25: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/25 bylo schváleno.

Usnesení č. X/26
Zastupitelstvo obce schvaluje smlou-
vu o  zřízení věcného břemene č.HO-
014330033531/001 mezi E.ON Distribuce a.s., 
F.A.Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovi-
ce, IČ 28085400 a Obcí Sudoměřice, č.p. 322, 
696 66 Sudoměřice IČ 00285331.
Hlasování č. 26: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/26 bylo schváleno.

Usnesení č. X/27
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu 
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o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k  nemovité věci č. UZSVM/BHO/4712/2015-
-BHOM, mezi ČR – Úřad pro zastupování 
ve věcech majetkových, územní pracoviště 
Brno, Příkop 11, 604 47 Brno a Obcí Sudoměři-
ce, č. p. 322, 696 66 Sudoměřice IČ 00285331. 
Touto smlouvou přechází do majetku obce 
pozemek parc. č. 1408/3, ostatní komunikace 
o výměře 93 m2.
Hlasování č. 27: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/27 bylo schváleno.

Usnesení č. X/28
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění zá-
měru pronájmu části objektu č. p. 126 – Statek 
Sudoměřice na pozemku parc. č. 301/1. Jed-
ná se o tyto objekty: kotelna o vým. 10,5 m2, 
sklad o vým. 17 m2, sklad o vým. 254,41 m2, 
sklad o vým. 45,84 m2, sklad o vým. 27,02 m2 
a sklad o vým. 174,83 m2. Celkem 529,60 m2.
Hlasování č. 28: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. X/28 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej - starosta
František Mikéska - místostarosta

Usnesení z XI. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice z 27. 7. 2015
Usnesení č. XI/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ově-
řovatele zápisu pana Tomáše Hrachovského 
a paní Ivanu Rybeckou, zapisovatelkou paní 
Marii Gavlíkovou.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XI/ 1 bylo schváleno.

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

Usnesení č.XI/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
petici - žádost 135 občanů na vybudování 
oplocení kolem dětského hřiště v  ul. Cha-
loupky a  současně schvaluje i  provedení 
oplocení kolem dětského hřiště v  parčíku 
u zdravotního střediska.
Pověřuje starostu a  místostarostu k  zabez-
pečení fi nancování a  projednání návrhů ve 
stavebním výboru, s možností realizovat tuto 
akci již ve III. čtvrtletí t. r.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2015. Na-
výšení příjmů je o 350,7 tis. Kč více, výdaje na-
výšeny o 942,5 tis. Kč a fi nancování zvýšeno 
o 591,8 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/5:
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-

luje Zprávu komise pro posouzení a hod-
nocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Navýšení kapacity kom-
postárny obce Sudoměřice“ a  současně 
schvaluje výběr uchazeče o tuto zakázku 
a to fi . VOSTING, spol. s.r.o., Smetanova 8a, 
602 00 Brno, IČ 291 89 390, která podala 
nabídku ve výši 2 168 126,40 Kč s DPH. 

b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pově-
řuje starostu obce podepsat s  vítěznou 
fi rmou příslušnou smlouvu na dodávku 
techniky.
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Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
návrh záměru opravy rybníku Vanďurák, spo-
čívající v opravě části hráze v předpokládané 
hodnotě 40 000 Kč, a pověřuje starostu k re-
alizaci způsobu fi nancování a zahrnutí nákla-
dů do RO.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
nájemní smlouvu na pronájem části objektu 
č. p. 126 (skladové prostory) mezi obcí Sudo-
měřice a  společností BONEGA, spol. s. r. o., 
IČ - 469 01 281, Potoční 302, 696 66 Sudomě-
řice. Nájemné činí 100 tis. Kč a nájemní doba 
je stanovena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců. Zastupitelstvo obce pověřu-
je starostu k podpisu této nájemní smlouvy.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
Závazné regulativy výstavby na pozemcích 
„Pod Vápenkami“, které nastavují podmínky 
k umístění a prostorovému řešení staveb RD 
v léto lokalitě.
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 1(Josef 
Buček)
Usnesení č. XI/ 8 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1594/4 o výměře 668 m2, který vzni-
kl na základě geometrického plánu č.729-

301/2014 ze dne 20. 2. 2015 a to sloučením 
části pozemků parc.č. 1594/2 o vým. 52 m2, 
1594/3 o vým. 86 m2, 1594/4 o vým. 71 m2, 
1594/5 o vým. 62 m2, 1594/6 o vým. 64 m2, 
1594/7 o vým. 70 m2, 1594/8 o vým. 36 m2, 
1595/2 o vým. 26m2, 1595/3 o vým. 51 m2, 
1595/4 o vým. 40 m2, 1595/5 o vým. 31 m2, 
1595/6 o  vým. 32 m2, 1595/7 o  vým. 34 m2 
a 1595/8 o vým. 13 m2, vše zapsané na LV čís-
lo 1 pro k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/ 9 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1594/3 o výměře 706 m2, který vzni-
kl na základě geometrického plánu č. 729-
301/2014 ze dne 20. 2. 2015 a to sloučením 
části pozemků parc.č.  1594/1 o  vým. 2 m2, 
1594/2 o vým. 105 m2, 1594/3 o vým. 129m2,  
1594/4 o vým. 108 m2, 1594/5 o vým. 98 m2, 
1594/6 o vým. 96 m2, 1594/7 o vým. 101 m2  
a 1594/8 o vým. 67 m2, vše zapsané na LV čís-
lo 1 pro k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje stavebního pozem-
ku v  lokalitě Pod Vápenkami parc.  č.  1593/3 
o výměře 745 m2, který vznikl na základě ge-
ometrického plánu č.729-301/2014 ze dne 
20. 2. 2015 a  to sloučením části pozemků 
parc. č. 1593/1 o vým. 33 m2, 1593/2 o vým. 85 
m2, 1593/3 o vým. 103 m2,  1593/4 o vým. 95 
m2, 1593/5 o vým. 88 m2, 1593/6 o vým. 86 m2, 
1593/7 o  vým. 87 m2 , 1593/8 o  vým. 79  m2, 
1594/1 o  vým. 3 m2, 1594/2 o  vým. 16  m2, 
1594/3 o  vým. 17 m2, 1594/4 o  vým. 13  m2, 
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1594/5 o  vým. 12  m2, 1594/6 o  vým. 11  m2, 
1594/7 o vým. 10 m2 a 1594/8 o vým. 7 m2, vše 
zapsané na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/ 11 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1592/4 o výměře 783 m2, který vzni-
kl na základě geometrického plánu č.729-
301/2014 ze dne 20. 2. 2015 a to sloučením 
části pozemků parc.  č.  1591/1 o  vým. 6 m2, 
1591/2 o  vým. 6 m2, 1591/3 o  vým. 9 m2, 
1591/4 o  vým. 9 m2, 1591/5 o  vým. 9 m2 

1591/6 o  vým. 9 m2, 1591/7 o  vým. 9 m2, 
1591/8 o vým. 12 m2, 1592/1 o vým. 48 m2, 
1592/2 o vým. 50 m2, 1592/3 o vým. 66 m2,  
1592/4 o vým. 65 m2, 1592/5 o vým. 57 m2, 
1592/6 o vým. 55 m2, 1592/7 o vým. 52 m2, 
1592/8 o vým. 62 m2, 1593/1 o vým. 23 m2, 
1593/2 o vým. 34 m2, 1593/3 o vým. 41 m2,  
1593/4 o vým. 39 m2, 1593/5 o vým. 32 m2, 
1593/6 o  vým. 31 m2, 1593/7 o  vým. 29 m2 
a 1593/8 o vým. 30 m2, vše zapsané na LV čís-
lo 1 pro k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1591/4 o výměře 819 m2, který vzni-
kl na základě geometrického plánu č.729-
301/2014 ze dne 20. 2. 2015  a to sloučením 
části pozemků parc.č. 1591/1 o vým. 120 m2 
1591/2 o vým. 83 m2, 1591/3 o vým. 112 m2,  
1591/4 o vým. 106 m2, 1591/5 o vým. 102 m2, 
1591/6 o vým. 91 m2, 1591/7 o vým. 90 m2, 
1591/8 o vým. 111 m2 a 1591/9 o vým. 4 m2, 

vše zapsané na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1591/3 o výměře 833 m2 , který vznikl 
na základě geometrického plánu č. 729-
301/2014 ze dne 20. 2. 2015 a to sloučením 
části pozemků parc. č. 1591/1 o vým. 194 m2, 
1591/2 o vým. 107 m2, 1591/3 o vým. 127 m2, 
1591/4 o vým. 119 m2, 1591/5 o vým. 127 m2, 
1591/6 o vým. 107 m2 a 1591/7 o vým. 52 m2, 
vše zapsané na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje stavebního pozem-
ku v  lokalitě Pod Vápenkami parc.  č.  1591/5 
o  výměře 1258 m2 , který vznikl na základě 
geometrického plánu č.729-301/2014 ze dne 
20. 2. 2015  a  to sloučením části pozemků 
parc. č. 1591/1 o vým. 315 m2, 1591/2 o vým. 
169 m2, 1591/3 o vým. 163 m2, 1591/4 o vým. 
159 m2, 1591/5 o vým. 195 m2, 1591/6 o vým. 
153 m2 a 1591/7 o vým. 104 m2, vše zapsané na 
LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1591/11 o výměře 815 m2, který vzni-
kl na základě geometrického plánu č. 729-
301/2014 ze dne 20. 2. 2015 a to sloučením 
části pozemků parc. č. 1591/7 o vým. 28 m2, 
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1591/8 o vým. 127 m2, 1591/9 o vým. 108 m2, 
1591/10 o vým. 135 m2, 1591/11 o vým. 236 
m2 a 1591/12 o vým. 181 m2 , vše zapsané na 
LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/16 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje stavebního pozem-
ku v  lokalitě Pod Vápenkami parc.  č.  1591/15 
o  výměře 1012 m2, který vznikl na základě 
geometrického plánu č.729-301/2014 ze dne 
20. 2. 2015 a  to sloučením části pozemků 
parc. č. 1591/12 o vým. 52 m2, 1591/13 o vým. 
157 m2, 1591/14 o vým.178 m2, 1591/15 o vým. 
341 m2 a 1591/16 o vým. 284 m2 , vše zapsané 
na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/ 17 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1591/16 o výměře 756 m2 , který vzni-
kl na základě geometrického plánu č.729-
301/2014 ze dne 20. 2. 2015 a to sloučením 
části pozemků parc. č. 1591/12 o vým. 55 m2, 
1591/13 o  vým. 115 m2, 1591/14 o  vým. 
130  m2,  1591/15 o  vým. 241 m2a 1591/16 
o vým. 215 m2, vše zapsané na LV číslo 1 pro 
k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 18: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/18 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1591/12 o výměře 775 m2, který vzni-
kl na základě geometrického plánu č. 729-

301/2014 ze dne 20. 2. 2015 a to sloučením 
části pozemků parc. č. 1591/11 o vým. 45 m2, 
1591/12 o  vým. 185 m2, 1591/13 o  vým. 
91  m2, 1591/14 o  vým. 102 m2, 1591/15 
o vým. 182 m2a 1591/16 o vým. 170 m2, vše 
zapsané na LV číslo 1 pro k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 19: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/19 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/20
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje stavebního pozem-
ku v  lokalitě Pod Vápenkami parc. č. 1592/12 
o výměře 777 m2, který vznikl na základě ge-
ometrického plánu č.729-301/2014 ze dne 
20. 2. 2015 a  to sloučením části pozemků 
parc. č. 1591/11 o vým. 6 m2, 1591/12 o vým. 
29 m2, 1591/13 o vým. 14 m2,  1591/14 o vým. 
17 m2, 1591/15 o vým. 31 m2, 1591/16 o vým. 
32 m2, 1592/11 o vým. 26 m2, 1592/12 o vým. 
114 m2, 1592/13 o vým. 55 m2, 1592/14 o vým. 
60 m2,1592/15 o vým. 107 m2, 1591/16 o vým. 
101 m2, 1593/11 o vým. 12 m2, 1593/12 o vým. 
49 m2, 1593/13 o vým. 23 m2, 1593/14 o vým. 
24 m2, 1593/15 o vým. 41 m2 a 1593/16 o vým. 
36 m2, vše zapsané na LV číslo 1 pro k. ú. Su-
doměřice.
Hlasování č. 20: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/20 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/21
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje stavebního pozem-
ku v  lokalitě Pod Vápenkami parc. č. 1593/12 
o výměře 773 m2, který vznikl na základě ge-
ometrického plánu č.729-301/2014 ze dne 
20. 2. 2015 a  to sloučením části pozemků 
parc. č. 1593/11 o vým. 41 m2, 1593/12 o vým. 
184 m2, 1593/13 o vým. 89 m2, 1593/14 o vým. 
95 m2, 1593/15 o vým. 182 m2, 1593/16 o vým. 
158 m2, 1594/11 o vým. 3 m2, 1594/12 o vým. 
9  m2, 1594/13 o  vým. 3 m2, 1594/14 o  vým. 
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Usnesení z XII. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze 17. 8. 2015
Usnesení č. XII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřo-
vatele zápisu pana Josefa Bučka a pana Tomáše 
Kočvaru DIS a zapisovatelem určuje pana Fran-
tiška Mikésku.
Hlasování č. 1: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje do-
plněný program XII. zasedání zastupitelstva
Hlasování č. 2: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. XII/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XII/3:
c)  Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-

luje Zprávu hodnotící komise na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „ÚSPORA ENER-
GIÍ – OBECNÍ HOSPODA - SUDOMĚŘICE“ 
a  současně schvaluje výběr uchazeče 
o tuto zakázku a to fi . Jiří Janeček, 696 66 
Sudoměřice č. p. 7, IČ: 68673167, která po-
dala nabídku ve výši 712 137,40 Kč s DPH. 

d) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje 
starostu obce podepsat s  vítěznou fi rmou 
smlouvu o  dílo na realizaci akce „ÚSPORA 
ENERGIÍ – OBECNÍ HOSPODA - SUDOMĚŘICE“.  

Hlasování č. 3: pro 8, proti 1, zdržel se 0 (proti Kočvara)
Usnesení č. XII/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XII/4:
Zastupitelstvo obec Sudoměřice stahuje bod 4 
z programu jednání.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/3 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej - starosta
František Mikéska - místostarosta

3  m2, 1594/15 o  vým. 3 m2, 1594/16 o  vým. 
0,24 m2 a 4904 o vým. 3 m2 , vše zapsané na LV 
číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 21: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/21 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/22
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje stavebního pozem-
ku v  lokalitě Pod Vápenkami parc. č. 1594/15 
o výměře 770 m2 , který vznikl na základě ge-
ometrického plánu č.729-301/2014 ze dne 
20. 2. 2015 a  to sloučením části pozemků 
parc.  č.  1593/16 o  vým. 0,27  m2, 1594/11 
o vým. 51 m2, 1594/12 o vým. 189 m2, 1594/13 
o vým. 91 m2, 1594/14 o vým. 102 m2, 1594/15 
o vým. 191 m2, 1594/16 o vým. 131 m2 a 4904 
o vým. 15 m2 , vše zapsané na LV číslo 1 pro k.ú. 
Sudoměřice.
Hlasování č. 22: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XI/22 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/23
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje stavebního pozem-
ku v  lokalitě Pod Vápenkami parc. č. 1594/12 
o výměře 768 m2, který vznikl na základě ge-
ometrického plánu č.729-301/2014 ze dne 20. 
2. 2015 a to sloučením části pozemků 1594/11 
o vým. 44 m2, 1594/12 o vým. 137 m2, 1594/13 
o vým. 67 m2, 1594/14 o vým. 83 m2, 1594/15 
o vým. 150 m2, 1594/16 o vým. 75 m2, 1595/11 
o vým. 18 m2, 1595/12 o vým. 49 m2, 1595/13 
o vým. 22 m2, 1595/14 o vým. 28 m2, 1595/15 
o  vým. 44  m2, 1595/16 o  vým. 17 m2 a  4904 
o vým. 34 m2, vše zapsané na LV číslo 1 pro k.ú. 
Sudoměřice.
Hlasování č. 23: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XI/ 23 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej - starosta
František Mikéska - místostarosta
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Usnesení č. XIII/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje pro-
dej stavebního pozemku v lokalitě Pod Vápen-
kami parc.  č.  1594/12 o  výměře 768 m2, který 
vznikl na základě geometrického plánu č. 729-
301/2014 ze dne 20. 2. 2015 a  to sloučením 
části pozemků 1594/11 o vým. 44  m2, 1594/12 
o vým. 137 m2, 1594/13 o vým. 67 m2,  1594/14 
o vým. 83 m2, 1594/15 o  vým. 150 m2, 1594/16 
o vým. 75 m2, 1595/11 o vým. 18 m2, 1595/12 
o vým. 49 m2, 1595/13 o vým. 22 m2, 1595/14 
o vým. 28 m2, 1595/15 o vým. 44 m2, 1595/16 
o vým. 17 m2, a 4904 o vým. 34 m2, vše zapsané 
na LV číslo 1  pro k.ú. Sudoměřice panu F. O., by-
tem Sudoměřice a pověřuje starostu k podpisu 
kupní smlouvy a podání návrhu na vklad po za-
placení celé kupní ceny.
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0  zdržel se 0 (Tomáš 
Kočvara DIS. nehlasoval)
Usnesení č. XIII/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XIII/7:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-

luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc.  č.  1594/3 o  výměře 706 m2, který 
vznikl na základě geometrického plánu 
č.729-301/2014 ze dne 20. 2. 2015, a to slou-
čením části pozemků parc. č. 1594/1 o vým. 
2 m2, 1594/2 o vým. 105 m2, 1594/3 o vým. 
129  m2,  1594/4 o  vým. 108 m2, 1594/5 
o vým. 98 m2, 1594/6 o vým. 96 m2, 1594/7 
o vým. 101 m2a  1594/8 o vým. 67 m2, vše 
zapsané na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.

2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1592/4 o výměře 783 m2, který vzni-
kl na základě geometrického plánu č. 729-
301/2014 ze dne 20. 2. 2015 a to sloučením 
části pozemků parc. č. 1591/1 o vým. 6 m2, 
1591/2 o  vým. 6 m2, 1591/3 o  vým. 9 m2,  
1591/4 o  vým. 9 m2, 1591/5 o  vým. 9 m2, 

Usnesení z XIII. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice z 31.8.2015
Usnesení č. XIII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřova-
tele zápisu pana Petra Hurbana a pana Jana Kalu-
žu, zapisovatelkou určuje paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XIII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje na-
vržený program XIII. zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 2: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XIII/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatře-
ní č. 7 k rozpočtu obce na r. 2015. Navýšení příjmů 
je o 608 tis. Kč více, výdaje navýšeny o 367,2 tis. Kč 
a fi nancování sníženo o 240,8 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XIII/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opat-
ření č. 8 k  rozpočtu obce na r. 2015. Navýšení 
příjmů je o 1 478,4 tis. Kč více, výdaje navýšeny 
o 595,4 tis. Kč a fi nancování sníženo o 883 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XIII/5:
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 

zprávu z  otevírání obálek pro prodej po-
zemků v lokalitě Pod Vápenkami.

b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje 
starostu a místostarostu k přípravě kupních 
smluv pro prodej těchto pozemků.

Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Fojtík Z.)
Usnesení č. XIII/5 bylo schváleno.
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1591/6 o  vým. 9 m2, 1591/7 o  vým. 9 m2, 
1591/8 o vým. 12 m2, 1592/1 o vým. 48 m2, 
1592/2 o vým. 50 m2, 1592/3 o vým. 66 m2,  
1592/4 o vým. 65 m2, 1592/5 o vým. 57 m2, 
1592/6 o vým. 55 m2, 1592/7 o vým. 52 m2, 
1592/8 o vým. 62 m2, 1593/1 o vým. 23 m2, 
1593/2 o vým. 34 m2, 1593/3 o vým. 41 m2, 
1593/4 o vým. 39 m2, 1593/5 o vým. 32 m2, 
1593/6 o vým. 31 m2, 1593/7 o vým. 29 m2 

a 1593/8 o vým. 30 m2, vše zapsané na LV 
číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.

3. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje staveb-
ního pozemku v  lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1591/3 o výměře 833 m2, který vzni-
kl na základě geometrického plánu č. 729-
301/2014 ze dne 20. 2. 2015 a to sloučením 
části pozemků parc.  č.  1591/1 o  vým. 194 
m2, 1591/2 o  vým. 107 m2, 1591/3 o  vým. 
127  m2, 1591/4 o  vým. 119 m2, 1591/5 
o  vým. 127 m2, 1591/6 o  vým. 107 m2 
a 1591/7 o vým. 52 m2, vše zapsané na LV 
číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.

4. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zve-
řejnění záměru prodeje stavebního pozem-
ku v  lokalitě Pod Vápenkami parc.  č.  1591/5 
o  výměře 1258 m2, který vznikl na základě 
geometrického plánu č.729-301/2014 ze 
dne 20. 2. 2015 a to sloučením části pozem-
ků parc.  č.  1591/1 o  vým. 315  m2, 1591/2 
o vým. 169 m2, 1591/3 o vým. 163 m2, 1591/4 
o vým. 159 m2, 1591/5 o vým. 195 m2, 1591/6 

o vým. 153 m2 a 1591/7 o vým. 104 m2,  vše 
zapsané na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.

Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/7 bylo schváleno

Usnesení č. XIII/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu č. 1030023882/001 o  smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene pro pozemek 
parc. č. 1599/3 v katastrálním území Sudoměři-
ce mezi Obcí Sudoměřice a   společností E.ON 
Distribuce a. s, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, IČ:28085400.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XIII/9:
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 

realizaci opravy střechy Hasičské zbrojni-
ce Sudoměřice a  současně schvaluje výběr 
uchazeče o tuto zakázku a to fi . Roman Hově-
zák, klempířství, pokrývačství, Budovatelská 
1229/69, 696 01 Rohatec, IČ 87163802, která 
podala nabídku ve výši 165 394 Kč vč. DPH.

b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje 
starostu obce podepsat fi rmou, která podala 
nejnižší nabídku smlouvu o dílo na realizaci 
akce „Oprava střechy hasičské zbrojnice“.

Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/9 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej - starosta
František Mikéska - místostarosta

Vážení občané,
chtěla bych Vás informovat o další akci, která proběhne v knihovně ve dnech 4. 12., 11. 12. 
a 18. 12. 2015. Bude to Burza vyřazených a darovaných knih, na které si budete moct kou-
pit knihy, a to po 2 Kč za 1 knihu. Knihy budou vystaveny ve společenské místnosti. Tato 
akce se bude konat v době otevíracích hodin knihovny, tedy od 14:00 do 20:00 hod. 
A můžete také sami přispět knižními dary do této burzy.
Děkuji

Monika Podrazilová, knihovnice



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE16

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

TISKOVÁ INFORMACE

Výrazné rozšíření nabídky spojení mezi 
Hodonínem – Holíčem – Skalicou – Strážnicí 

a Veselím nad Moravou

Od 1. 10. 2015 dojde k výraznému rozšíření provozu na přeshraniční autobusové lince Inte-
grovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (zkráceně IDS JMK) označené číslem 
910. Tato linka spojuje Hodonín (ČR) s Holíčem (SR), Skalicou (SR), Strážnicí (ČR) a s Veselím nad 
Moravou (ČR). Od roku 2008 až dosud jezdila dvakrát denně po celý týden. Počet cestujících 
byl poměrně významný.
V posledních letech oživené přeshraniční vazby mezi východní Moravou a západním Sloven-
skem prokázaly potřebnost rozšíření provozu a navýšení počtu spojů na této lince. Důvodem 
bylo mimo jiné i to, že řada občanů z obce Sudoměřice nyní dojíždí do zaměstnání do Skalice 
a naopak řada občanů z Holíče i Skalice dojíždí za prací do Hodonína. 
Díky spolupráci slovenských měst Holíč, Skalica i Trnavského kraje se podařilo najít takové ře-
šení, které při zachování dostatečné efektivity provozu umožní velmi dobrou obsluhu celého 
území jak v pracovní dny, tak i o víkendech a podpoří tak ještě více tradičně dobré přeshraniční 
vazby.

Nové spoje zajistí cestujícím následující výhody: 
• dopravu z  Veselí nad Moravou, Strážnice a Sudoměřic do Skalické průmyslové zóny na 

6. a 14. hodinu a odvoz zpět po 14. a 20 hodině.
• dopravu z Holíče a Skalice do Hodonína na 6. a 14. hodinu a odvoz po 14. a 20. hodině zpět.
• dopravu žáků, studentů a pracujících ve službách do Hodonína před 8. hodinou ranní a od-

voz odpoledne ve dvouhodinovém taktu zpět. 
• doprava z Hodonína do Holíče a Skalice na 7. hodinu ranní a odvoz v odpoledních hodinách 

zpět.
• pro pravidelné cestující jsou nabídnuty výhodné měsíční, čtvrtletní a roční jízdenky platné 

na neomezený počet jízd v předplacených zónách. 
• pro turisty jsou nabídnuty výhodné jednodenní 24hodinové turistické jízdenky za 100 Kč / 

4 € platné v nepracovní dny až pro 2 dospělé + 3 děti. 
• rychlé spojení Strážnice a Veselí nad Moravou s  Kúty a Bratislavou. Na autobusy 910 od 

Strážnice a Veselí nad Moravou v zastávce Skalica navazují vlaky směr Kúty a Bratislava a to 
v obou směrech. Lze využít pro výhodný výlet do Bratislavy. Např. v 5:00 ze Strážnice, ve 
Skalici ihned navazuje vlak směr Kúty a po přestupu do Bratislavy dojedete v 6:50. Senioři 
navíc mohou na Slovensku cestovat bezplatně. 
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• nejrychlejší a pravděpodobně nejlevnější spojení Skalice a Holíče s Prahou – stačí jet busem 
910 ze Skalice do Hodonína v 5:20 a z Hodonína pak pokračuje v 6:05 přímý autobus (mimo 
IDS JMK) s příjezdem do Prahy v 9:20. 

Základní údaje o lince od 1. 10. 2015
Počet spojů v pracovní dny z Hodonína do Strážnice 7
Počet spojů v pracovní dny ze Strážnice do Hodonína 8
Počet spojů v nepracovní dny v obou směrech 3
Cena jízdného Hodonín – Holíč, Sasinkova ul. 16 Kč / 0,80 €
Cena jízdného :
1) Hodonín –> Holíč, knihkupectvo Bystrický nebo Skalica
2) Holíč nebo Skalica –> Sudoměřice nebo Strážnice

Na Slovensku se platí v €, v ČR se platí v Kč. 
Vnitrostátní přeprava na Slovensku není povolena.

20 Kč / 0,80 €
měsíční: 540 Kč
čtvrtletní: 1410 Kč
roční: 4950 Kč

Nabídka pro jednodenní výletníky – Turistická 24 hodinová jízden-
ka Slovácko. V nepracovní dny platí pro 2 dospělé + 3 děti. Platí pro 
celou oblast Hodonínska včetně Skalice, Holíče, dojet lze až Myjavy.

100 Kč / 4 €
cena za 24 hodin

Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti KORDIS JMK, koordinátora Integrovaného dopravního systé-
mu Jihomoravského kraje, sdělil, že „společnost KORDIS JMK o posílení dopravy v této oblasti 
usilovala delší dobu, protože si uvědomovala, že právě v této oblasti existuje velká poptávka 
místních po propojení mezi významnými centry zaměstnanosti, školství, služeb i turistiky. V le-
tošním roce se podařilo Jihomoravskému kraji najít fi nanční prostředky na rozvoj této linky 
a dohodnout potřebná opatření i s Trnavským krajem. Věří, že nová spojení podpoří spolupráci 
mezi Moravany a Slováky a to nejen v oblasti dojížďky za zaměstnáním, do škol a za službami, 
ale i v oblasti cestovního ruchu.“

Dne:  25. 09. 2015 Zpracoval: KORDIS JMK, a.s.

Kontakt:
Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti, tel. 543 426 651
Ing. Květoslav Havlík, ved. odb. marketingu, tel. 605 292 364

Společnost KORDIS JMK, a.s. – organizátor Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje, založená 2002, 
zodpovídá za přípravu koncepce dopravní obsluhy Jihomo-
ravského kraje a Statutárního města Brna, tvorbu jízdních 
řádů, připravuje podklady pro smluvní přepravní podmínky 
a tarif, usiluje o rozvoj veřejné dopravy.
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Ze školních lavic

Krásné bezstarostné období 
prázdnin skončilo a my jsme 
pomalu vpluli do nového 
školního roku 2015-2016. 
V úvodu se ještě ohlédneme 
za loňským školním rokem. 
V jeho závěru se uskutečnilo 
spoustu akcí.  Velmi vydaře-
ný byl výlet do ZOO Lešná, 
odkud si děti odvezly spous-
tu krásných zážitků – jako 
například hlazení rejnoků. 
Připraven byl pro ně také vý-
ukový program zaměřený na život slonů a žiraf. 
V posledním týdnu jsme se opět vydali na pěší 
výlet k Výklopníku. I letos pro děti pan Fojtík 
připravil projížďky na loďkách. Příjemné dopo-
ledne děti prožily také s rybáři u rybníku „Van-
ďurák“. Na Zahradní slavnosti, která proběhla ve 
spolupráci s Radou rodičů, pak proběhlo tradič-
ní rozloučení s předškoláky a „páťáky“. Program 
zahájily svým vystoupením Mažoretky, dále 
vystoupily děti z MŠ, žáci 5. ročníku a pěvecký 
kroužek Flašinet. Nechybělo malování na obli-
čej a hudební doprovod Eriky a Motýla. Občers-
tvení zajistil pan B. Smékal.

Letošní školní rok začal slavnostně. Dne 1. září 
o půl osmé ráno se konala mše za děti, žáky 
a pracovníky školy. O půl deváté pak v tělo-
cvičně proběhlo za přítomnosti pana starosty 
a zástupců obce slavnostní zahájení nového 
školního roku.
Nyní několik organizačních informací. V tom-
to školním roce se v mateřské škole vzdělává 
51 dětí ve dvou třídách. Vyučujícími jsou paní 
učitelky Jarmila Ševelová, Petra Jančová, Hana 
Matějíčková a Mgr. Michaela Janečková. Za 
podpory zřizovatele byl v době prázdnin na 
zahradě MŠ fi rmou J. Bučka postaven nový dře-

věný domek, který slouží jak 
k úschově hraček, tak je zde 
prostor i pro aktivity dětí.  
Obě školy byly letos také 
barevně vymalovány.
V základní škole se letos 
vzdělává 68 žáků, což je 
o  11  žáků více než v loň-
ském školním roce. Prvňáč-
ků se bude v tomto školním 
roce vzdělávat 19.  Na zá-
kladní škole se vyučuje ve 
čtyřech třídách. 
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Ročník / Třídní učitelka / Počet žáků  
I. (1. ročník) / Mgr. Anna Matušková / 19
II. (2.  ročník) / Mgr. Šárka Daňková / 15
III. (3. ročník) / Mgr. Ludmila Foltýnová / 12
IV. (4.,5. ročník) / Mgr. Hana Veselá / 12+10

Součástí školy je školní družina s kapaci-
tou 30 žáků. Vychovatelkou školní družiny 
je paní Alexandra Hadašová.
I nadále pokračujeme v naplňování škol-
ské reformy a vyučujeme podle vlastního 
ŠVP Škola pro život, který je v souladu 
s RVP ZV.
V květnu podala naše škola žádost do pro-
jektu  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1343,  s ná-
zvem Zlepšování kvality vzdělávání na ZŠ 
Sudoměřice  v rámci Výzvy č. 56. Výzva č. 56 je 
vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdě-
lávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality 

ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 
1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární refor-
my škol a školských zařízení a podpora výuky 
cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je 
blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské 
gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu 
výuky matematiky, přírodovědných a technic-
kých oborů.
Během července jsme obdrželi rozhodnu-
tí k  projektu o poskytnutí dotace ve výši 
343 021,- Kč v rámci této výzvy. Projekt je sesta-
ven z jednotlivých šablon klíčových aktivit. Pro-
jekt bude ukončen v prosinci letošního roku.
Naše škola si zvolila tyto tzv. šablony klíčových 
aktivit:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalit-

nění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy ci-

zích jazyků, matematiky, přírodovědných 
a technických předmětů v zahraničí.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 
žáky.

Všem přeji, aby školní rok 2015/2016 byl plný 
zdraví, pohody, radosti a úspěchů.

Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy
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Z činnosti mateřské školy

Na zahradní slavnosti 26. června jsme se roz-
loučili s dětmi, které již nyní od začátku tohoto 
školního roku usedají do školních lavic. Před-
školáků, kterých jsme zde slavnostně paso-
vali na školáky, bylo letos 21. Děti se na tento 
okamžik velmi těšily a chtěly také ukázat, že 
do školy již opravdu patří. Přítomným divá-
kům předvedly nacvičené pásmo básní a písní 
s názvem „Dneska jedem do ZOO“ a zahrály na 
fl étničky. Potom si již vychutnávaly slavnostní 
chvíle a těšily se z dárků, které jim dobu proži-
tou ve školce, snad někdy připomenou…Vět-
šina z nich by šla do školy nejraději hned zítra!
Na všechny však nyní čekaly prázdniny.
Ještě než jsme se s dětmi na prázdniny rozešli, 
připravili jsme pro děti několik výletů. Ten „vel-
ký“ výlet do ZOO byl již za námi, a tak jsme se 
rozhodli s  dětmi lépe prozkoumat okolí naší 
vesnice. 
Děti ze Včeliček si moc přály projet se po želez-
nici vlakem. Proto jsme si v projektu „ Těšíme se 
na  prázdniny“ s  dětmi naplánovali vycházku 
do Petrova, spojenou s cestou vlakem. Většina 
dětí ze třídy vlakem ještě nikdy nejela, a tak se 
na tento výlet velmi těšila. S batůžky jsme se po 
svačině vydali na nádraží. Cestou jsme pozoro-
vali první motýly, husy, zahrádky a polní rostli-
ny. Na nádraží jsme děti seznámily s jeho  pro-

středím, koupili si jízdenku a vyslechli si hlášení 
nádražního rozhlasu. Děti si tak uvědomily, jak 
se mají na nádraží chovat. Cesta vlakem se jim 
moc líbila, děti jen litovaly, že trvala tak krátce. 
V Petrově všechny zaujala mapa, prohlédly si 
kapličku a procvičily si orientaci v  okolí. Sviž-
ným krokem jsme se vydali pěšky zpět do škol-
ky obohaceni o nové poznatky a zkušenosti. 
I děti v Beruškách se hravou formou seznamo-
valy s okolím naší MŠ, a také si před prázdni-
nami utužovaly svá kamarádství. Na prázdniny 
se rozloučily s kamarády a s p. učitelkami pou-
tavými hrami „Na piráty“ a „Na indiány.“ Paní 
učitelky si projekt nazvaly Hledání pirátského 
pokladu s piráty „Berušáky“ a Indiánská výpra-
va kmene „Slunéčka sedmitečné.“
Děti si nejdříve ve školce nalezly mapu a vzkaz 
v láhvi. Potom se vydaly hledat pirátský poklad. 
Mapa je zavedla na ostrov“ – kolečko, kde si děti 
odpočinuly a zazpívaly písničky. Podařilo se jim 
najít i  ukrytý poklad. Při hrách na indiány se 
vydaly jako indiánský kmen „ Slunéčka sedmi-
tečné“ houštím a keři na louku, kde pozorovaly 
koně. Potom si vyzkoušely zasáhnout papírové-
ho bizona lukem a šípy. Zazpívaly a zatančily si 
indiánské písničky s doprovodem fl étny a bub-
nů. Všem se tyto hry moc líbily. Společné zážitky 
si vybavují ještě i teď v září na vycházkách.
Po prázdninách se všechny děti těšily nejvíce 
na hru na školní zahradě. Čekal je tam nový 
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zahradní domek, zhotovený 
fi rmou  Antique Sudoměřice, 
který slouží k ukládání hraček 
pro děti a městský domek 
na hraní, který jsme do ma-
teřské školy zakoupili před 
prázdninami.
Naši mateřskou školu nyní 
navštěvuje 51 dětí, které jsou 
zapsány ve 2 třídách. Před-
školní vzdělávání dětí usku-
tečňujeme podle ŠVP s  mo-
tivačním názvem „ Pozná-
váme svět a sebe se skřítky 
duhového stromu“ a RVP pro 
předškolní vzdělávání. Před-
školní děti mohou navštěvo-
vat kroužek Flétna, seznamu-
jí se s  tvořením z keramické 
hlíny formou dílniček, pro 
děti pořádáme předplavec-
kou výuku v Hodoníně. Spo-
lupracujeme s  logopedkou 
z SPC Hodonín. Během škol-
ního roku pro děti v MŠ po-
řádáme divadelní a loutková 
představení, jejichž nabídku 
pravidelně obměňujeme. Vyučujícími učitel-
kami jsou v tomto školním roce v 1. třídě paní 

učitelka Hana Matějíčková a Mgr. Michaela Ja-
nečková a ve 2. třídě paní učitelka Petra Jančo-

vá a Jarmila Ševelová.
A co nás v  nejbližší době 
v  MŠ čeká? V  měsíci říjnu 
přijede za dětmi loutkohe-
rečka Lenka Sasínová s po-
hádkou „Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký“ a v případě 
příznivého počasí se se-
jdeme i se školáky na Dra-
kiádě.

Za MŠ zapsala
Jarmila Ševelová, 

vedoucí učitelka MŠ



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE24

Strážnice v listopadu přivítá divadelní soubor z Vídně

V 29. 11. se na prknech KD 
Strážničan představí zahra-
niční hosté –  a přesto bude 
sálem znít pouze čeština! Di-
vadelní spolek Vlastenecká 
omladina z Vídně zavítá již 
potřetí do Strážnice, tento-
krát se světoznámou muziká-
lovou komedií My Fair Lady.
Děj této pygmalionské ko-
medie, většinu času velmi 
humorný, ovšem místy váž-
ný, dojemný i romantický, 
nás přivede do Anglie začát-
ku 20 století. Hlavní postava, 
neurotický zarytý starý mlá-
denec Prof. Higgins, se vsadí 
s přítelem, plukovníkem Pickeringem, že naučí 
prostořekou květinářku Lízu dokonalé mluvě a 
vybranému chování. I přes počáteční potíže se 
mu to povede tak dobře, že Líza okouzlí celou 
londýnskou smetánku. Higgins si nejdříve ani 
nevšimne, že k němu Líza po čase začne cítit 
velkou náklonnost, a její lásku neopětuje, což 

Líze zlomí srdce. Prof. Higgins si však posléze 
s  hrůzou uvědomí, že jeho život bez Lízy už 
není to pravé a že k ní chová city hlubší, než 
si sám připouštěl. Osud však oba hlavní hrdi-
ny opět svede dohromady. Kromě napínavé 
zápletky diváka za srdce chytne i krásná, pod-
manivá hudba.

Pár slov musíme samo-
zřejmě napsat i o účin-
kujících, kteří již několik 
měsíců pilně nacvičují. 
Vlastenecká omladi-
na, třetí nejstarší česky 
hrající divadelní spolek 
vůbec, byl založen ve 
Vídni v roce 1885 Čechy, 
kteří přišli do metropole 
tehdejší Rakousko-uher-
ské monarchie za prací 
a  nalezli tam nový do-
mov. Na své kořeny však 
nezapomněli a  lásku 
k  vlasti si dokonce dali 
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i do názvu, který spolek nese dodnes. I v této 
době končí každá schůze Omladiny zvoláním: 
„Kdos českého původu, lni ku svému národu!“ 
Předkové některých členů, například samot-
ného režiséra, přišli do Rakouska již koncem 
19.  století. Přesto tito lidé na českou kulturu 
a původ nedají dopustit a stále mluví bez-
chybnou češtinou, kterou by jim mohl závidět 
kdekterý rodilý Čech. Spolek ovšem neudržuje 
českou kulturu jen v oblasti divadelní – provo-
zuje také české taneční, nedělní Čaje o páté, 
maškarní ples i mikulášskou zábavu.
A jak to, že Vlastenecká omladina přijede hos-
tovat s My Fair Lady právě do Strážnice? Odpo-
věď je jednoduchá: jednou z členek a hereček 
je už od roku 2009 Strážničanka Jana Bělo-
chová (Kolenc). Jana se nevěnuje jen divadlu, 
ale jako správná Strážničanka také folklóru 
(FS Demižón), takže asi nikoho nepřekvapí, že 
se pokusila oba soubory seznámit a navázat 

mezi nimi spolupráci. Tato spolupráce se časem 
přetavila v upřímné přátelství. Demižón již pět-
krát účinkoval na Čaji o páté ve Vídni a podílel 
se na tanečních vložkách muzikálu Šumař na 
střeše, CM Rúbanica pravidelně hraje ve Vídni 
po omladinářských divadelních představeních, 
VOmladina zase navštívila Strážnici během MFF 
2012, v témže roce hostovala na KD Strážničan 
právě se Šumařem na střeše a loni vystoupila 
v rámci pořadu k 15. výročí FS Demižón. V My 
Fair Lady se kromě Jany Kolenc představí ještě 
další Strážničan – Vojtěch Berčík.
„Všechny bychom Vás chtěli srdečně pozvat 
na naše představení. Přijďte nás podpořit 
a  přesvědčit se, že stejně jako je udržovaná 
a rozvíjená lidová tradice ve Strážnici, tak kve-
te i česká kultura ve Vídni.“

Za Vlasteneckou omladinu
Ing. Anna Vaďurová 

(předsedkyně spolku, www.omladina.at)
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Duchovní okénko otce Jiřího

Milí občané a farníci, 
pomalu se připravu-
jeme na národní 
eucharistický kon-
gres, který se bude 
konat 17. října 
v Brně.  V evangeliu 
slyšíme slova Ježí-
še – Já jsem chléb 
života, který sestu-
puje k  nám.  Chtěl 

bych se krátce zamyslet nad tím, že Bůh je 
přítomen zde mezi námi.  
Kdysi jeden málo věřící kněz sloužil mši 
svatou. Když se díval na Pána Ježíše v bílé 
hostii, tak se zeptal:  „Jsi tady Pane Ježíši, 
nebo ne?“ Během proměňování pokle-
ká a hned vstává. A co vidí?  Na oltáři leží 
kus masa.  Má strach, neví, co má udělat.  
První věc, která ho napadne je, všechno 
ukrýt, aby lidé nic neviděli, nic nezpozoro-
vali.  Kalich však nepatrně převrátil, takže 
po ubrusu teče krev.  Lidé přibíhají k oltáři 
v domnění, že si kněz něco udělal. A tam je 
něco neuvěřitelného.  Tato událost se stala 
v Itálii v Lancianu v 8.  století.  
A co dnes?  Před dvaceti lety, v  jednom 
z kostelů, v Buenos Aires, našli hostii, která 
byla znesvěcená.  Kněz vzal ji, dal do ná-
dobky s vodou a nahlásil to biskupství, ar-
cibiskupovi Bergogliovi, dnešnímu papeži 
Františkovi.  On mu říkal, aby udělal fotky.  
Po týdnu voda změnila barvu – a hostie 
byla červená.  Takto uchovával hostii tři 
roky. Nikdo o tom nevěděl.  Potom dali hos-
tii vědecky zkoumat. Nikdo o tom nevěděl 
– jen ten kněz, kardinál, novinář a právník.  
Pozvali také kardiologa, který vyzkoumal, 
že je to kousek srdečního svalu, jehož buň-
ky jsou živé.  Je to něco nevysvětlitelného. 

Je to zázrak.
A co teď tady, v  této chvíli?  Kněz řekne 
několik modliteb, dostaneme kousek bílé-
ho chleba a půjdeme dál na cestu. Do své-
ho zaměstnání, do svých domovů, ke svým 
rodinám, ke svým povinnostem.  Ale v nás 
se něco změní. Co naše lidské oči možná 
ani neuvidí.  Ale opravdu v  nás bude žít 
živý a pravý, skutečný Kristus a jeho ži-
vot v  nás začne pulzovat. A to je něco 
nevysvětlitelného. To je zázrak.  Bůh našel 
způsob, jak být blízko   nás.  Bůh – člověk 
stal se pokrmem, chlebem, abychom měli 
život. Sami dobře víme, že z pohledu me-
dicíny je člověk schopen bez jídla vydržet 
tak pět – sedm dnů.  Ježíš stará se o tělo 
člověka, ale také o jeho duši.  Teologové 
říkají, že pokaždé, když Ježíš rozmnožoval 
chléb nebo ustanovoval Eucharistii, tak je 
to znamení Božího milosrdenství, Boží lás-
ky k nám. 
Když jsem rozjímal Boží Slovo, tak jsem 
viděl jak je důležité tvoje, moje srdce. Pán 
vidí, po čem toužíme, vidí náš duchovní 
hlad a chce nás všechny nakrmit. A proto 
vybírá chléb, který je základním jídlem, bez 
kterého nemůžeme žít.  Proto nám také Cír-
kev připravuje dva stoly – stůl Božího Slova 
a stůl Božího Těla a Krve Páně.  A chce nás 
posilnit na naší cestě a uzdravovat. Nikde 
nechybí, pokaždé, když se slouží mše svatá 
– ať v malé kapličce nebo velké katedrále, 
On je přítomný mezi námi.  Chce nám dát 
život – život věčný. 
Na závěr vám chci přečíst svědectví viet-
namského arcibiskupa, který vedl duchov-
ní cvičení – exercicie pro papeže Františka 
a jeho spolupracovníky. Jmenuje se Van 
Tuan. Byl v roce 1975 komunistickým reži-
mem uvězněn. Píše toto: Když jsem byl ve 
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vězení, neměl jsem nic. Stýskalo se mi po 
všem, ale zvlášť po chlebu života, Eucharis-
tii. Po nějaké době jsem napsal rodině do-
pis a požádal jsem je o několik věcí: obleče-
ní, kartáček na zuby, …….a na závěr jsem 
požádal o trochu vína, které mohu použít 
jako lék na žaludek. Když přišel balíček, 
tak našel láhev s nápisem – Lék na žaludek 
a schované hostie.  Bylo těžké vyjádřit vel-
kou radost, a jak se těšil, když to našel.  Od 
toho dne každý den sloužil mši. Šetřil – dá-
val tři kapky vína a jednu kapku vody.
Prosme – na přímluvu Růžencové Panny 
Marie, která je matkou Církve, abychom 
měli také takovou touhu po živém Bohu, 
po Jeho Těle, po Eucharistii. 
A ještě dovolím si dodat několik infor-
maci, co se bude dít ve farnosti. V první 
řadě se bude opravovat střecha na přístav-
bě kostela, kde je společenská místnost 
a  sociální zázemí kostela. Tato přístavba 
byla postavena před 20 lety. Střecha má 
malý spád - je to pouze  14 %, střešní kry-
tinou je bobrovka. V 90. letech se vyráběly 
hodně nekvalitní, špatně vypálené tašky. 
Nekvalitní materiál se projevoval velkým 
zamechováním této krytiny. Při přívalovém 
dešti se projevil havarijní stav této střechy 
a je nutné krytinu na střeše úplně vymě-
nit, protože hodně tašek má vyloupaný 
povrch a téměř každá má mikroskopické 
podélné praskliny. Byla zpracována nabíd-
ka od pokrývačské fi rmy, tato nabídka činí 
cca 110 tis. Kč. Je to hodně, ale není reálný 
předpoklad, že by se dalo dosáhnout vý-
razně nižší nabídky. Prosím všechny obča-
ny a věřící v Sudoměřicích o podporu na 
pokrytí nákladů na opravu střechy.
Od 18. září začala příprava k sv. biřmová-
ní. Je to svátost zralosti křesťana, který od 
chvíli přijeti má se stát plně zodpovídajícím 

pro to co se děje v Církvi a má se zapojovat 
do života v  Církvi. Také tato svátost dává 
možnost byt svědkem - kmotrem u sv. křtu. 
Dalším bodem je farní pouť na Blatnickou 
horu, která se koná 4. října. Pro zájemce po-
jede autobus od kostela ve 13,15 hod. Od 
13,45hod. bude výstup na Blatnickou horu 
od vinných sklepů s modlitbou sv. Růžence. 
(ti, co pojedou na horu autobusem, budou 
se modlit růženec v  kapli od 14,30 hod.). 
V  15hod. bude mše sv. (cestovné se bude 
platit přímo v autobuse: dospěli 50kč a děti 
30 kč).
Zvu děti na dětské mše sv. každý pátek 
(kromě 1. pátku). Od října začnou modlitby 
matek v kostele a ve farní budově setkávaní 
osamělých a seniorů.
V  listopadu dušičková pobožnost bude 
2. 11. (pondělí) po večerní mši sv.
22. 11. slavnost Ježíše Krista Krále a oslava 
patrona naše farnosti. Hlavním celebran-
tem a kazatelem bude o. Martin Josef Bar-
toš, premonstrát z Holiče. Doufám, že u této 
mše sv. bude stejný počet krojovaných 
a možná i  více jak bylo u letošních dožínek.
Rorátní mše sv. budou v  úterý a ve čtvr-
tek ráno v 6,45hod. Po mši sv. už tradičně 
bude pro děti v přístavbě kostela snídaně. 
Sv. Mikuláš do sudoměřického kostela za-
vitá v 17  hod. v sobotu 5.12.
13. 12. vás zveme na adventní misijní 
koncert. 24. 12. na pobožnost u jesliček, 
25. 12. na vánoční besídku, 27. 12. bude 
misijní koledováni po obci.

Přejí nám všem ochoty, obětavosti a zápalu 
do všech těchto akci. V  Roku milosrdenství, 
který papež František otevře 8. prosince hle-
dejme cestu k druhým. Já sám se těším na 
každé setkání s vámi.

o. Jerzy Schwarz
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Dne 16. 7. 2015 
uplynulo 100 let 
od narození 
P. Josefa Čechmánka

Narodil se 16. 7. 1915 
ve Spytihněvi na Zlínsku
Zemřel dne 7. 7. 1991 
v nemocnici v Hodoníně

P. Josef Čechmánek 
v Sudoměřicích 1985-1991

Od září roku 1985 působil v  Sudo-
měřicích P. Josef Čechmánek až do 
své smrti  dne 7. 7. 1991. Rodák ze 
Spytihněvi, působil jako kněz např. 
v Brušperku u Ostravy nebo dlouhá 
léta na Strání. V letech 1980 – 1985 
působil ve Štípě, odkud přišel k nám. 
Po společenských změnách na pod-
zim 1989 inicioval připomenutí staré tradice 
eucharistických průvodu, a tak se v  červnu 
1990 po mnoha letech konal průvod Božího 
těla po obci, kterého se zúčastnilo velké množ-
ství domácích i přespolních. Průvod šel hlavní 
silnicí směrem k nádraží. První dva oltáře byly 
u Skalíků a u Bučků, kde se průvod otočil. Na 
zpáteční cestě byly oltáře u Krůtilů a u Cutáků. 
U každého byla krátká pobožnost a svátostné 
požehnání. 
Získal si velkou oblibu, nejen mezi mládeží 
a  dětmi, ale mezi všemi věřícími. Zvláště vel-
ká byla oslava jeho životního jubilea v r. 1990, 
kde přijela také velká skupina farníků ze Strání 
i s dechovou hudbou. Po slavnostní mši svaté 
šel krojovaný průvod do areálu ve Starém po-
toku, kde pokračovaly oslavy. 

Byl také iniciátorem změny termínu sudo-
měřických hodů, kdy navrhl červnový termín 
podle data posvěcení kostela. Sudoměřice 
jsou tak v okolí výjimkou, protože v ostatních 
obcích jsou hody vždy podle patrona kostela. 
I u nás tomu tak bylo, když bývaly hody posled-
ní říjnovou neděli, kdy se tento liturgický svá-
tek slavil. Po změně církevního kalendáře ale 
tento svátek připadl na konec listopadu. Hody 
se ale dál podle tradice slavily v říjnu. 
Po zrušení sálu v  místním pohostinství však 
nebylo, kde hody slavit. Proto se i z praktických 
důvodů konají hody v  červnu, kdy je možno 
taneční zábavu pořádat v  areálu zahrádkářů 
ve Starém potoku. P.  Josef Čechmánek ze-
mřel 7. července 1991 a je pochován na míst-
ním hřbitově.
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Průvod Božího těla v červnu 1990

….. Tisknu Vám všem naposled ruce, dívám se do Vašich očí, a kdybych mohl, klekl bych před 
každým z Vás, zvlášť před Vámi mladými, kteří jste bývali mému srdci nejdražší, a úpěnlivě vás 
všechny prosil: „Zachraňte své duše pro nebe.“ 
Jsem v tyto chvíle už jen ubohý žebrák, který vás všechny prosí za odpuštění a modlitby pro svou 
ubohou duši ….

P. Josef Čechmánek (z jeho dopisu na rozloučenou)

Pohřeb P. Josefa Čechmánka – 12. července 1991
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MO Svazu důchodců ČR Sudoměřice

„Život je pavučina citů, nástrah 
a nekonečného hledání“

Září vstoupilo do dalších dnů letošního roku. 
Úroda z polí pomalu mizí, začíná vinobraní, 
noci jsou chladné. Léto, kterého jsme si le-
tos užili dostatek, pomalu ustupuje, začíná 
podzim. Cítíme jej ve vzduchu i ve vlastních 
údech, pomalu se připravujeme na zimu. 
Ohlédneme se za naší činností koncem jara 
a v létě. V červnu se vydařil výlet na Svatý Ko-
peček u Olomouce, kde jsme navštívili poutní 
kostel a místní ZOO, odpoledne jsme odjeli 
do Olomouce a tam jsme si prohlédli Arcibis-
kupský palác a katedrálu.
V sobotu 20. června jsme se ve třech sportov-
ních disciplínách aktivně zúčastnili Sportov-
ního dne pro rodinu na hřišti, který se velmi 
vydařil.
Vzhledem k horkým letním dnům se plánova-
né výlety na kolech nekonaly.
Do konce roku plánujeme ještě další akce, 
zmíním alespoň akce v nejbližších termínech
- máme zakoupené permanentní vstupenky 

pro 2 osoby na koncerty dechových hudeb 
do Hodonína, které začínají od října. Bližší 
informace o koncertech a vstupenkách 
vám podá paní Kateřina Petrášová

- od září začínáme i s výlety na kolech dle 
plánu

- v září uspořádáme zájezd do Brna – na Špil-
berk a do Křtin – poutní kostel

- v říjnu plánujeme posezení při burčáku 
s přáteli z družební organizace Brezová pod 
Bradlom

- oslavu Dne seniorů a posezení s jubilanty
- zúčastníme se besedy se spisovatelkou 

Naďou Horákovou, besedu pořádá místní 
knihovna

- v měsíci listopadu plánujeme zájezd na Vá-
noční koncert Václava Hybše do Zlína 

- a plánujeme ještě další pravidelné akce

Akcí nás čeká hodně a jistě si každý, kdo bude 
mít zájem, může dle svého vkusu vybrat. Také 
uvítáme připomínky a návrhy na zlepšení naší 
činnosti.

Růžena Klásková
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Okénko Vlasty Hynčice

Na Mistrovství světa jsem vybojoval 
bronz. Byla to výzva se zúčastnit na Mis-
trovství světa horských kol ve sjezdu ve 
vzdálené Andoře na hranicích Španěl-
ska a Francie. Bratr Petr mi nabídl, že mě 
tam odveze, pomůže mi se zázemím a to 
bylo moc důležité, protože cesta byla 
dlouhá a náročná, dvacet hodin cesty 
v autě. Cestu jsme zvládli bez problémů 
a dorazili v pořádku. Závod se konal na kopci 
v  nadmořské výšce 2000 metrů, kde byl start. 
Délka tratě byla 2,5 km a cíl byl v 1300 metrech. 
Pro mě to byla jedna z nejtěžších sjezdových 
tratí, díky převýšení, kdy jsem neubrzdil zatáčku 
před cílem a skončil jsem v lese. Dopadlo to pro 
mě jen s odřeným loktem, za co jsem byl moc 
rád! Počasí přálo, na závod bylo slunečno a na 
trati se prášilo. Po dojezdu do cíle jsem byl rád, 
že jsem to zvládl bez pádu a čas byl taky slušný 
- 4:52. Ten mi stačil na třetí místo z 80 závodníků 
v mé kategorii. Byl jsem šťastný, že jsem to zvlá-
dl, protože to nebyl lehký závod. Po vyhlášení 
a  předání medaile jsem musel hned sednout 
do auta a odcestovat na Mistrovství České re-
publiky do Liberce, kde jsem chtěl bojovat o ti-
tul! Cesta byla pro mě náročnější. Dvakrát jsem 
spal ve spacáku vedle auta, protože jsme byli 

unavení a kola jsme měli zamčené v  autě. Zá-
vody jsme stihli a zabojovali. Petr Hynčica získal 
3. místo a já získal titul Mistra republiky, s kte-
rým jsem už ani nepočítal, protože únava byla 
znát! Byla velká spokojenost, zvládli jsme v jed-
nom týdnu ujet autem 4500km, získat 3 medai-
le, utratit 25 000Kč a udělat radost všem co nám 
fandí!! Děkuji sponzorům, kteří nám pomáhají, 
taky rodině a všem co nám drží palce!

Mistrovství Evropy v Polské Wisle.
Závodní team Specialized.cz měl ve startovním 
poli tři zástupce a všem se dařilo. Nejlépe zajela 
ve své kategorii juniorek Simona Porubanová, 
kdy se stala Mistrní Evropy, čímž mně uděla-
la velkou radost a určitě jí to pomůže do další 
sezony více trénovat! Mezi kadety jsme přivezli 
druhou příčku Kristiana Porubana, který zajel 
velmi hezký výsledný čas, což mě potěšilo, pro-
tože chci, aby v juniorech příští rok byl vidět na 
stupních vítězů! Taky jsem se svezl z kopce a po-
stavil se na nejvyšší stupínek v kategorii master.
Sezona je dlouhá a únava, cestování nám všem 
bere energii, ale do závodu dáváme vše a je to 
vidět na výsledcích!! Ještě nás čekají závody na 
Slovensku i v Česku, ale pomalu se blíží konec 
sezony. Děkujme všem, co nám fandí a sledují 
naše působení nejen u nás ale na celém světě! 
Velký dík patří Zdenku Florianovi, který vše za-
řizuje.

Vlasta Hynčica
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Hokejbal

Zdravím fanoušky hokejbalu. 
Začíná podzim a s ním další ročník hokejba-
lové CCM Extraligy. Oproti minulému ročníku 
jsme začali s  přípravou mnohem dřív. Pod 
vedením hlavního trenéra Zdeňka Jurás-
ka a  jeho asistenta Pavola Bolebrucha jsme 
trénovali častěji, tvrději a déle. Tréninkové 
jednotky byly zaměřeny hlavně na fyzickou 
a statickou část těla. V  srpnu jsme dostali 
pozvánku na nultý ročník Holba Cupu do Le-
tohradu. Pozvání jsme přijali a s novými po-
silami vyrazily Sudky vyzkoušet, jak jsou na 
tom po přípravě. Sudoměřice se v Letohradě 
umístily na druhém místě za domácími jenom 
kvůli horšímu skore.

Pořadí Holba Cup Letohrad:
1. SK Hokejbal Letohrad
2. SK Sudoměřice
3. SHC Opava
4. HBC Hradec Králové 1988
5. Kanci Žamberk

Nyní už máme za sebou druhé kolo Extraligy 
a jsme zatím na 8 místě.

Dosavadní výsledky:
HBC Plzeň : SK Sudoměřice 6:2
SK Sudoměřice : HC Kert Park Praha 2:3ss

Přijďte nás povzbudit v  dalších důležitých 
utkáních.

Jan Kaluža
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Průběžná informativní zpráva oddílu kopané 
Sportovního klubu Sudoměřice, z.s.

Vážení sportovní přátelé,
Vážení spoluobčané, milá mládeži!

Do soutěžního ročníku 2015-2016 Okresního 
fotbalového svazu Hodonín přihlásil výbor 
oddílu kopané 2 soutěžní družstva a to druž-
stvo mužů a družstvo mladších žáků. (hráči 
narození od 1. 1. 2003 a mladší).
Zde jsou jejich výsledky:
Nejdříve mladších žáků. Mladší žáci jsou spolu 
s dalšími jedenácti družstvy okresní soutěže 
ml. žáků (1+7), které soutěží o nejlepší umís-
tění v tabulce.

Mladší žáci mají již odehrána čtyři soutěžní 
utkání. Po čtvrtém kole fi gurují na druhém 
místě v tabulce se třemi vítězstvími a jednou 
prohrou s aktivním skóre 20:13 a s devíti body.
Představujeme Vám na prvním snímku úspěš-
né družstvo mladších žáků, které razantně 
vstoupilo do soutěže pod vedením trenéra 
Vladimíra Lantoše a za podpory rodičů.
Druhý snímek je pořízen při nástupu našeho 
družstva a družstva KOVO Ždánice k utkání, 
které se konalo v neděli 13. září 2015. Utká-
ní rozhodoval fotbalový arbitr Jan Dohnálek 
z Ratíškovic. V tomto vyrovnaném utkání naši 
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Dále chci sdělit 

všem rodinám s dětmi, 

že Výkonný výbor 

SK Sudoměřice, z.s. 

na svém zasedání 

dne 10. 8. 2015 rozhodl 

uspořádat III. ročník 

Sportovního dne 
pro rodinu 

i v roce 2016 a to v sobotu

18. června 2016.

žáci zvítězili 3:2. Rovněž naše družstvo mužů 
dosahuje velmi dobrých výsledků a v tabulce 
se umístilo po čtvrtém kole na druhém místě 
se třemi vítězstvími, jednou prohrou a s aktiv-
ním skóre 19:6.
Do konce podzimní části soutěžního ročníku 
2015-2016 v kategorii mužů zbývá odehrát 
čtyři soutěžní utkání. Z těchto čtyř utkání 
odehraje naše družstvo mužů 3 utkání na 
hřištích soupeřů (v Tvarožné Lhotě, v Louce, 
v Nové Lhotě). Jen jedno utkání sehrajeme na 
domácím hřišti U Kolní a to 4. října 2015 od 
15:00 hodin, kdy přivítáme družstvo dospě-
lých z Hrubé Vrbky.
Na Vaši účast se těší jak na domácím hřišti, tak 
i hřištích soupeřů členové realizačního týmu, 
trenér i hráči.

Váš Štěpán Buček, předseda SK
Foto připravil: JUDr. Miroslav Kobéda
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Sudoměřický sportovní klub Novitech

Sudoměřický sportovní 
klub Novitech Motor-
sport se v letošní sezoně 
zúčastnil několika mo-
toristických disciplín. 
V závodech automobilů 
do vrchu reprezento-
vali tým REC M.A.D. Mi-
chal Novický (Reynard 
032 F3), Radek Krako-
vič (FiKS 09 RK), Josef 
Dohnálek (Citroen C2 
S1600), Michal  Žáček 
(Š 125 Historic), Martin 
Trojek (Ligier)
V  autoslalomu repre-
zentovali tým REC Lenka a Adam Koneční, 
zúčastnili se Československého autoslalomu, 
v době uzávěrky je čekal ještě závod na Slo-
vensku. Dále se tým zúčastnil  seriálu vytrva-
lostních závodů motokár Endurance Karting 
Series, který v době uzávěrky ještě pokračoval 
posledním závodem.

Velký dík patří i našim obchodním partnerům 
a spolupracovníkům a mechanikům (Petr 
Pavka, David  a Lukáš  Krištofíkovy, František 
Okáník, Pavel Vaculík),  bez nichž by nebylo 
možné se závodů zúčastnit: REC Group s.r.o., 
Kovosteel Recycling, s.r.o., Bonega, s.r.o., Sta-
hlgruber obch. spol. s.r.o., Lubstar a.s., Obec 

Sudoměřice, Racing Tyres, 
Reklamní studio Strážni-
ce Konečná, JP Engine, 
soustružnické práce Miloš 
Hartman, strojařské práce 
František Petřík, zámečnictví 
Radek Krakovič, výzkum-vý-
voj Josef Dohnálek, aerody-
namika František Pelikán, 
kompozitní materiály Michal 
Rastro, elektronika Lubomír 
Gajdorus.

Michal Novický
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Dožínky 6. září 2015

Pouť u kapličky na Hatích

foto: Martin Mikl ml.
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