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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

upřímně vás zdravím. V tomto 
svém úvodníku bych vás chtěl 
informovat o dění v naší ves-
nici v uplynulém čtvrtletí, kte-
rým končí i celý rok 2015. Jak 
jsem se už zmínil v minulém 
vydání zpravodaje, realizovaly 
se práce na zateplení a opravě 
statiky celé budovy hospůdky 
u Kajmů, které byly podpořeny 
evropskou dotací z OPŽP. Prá-
ce prováděla místní fi rma pana 
Janečka, která vyhrála tuto za-
kázku v otevřeném výběrovém 
řízení a já jsem přesvědčen, že 
práce provedla velmi dobře. 
Tuto zakázku si jistě fi rma pana 
Janečka může dát do svého 
portfolia s jistou hrdostí.

Obecní hospoda tedy do-
stala i zvnějšku příjemnější 
tvář a doufám, že bude v bu-
doucnosti dobře sloužit pro 
občerstvování a odpočinek 
našim občanům i návštěvní-
kům obce. Že bude místem 
k udržování jistých zvyklos-
tí, na kterém je naše kultura 
i místní komunita založena 
a zůstane místem pro setkává-
ní, poklábosení o více či méně 
důležitých věcech.

Pokračování na str. 4

Čas letí jako voda a máme tu zase sváteční období konce roku, ke 
kterému jsme pro Vás připravili poslední číslo obecního zpravodaje 
v roce 2015. Najdete všechny informace poskládané, jak jste zvyklí – 
o dění v obci, škole a školce, farnosti, příspěvky o kulturních akcích, 
činnosti všech zájmových spolků.
Jménem celé redakce bych chtěl poděkovat všem přispěvatelům do 
zpravodaje za ochotu posílat své příspěvky, Vám čtenářům za pod-
poru a dovolte, abychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních 
svátků a úspěšný nový rok 2016.

Vaše redakce

SUDOMĚŘICESUDOMĚŘICE
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pokračování 
z titulní strany

Další veledůležitou 
akcí podpořenou 
výhodnou evrops-
kou dotací, která 
se v tomto období 
ukončuje, je dovy-

bavení dokončené stavby kompostárny 
traktorem Zetor PROXIMA 80 s čelním 
nakladačem TL 140 SL Profi  Line, boč-
ním překopávačem kompostu NP 205 
a bubnovým sítem s elektromotoro-
vým pohonem a vynášecím dopravní-
kem zpracovaného kompostu. Výbě-
rové řízení vyhrála fi . Vosting s.r.o. Brno 
s částkou 2.168.126,40 Kč. Veškeré kompo-
nenty jsou v pořádku dodány a po dokon-
čení všech administrativních náležitostí 
bude v prvním kvartálu r. 2016 uvedena 
kompostárna do zkušebního provozu. 
V období října a listopadu byla pracovníky 
obce realizována stavba vodovodu a ka-
nalizace u  Starého hřbitova, realizována 
dodávka materiálů pro stavbu vodovodu 
a kanalizace v lokalitě Díly za zahradou II, 
zahájena výstavba oplocení u dětských 
hřišť v ulici Chaloupky a  v  parčíku u Zdra-
votního střediska, a také zahájena stavba 
„Rekonstrukce školního hřiště na dvoře ZŠ 
Sudoměřice“, která je podpořena dotací 
z  Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci 
této akce bude osazena nová houpačka 
pro 4  děti se skluzavkou a s dopadovou 
plochou ze speciální gumové zatravňova-
cí rohože, dále bude položen pryžový litý 
povrch na stávajícím asfaltobetonovém 
hřišti, osazeny záchytné bezpečnostní sítě 
oddělující víceúčelové hřiště od dětských 
herních prvků, namontovány dva koše 
na košíkovou a síť na nohejbal a volejbal. 
Po předpokládaném dokončení v březnu 

2016 se dětem a učitelům v základní škole 
nabídne k  jejich sportovnímu vyžití, výu-
ce a odpočinku modernější a bezpečnější 
zázemí na naší školní zahradě. Zakázku 
vyhrála fi . BRNK Kopřivnice za částku 
545.679,- Kč.    
A co jiného, velmi důležitého se v naší 
obci událo. V říjnu se na kopci Vápenky 
konala hojně navštívená Drakiáda, naše 
škola a školka pořádala v tělocvičně 
velmi úspěšné Podzimní dostaveníčko 
s krásnými výrobky našich dětí s pod-
zimní tématikou. V listopadu zahrádkáři 
pořádali tradiční Svatomartinskou husu 
se svěcením mladých vín, vinaři Stráž-
nicka pořádali v obecním sklepě tradiční 
Svatomartinskou husu na víně, 29. 11. se 
konalo Rozsvěcování vánočního stromku 
u Statku, začátkem prosince se konalo 
Čertovské harašení na návsi, Mikulášská 
besídka s předáváním dárků ve školách 
i v  kostele a 18. 12. Zpívání u stromečku. 
O Vánocích se bude ještě konat v kostele 
v  Sudoměřicích na Hod Boží  - Vánoční 
zpívání u jesliček, kterou si připravují 
děti z naší farnosti. Začátek v 15. hodin.  
A Nový rok 2016 přivítáme jako již obvyk-
le ohňostrojem na návsi u Statku. Také 
náš extraligový hokejbalový tým hrál své 
zápasy v průběhu tohoto čtvrtletí. Moc 
se jim sice nedařilo a někdy i smolně pro-
hrávali, až poslední zápas s Ústím se jim 
konečně vydařil a vysoko zvítězili 6:1. Ta-
kové výsledky a herní projev od nich naši 
nároční fanoušci žádají a tak doufám, že 
jarní část extraligy tento cíl naplní a tou 
je jejich účast v playoff . Potěšující zprá-
vou je také to, že jeden náš hráč, rodilý 
Sudoměřičan, se dostal do širšího výběru 
reprezentace ČR. Je jím Jan Kaluža mlad-
ší, z  ulice Potoční, kterému moc přeji, aby 
se mu podařilo vybojovat si dlouhodobě 
reprezentační dres a účast na Mistrovství 
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světa v hokejbale 2017 v Pardubicích.           
Závěrem roku chci poděkovat všem svým 
nejbližším spolupracovníkům na OÚ za 
jejich výbornou a usilovnou práci, a také 
děkuji všem zastupitelům, členům výbo-
rů, pracovníkům příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Sudoměřice a  všem spoluobča-
nům, kteří pomáhají na úrovni spolků, 
kulturních a sportovních organizací. 
Je čas adventní, čas vánoc, čas zklidnění, 
čas pro návštěvu blízkých, je to čas pro 
odpuštění křivd, čas pro smíření a čas pro 
vzpomínku na bližní, kteří nás již přede-
šli. Nezapomínejme také na nemocné 

a opuštěné spoluobčany a  víme-li o nich, 
zkusme je podpořit a pomoci. Nemoc 
jsem si v nedávném období také sám 
osobně prožil a můžu tedy dosvědčit po-
znání toho, jak je velmi důležitá podpora 
od všech svých nejbližších.  
Vážení spoluobčané, jsou před námi nej-
krásnější svátky roku, svátek zejména 
dětí. Přeji Vám, abyste je prožili v lásce 
a radosti, v  kruhu svých blízkých a do no-
vého roku 2016 přeji hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

Stanislav Tomšej, starosta obce

Usnesení z XIV. Zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice z 30. 9. 2015
Usnesení č. XIV/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ově-
řovatele zápisu pana RSDr. Štěpána Bučka 
a pana Zdeňka Fojtíka.   Zapisovatelkou urču-
je paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XIV/ 1 bylo schváleno.

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

Usnesení č. XIV/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku 3/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komu-
nálních odpadů s účinností od 1. 1. 2016.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje 
starostu a místostarostu k úpravě a konzul-
taci Obecně závazné vyhlášky o regulaci 
hlučných činností spočívajících v provozu 
plynových děl a  jiných akustických plašících 
zařízeních pro plašení špačků ve vinicích 
s Ministerstvem vnitra, odborem veřejné 
správy, dozoru a kontroly a s dotčenými vi-
naři a ZO ČSZ v Sudoměřicích. Upravená vy-
hláška bude poté předložena ZO Sudoměřice 
ke schválení. 
Hlasování č. 4: pro 8, proti 3 (Zd. Fojtík, T. Koč-
vara, Fr. Mikéska), zdržel se 0
Usnesení č. XIV/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje zveřejnění záměru prodeje pozemku 
v průmyslové zóně u nádraží parc. č. 2654/35 
o výměře 9630 m2. Současně zastupitelstvo 
pověřuje starostu a místostarostu k přípravě 
kupní smlouvy.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 2 (J. Janeček, 
J. Buček), zdržel se 2 (Fr. Mikéska, St. Tomšej)
Usnesení č. XIV/5 bylo schváleno.
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Usnesení č. XIV/6:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej sta-

vebního pozemku v lokalitě Pod Vápen-
kami parc. č. 1591/5 o výměře 1258 m2  
p. T. M. a p. I. H. a pověřuje starostu a mís-
tostarostu k přípravě kupní smlouvy pro 
prodej tohoto pozemku.

2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je zveřejnění záměru prodeje stavebního 
pozemku v lokalitě Pod Vápenkami   parc. 
č.  1594/3 o výměře 706 m2,  zapsaný na LV 
číslo  1 pro k.ú. Sudoměřice. 

3. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je zveřejnění záměru prodeje stavebního 
pozemku v lokalitě Pod Vápenkami parc. 
č.  1592/4 o výměře 783 m2,  zapsaný na LV 
číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice.

4. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je zveřejnění záměru prodeje stavebního 
pozemku v lokalitě Pod Vápenkami parc. 
č. 1591/3 o výměře 833 m2,  zapsaný na LV 
číslo 1 pro k. ú.  Sudoměřice.

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

Usnesení č. XIV/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ identifi -
kační číslo EIS č. IS SFZP 15231963 ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu životní prostředí příjemci 
Obci Sudoměřice, týkající se podpory akce 
„ÚSPORA ENERGIÍ – OBECNÍ HOSPODA - SU-
DOMĚŘICE“. Souhlasí také s podmínkami ob-
saženými v přílohách:  Podmínky poskytnutí 
dotace a  Technická a fi nanční příloha. 
a) Zastupitelstvo pověřuje starostu obce 

k podpisu a odeslání příslušného „Potvrze-
ní o přijetí dotace“ na SFŽP ČR. 

Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
(J.  Janeček)
Usnesení č. XIV/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/ 8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu č. 15235784 o poskytnutí podpo-
ry ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní pro-
středí mezi Obcí Sudoměřice a Státním fon-
dem životního prostředí České republiky, 
týkající se podpory akce „Navýšení kapacity 
kompostárny obce Sudoměřice“.
Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje pří-
spěvek na činnost ve výši 12 tis. Kč pro SK Su-
doměřice, oddíl hokejbalu, na krytí nezbytných 
nákladů na činnost jejich nového B mužstva 
v hokejbalu – dle žádosti ze dne  1.  9.  2015.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
(J. Kaluža)
Usnesení č. XIV/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo 
o spolufi nancovaní registrované sociální 
služby zařazené v Okresní minimální síti so-
ciálních služeb okresu Hodonín na rok 2016 
uvedené v příloze č. 1 ve výši 40 936,- Kč. 
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
podání žádosti o dotaci na pořízení protipo-
vodňového varovného a monitorovací sys-
tému prostřednictvím dobrovolného svazku 
obcí Obce pro Baťův kanál ve spolupráci 
s partnery projektu, kterými budou Obec Lu-
žice, Obec Mikulčice a Obec Vnorovy a zava-
zuje se k úhradě vlastního podílu projektu až 
do výše 242 778,- Kč.
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/11 bylo schváleno.
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Usnesení z XV. Zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice z 19. 10. 2015
Usnesení č. XV/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ově-
řovatele zápisu paní Ivanu Rybeckou a pana 
Tomáše Hrachovského.   Zapisovatelkou ur-
čuje paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
navržený program XV. zasedání zastupitel-
stva.
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 9 k rozpočtu obce na r. 2015. Na-
výšení příjmů je o 170,3 tis. Kč více, výdaje na-
výšeny o 3 249,1 tis. Kč a fi nancování zvýšeno 
o 3 078,8 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/4:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje 
usnesení ZO č. XIII/8 ze dne 30. 8. 2015.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu č. 1030023882/001 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene pro po-
zemek parc. č. 1599/3 a parc.č. 1619/1 v kata-
strálním 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. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/5:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej po-
zemku parc. č. 2654/35 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej staveb-
ního pozemku v lokalitě Pod Vápenkami parc. 
č. 1594/3 o výměře 706 m2 p. M.Š.,bytem Ska-
lica za cenu 457Kč/1m2 a pověřuje starostu 
a místostarostu k přípravě kupní smlouvy pro 
prodej tohoto pozemku.
Hlasování č. 6: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (paní 
Rybecká nehlasovala)
Usnesení č. XV/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej sta-
vebního pozemku v lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1592/4 o výměře 783 m2   Z. K., bytem 
Hodonín za cenu 458 Kč/1m2 a pověřuje sta-
rostu a místostarostu k přípravě kupní smlou-
vy pro prodej tohoto pozemku.
Hlasování č. 7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej sta-
vebního pozemku v lokalitě Pod Vápenkami 
parc. č. 1591/3 o výměře 833 m2 panu J. S., 
bytem Petrov, za cenu 461,- Kč/m2 a pověřu-
je starostu a místostarostu k přípravě kupní 
smlouvy pro prodej tohoto pozemku.
Hlasování č. 8: pro 8, proti 0, zdržel se 1 
(Kočvara)
Usnesení č. XV/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1592/12 o výměře 777 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice 
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p. P. T., bytem Sudoměřice za celkovou cenu 
355.089,-Kč a pověřuje starostu k podpisu 
kupní smlouvy a podání návrhu na vklad po 
zaplacení celé kupní ceny.
Hlasování č. 9: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/ 10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1591/16 o výměře 756 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice 
p. P. B., bytem Bratislava a V. Š., bytem Skalica 
za celkovou cenu 506.520,-Kč a pověřuje sta-
rostu k podpisu kupní smlouvy a podání ná-
vrhu na vklad po zaplacení celé kupní ceny.
Hlasování č. 10: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1593/12 o výměře 773 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice 
p. P.  K., bytem Hodonín a p. S. M., bytem Ho-
donín za celkovou cenu 353.261,-Kč a pově-
řuje starostu k podpisu kupní smlouvy a po-
dání návrhu na vklad po zaplacení celé kupní 
ceny.
Hlasování č. 11: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/11bylo schváleno.

Usnesení č. XV/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1593/3 o výměře 745 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice 
p. M. S., bytem Hodonín za celkovou cenu 
340.458,-Kč a pověřuje starostu k podpisu 
kupní smlouvy a podání návrhu na vklad po 
zaplacení celé kupní ceny.
Hlasování č. 12: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je prodej stavebního pozemku v lokalitě 
Pod Vápenkami parc. č. 1591/11 o výměře 
815 m2 zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudo-
měřice p. J. B., bytem Sudoměřice za celko-
vou cenu 372.447,-Kč a pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy a podání návrhu 
na vklad po zaplacení celé kupní ceny.
Hlasování č. 13: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1591/4 o výměře 819 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice p. 
J. M., bytem Sudoměřice za celkovou cenu 
374.283,-Kč a pověřuje starostu k podpisu 
kupní smlouvy a podání návrhu na vklad po 
zaplacení celé kupní ceny
Hlasování č. 14: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je prodej stavebního pozemku v lokalitě 
Pod Vápenkami parc. č. 1591/12 o výměře 
775 m2 zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudo-
měřice p. I. H., bytem Sudoměřice za celko-
vou cenu 354.167,-Kč a pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy a podání návrhu 
na vklad po zaplacení celé kupní ceny.
Hlasování č. 15: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1594/4 o výměře 668 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice 
p. Z. F., bytem Sudoměřice a p. I. F., bytem 
Sudoměřice za celkovou cenu 305.269,-Kč 
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a pověřuje starostu k podpisu kupní smlou-
vy a podání návrhu na vklad po zaplacení 
celé kupní ceny.
Hlasování č. 16: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
(pan Fojtík nehlasoval)
Usnesení č. XV/16 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je prodej stavebního pozemku v lokalitě 
Pod Vápenkami parc. č. 1591/15 o výměře 
1012 m2 zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudo-
měřice M. J., bytem Sudoměřice za celko-
vou cenu 462.474,-Kč a pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy a podání návrhu 
na vklad po zaplacení celé kupní ceny.
Hlasování č. 17: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je prodej stavebního pozemku v lokalitě 
Pod Vápenkami parc. č. 1591/5 o výmě-
ře 1258  m2 zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. 
Sudoměřice p. I. H., bytem Sudoměřice 
a  T. M., bytem Vnorovy za celkovou cenu 
574.906,- Kč a pověřuje starostu k podpisu 
kupní smlouvy a podání návrhu na vklad 
po zaplacení celé kupní ceny.
Hlasování č. 18: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/18 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1594/15 o výměře 770 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice 
p. L. G., bytem Sudoměřice a p. M. G., bytem 
Petrov za celkovou cenu 351.890,-Kč a po-
věřuje starostu k podpisu kupní smlouvy 
a podání návrhu na vklad po zaplacení celé 
kupní ceny.

Hlasování č. 19: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/19 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/20
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu 
o zápůjčce v částce 100 tis. Kč mezi MAS 
Strážnicko z.s., nám. Svobody 503, 696 62 
Strážnice, IČ: 27016595 a obcí Sudoměřice 
na realizaci projektu „Strážnicko – je i váš 
kraj“ na období do 31. 12. 2021. Součas-
ně zastupitelstvo pověřuje starostu obce 
k podpisu Smlouvy o zápůjčce mezi Obcí 
a MAS Strážnicko z.s.       
Hlasování č. 20: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/20 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/21
Zastupitelstvo schvaluje plánovací smlou-
vu mezi obcí Sudoměřice a p. L. V., bytem 
Sudoměřice a pověřuje starostu obce Su-
doměřice k jejímu podpisu. 
Hlasování č. 21: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/21 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/22
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
mezi Obcí Sudoměřice a SK Sudoměřice 
v  částce 12.000,- Kč a pověřuje starostu 
obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování č. 22: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/22 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/23
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
souhlasné prohlášení o zániku vlastnické-
ho práva ke stavbě na pozemku p. č. 208 
a pověřuje starostu k podpisu tohoto pro-
hlášení.
Hlasování č. 23: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/23 bylo schváleno.
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Usnesení z XVI. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice dne 27. 10. 2015
Usnesení č. XVI/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ově-
řovatele zápisu pana Josefa Bučka a pana 
Tomáše Kočvaru DiS a zapisovatelem určuje 
pana Františka Mikésku.
Hlasování č. 1: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XVI/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XVI/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje na-
vržený program XVI. zasedání zastupitelstva
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVI/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XVI/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1591/3 o výměře 833 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice J. S., 
bytem Petrov a V. K., bytem Hodonín za cel-
kovou cenu 384.013,-Kč a pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy a podání návrhu na 
vklad po zaplacení celé kupní ceny.
Hlasování č. 3: pro 8, proti 1 (Kočvara), zdržel 
se 0
Usnesení č. XVI/3 bylo schváleno.

Usnesení XVI/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1592/4 o výměře 783 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú.  Sudoměřice 
Z. K. a P. K., bytem Hodonín za celkovou cenu 
358.614,-Kč a pověřuje starostu k podpisu 
kupní smlouvy a podání návrhu na vklad po 
zaplacení celé kupní ceny.
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVI/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XVI/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1594/3 o výměře 706 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice 
M. Š., bytem Skalica za celkovou cenu 
322.642,-Kč a pověřuje starostu k podpisu 
kupní smlouvy a podání návrhu na vklad po 
zaplacení celé kupní ceny.
Hlasování č. 5: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (p.Ry-
becká nehlasovala)
Usnesení č. XVI/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XVI/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje části pozemku 
parc. č. 2654/35 v k. ú. Sudoměřice a součas-
ně zveřejnění záměru pronájmu části pozem-
ku parc. č. 2654/35 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 1(Kočvara), zdržel 
se 1 (Rybecká)
Usnesení č. XVI/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XVI/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje 
usnesení č. XV/14 ze dne 19. 10. 2015.
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 2 (Koč-
vara, Rybecká)
Usnesení č. XVI/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XVI/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej stavebního pozemku v lokalitě Pod 
Vápenkami parc. č. 1591/4 o výměře 819 m2 
zapsaný na LV číslo 1 pro k.ú. Sudoměřice 
p. J. M., bytem Sudoměřice a p. P. M., bytem 
Chvojnica za celkovou cenu 374.283,-Kč 
a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy 
a podání návrhu na vklad po zaplacení celé 
kupní ceny.
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 2 (Koč-
vara, Rybecká)
Usnesení č. XVI/8 bylo schváleno.
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Usnesení z XVII. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice 30. 11. 2015
Usnesení č. XVII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ově-
řovatele zápisu pana Petra Hurbana a pana 
Jana Kalužu. Zapisovatelkou určuje paní Ma-
rii Gavlíkovou.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 2 (Hurban, 
Kaluža)
Usnesení č. XVII/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
navržený program XVII. zasedání zastupitel-
stva
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 10 k rozpočtu obce na r. 2015. 
Navýšení příjmů je o 296,6 tis. Kč více, výdaje 
navýšeny o 344,9 tis. Kč a fi nancování zvýše-
no o 48,3 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 11 k rozpočtu obce na r. 2015. 
Navýšení příjmů je o 3 597,2 tis. Kč více, vý-
daje navýšeny o 754,5 tis. Kč a fi nancování 
sníženo o 2 845,7 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vě-
domí nabídku na snížení energií.

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

Usnesení č. XVII/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku 4/2015 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňo-
vání komunálních odpadů s účinností od 
1. 1. 2016.
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/6 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/7:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice revoku-

je usnesení č. XVI/5 ze dne 27. 10. 2015.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-

luje prodej stavebního pozemku v lo-
kalitě Pod Vápenkami parc. č. 1594/3 
o výměře 706 m2 zapsaný na LV číslo 
1 pro k. ú. Sudoměřice M. Š, bytem Skali-
ca a T. Š., bytem Skalica za celkovou cenu 
322.642,-Kč a pověřuje starostu k podpi-
su kupní smlouvy a podání návrhu na 
vklad po zaplacení celé kupní ceny.

Hlasování č. 7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej pozemku parc. č.  208 o vým. 14 m2 
v k. ú. Sudoměřice p. J. T., bytem Sudoměřice 
za celkovou cenu 140,- Kč, která je nižší než 
cena v daném místě a čase obvyklá a to z dů-
vodu narovnání majetkoprávních vztahů 
a již dříve přijatých usnesení Zastupitel-
stvem obce Sudoměřice při obdobných pro-
dejích pozemků a pověřuje starostu obce 
po podpisu kupní smlouvy podat návrh na 
provedení vkladu vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí.
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/8 bylo schváleno.
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Usnesení č. XVII/ 9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 2654/35 o výmě-
ře 5555 m2 vzniklého na základě GP 754-
311/2015 pro rozdělení pozemku v k. ú. Su-
doměřice fi rmě AROJA s.r.o., Úprkova 1876, 
696 62 Strážnice, IČ 269 78 199 za celkovou 
cenu dle cenového předpisu 1 862 703,-Kč 
a pověřuje starostu obce Sudoměřice k pod-
pisu kupní smlouvy.
Hlasování č. 9: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice stahuje 
bod 10 z programu jednání.
Hlasování č. 10: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvalu-
je záměr pořízení změny č. 8 územního plá-
nu obce Sudoměřice z důvodu, že všechny 
navrhované změny jsou obsaženy v návrhu 
zadání nového Územního plánu Sudoměři-
ce.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 1 (Mikéska), zdr-
žel se 1 (Janeček) 
Usnesení č. XVII/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/12:
1) Zastupitelstvo obce Sudoměřice ve smy-

slu §6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, za použití § 47 odst. 5 stavební-
ho zákona schvaluje zadání Územního 
plánu Sudoměřice v předloženém znění.

2) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje 

starostu a místostarostu k přípravě zadá-
vacího řízení pro výběr dodavatele a pro 
zpracování návrhu ÚP.

Hlasování č. 12: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice jmenuje 
Tomáše Kočvaru, DiS., jako zástupce obce 
Sudoměřice do funkce člena dozorčí rady 
DSO Obce pro Baťův kanál.
Hlasování č. 13: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Ko-
čvara)
Usnesení č. XVII/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
navržený Plán inventur na r. 2015
Hlasování č. 14: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice postupuje 
žádosti o příspěvek fi nančnímu výboru. 
Hlasování č. 15: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
poskytnutí fi nančních prostředků z rozpoč-
tu obce na letní tábor V Rajnochovicích. Pří-
spěvek obdrží rodiče zúčastněných dětí ve 
výši 500,- Kč za rok a dítě – na základě před-
loženého potvrzení o jeho účasti na tomto 
výcviku.
Hlasování č. 16: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XVII/16 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta 
a František Mikéska, místostarosta
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Vážený pane starosto,
7. října proběhla ve Vaší knihovně ve spolupráci s Městskou knihovnou Hodonín 
beseda s paní spisovatelkou Naďou Horákovou v rámci projektu „Stopy našich 
předků“ fi nancovaná z dotací MK ČR a Jihomoravského kraje. Beseda byla hojně 
navštívena vašimi občany a čtenáři knihovny, byla příjemným zpestřením pod-
zimního večera a myslím si, že se i návštěvníkům podle ohlasů velmi líbila.
Chtěla bych Vám tímto poděkovat za spolupráci při realizaci této besedy a také 
velmi poděkovat slečně knihovnici za perfektní přípravu akce a spolupráci se čte-
náři v rámci výtvarné soutěže „Jak si představuji svého předka“. Obrázky dětí byly 
velmi hezké a bylo vidět, že si na nich daly záležet. Ocenění jejich prací a  předání 
cen paní spisovatelkou pro ně bylo určitě zajímavým zážitkem.
Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci. 

S pozdravem Bc. Jitka Štípská
Městská knihovna Hodonín

Kompostárna obce Sudoměřice

Vážení spoluobčané, 
jak už mnozí z Vás zaregistrovali, tak v půli le-
tošního roku byla dokončena významná akce 
– Kompostárna obce Sudoměřice.
Od samotného nápadu až po realizaci uběh-
la relativně krátká doba. A to přes to, že byla 
potřeba změnit územní plán, vyřídit veškerá 
potřebná povolení pro stavbu a pak čekat až 
bude možnost akci realizovat z dotačních pro-
středků. V loňském roce se tato možnost na-
skytla a na podzim proběhlo výběrové řízení 
na dodavatele stavebních prací, které vyhrála 
místní fi rma Milana Horáčka. 
Vlastní realizace započala v březnu letošního 
roku, trvala necelé čtyři měsíce a byla ukon-
čena posledního červnového dne. Na celkové 
ploše 2500m2 areálu kompostárny, který sou-
sedí se sběrným dvorem a ČOV, vznikla zpev-
něná asfaltová plocha o výměře cca 1225 m2 
a dvě železobetonové kóje pro skladování 
a jednodušší nakládání hotového výsledného 
produktu – kompostu.
Z celé zpevněné asfaltové plochy je odvede-
na voda do tří záchytných betonových jímek 

o celkovém objemu 75m3, aby se zamezilo 
smíchání této vody se spodní vodou nebo 
s vodou z nedalekého Sudoměřického poto-
ka. Celá akce vyšla na 3,382 milionu a cca 75% 
bylo hrazeno z  dotací. V červenci proběhlo 
výběrové řízení a v říjnu vítězná fi rma VOS-
TING s.r.o. dodala strojní vybavení potřebné 
pro provozování kompostány. Bylo dodá-
no toto vybavení: traktor Zetor Proxima 80, 
k tomuto traktoru čelní nakladač TL 140 SL 
a boční překopávač kompostu NP 2,5 a bub-
nový třídič. Tyto zařízení byly pořízeny taktéž 
z dotací. Z celkových 2,168 milionu bylo 90% 
hrazeno z evropských peněz a stejně jako 
stavební část, to bylo Operačního programu 
životního prostředí a z Fondu soudržnosti 
v rámci akce nazvané „Navýšení kapacity 
kompostárny Sudoměřice“. Touto investicí byla 
kapacita kompostárny navýšena z původní 
350 tun ročně, na 525 tun za rok zpracované 
suroviny. Samotný provoz a kompostování 
bude započato až na jaře příštího roku, proto-
že kvalitní kompostovací proces probíhá až za 
vyšších denních teplot. Již dnes mají všichni 
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občané Sudoměřic komplexní mož-
nost jak nakládat se svým vyproduko-
vaným odpadem. Ať už je to sběrný 
dvůr, pravidelný svoz komunálního 
odpadu-do kterého nepatří BRKO, 
sběr druhotných suroviny a právě 
nově zbudovaná kompostárna a dále 
je tu ještě možnosti zdarma zapůjčení 
domácího kompostéru. Těchto domá-
cích kompostérů je dostatek a každý 
občan si může po podepsání smlouvy 
o výpůjčce na OÚ zapůjčit libovolné množství 
za podmínky, že bude v tomto kompostéru 
kompostovat v katastru obce Sudoměřice. 
Tento již dobře zavedený systém není všude 
samozřejmostí a závidí je nám nejedna obec 
či město. Už není důvod k tomu, aby vznika-
ly černé skládky v přírodě, protože vše výše 
uvedené nestojí nikoho z nás nic navíc, vše 
je započítáno v poplatku za svoz, likvidaci 

a nakládání s komunálním odpadem, který 
je i pro příští rok ve stejné výši 400 Kč za po-
platníka.  Například v Hodoníně platí občané 
600 Kč ročně.
Využívejte tedy plně tohoto systému, aby-
chom si chránili a zlepšovali životní prostředí 
v našem okolí. Ovšem bez přičinění každého 
z nás to nepůjde!!! 

František Mikéska, místostarosta 

Co s odpady z našich domácností

Do popelnic se nesmí ukládat: 
velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapali-
ny, látky žíravé, látky výbušné, zápalné a lehce 
vznětlivé, kafi lerní odpad (uhynulá zvířata), 
zemina, kamenivo a stavební suť, nebezpeč-
né odpad (např. zářivky, výbojky, akumulá-
tory, baterie, obaly od kyselin, barev, ředidel, 
olejů apod.) a materiály ohrožující zdraví nebo 
bezpečnost lidí manipulujících s těmito nádo-
bami. V případě, že pracovníci zajištující svoz 
popelnic zjistí, že v nádobě je umístěn tento 
nepovolený odpad NEBUDE POPELNICE VY-
VEZENA!!

Směsný komunální odpad   - svoz popelnic 
každých 14 dnů – čtvrtek

Papír 
a) papírový obal - kartony – tyto obaly není 

nutno trhat na menší kusy, obecní za-
městnanci odeberou každých 14 dnů, 
vždy při svozu komunálního odpadu 
nebo dodá občan na sběrný dvůr.

b) smíšený papír – noviny, letáky, lepenka 
– svázaný do balíků obecní zaměstnanci 
odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu 
komunálního odpadu nebo dodá občan 
na sběrný dvůr. 

c) ostatní papír -  vše co nepatří do a) a b) mimo 
nebezpečné odpady – barva pytle MODRÁ 
- obecní zaměstnanci odeberou každých 
14 dnů, vždy při svozu komunálního odpa-
-du nebo dodá občan na sběrný dvůr

Pozn.: Do MODRÝCH pytlů na tříděný papír 
nepatří např. prázdné pytle od cementů, zed-
nických lepidel, malt atd.
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Plasty
a) Plasty  - barva pytle ŽLUTÁ – PET láhve, ka-

nystry, obaly od čisticích prostředků, pra-
cích prášků, jogurtů apod. - vše vymyté 
a sešlapané. Transparentní folie čiré, streč-
ky apod. - obecní zaměstnanci odeberou 
každých 14 dnů, vždy při svozu komunál-
ního odpadu (jako dosud) nebo dodá ob-
čan na sběrný dvůr

b) ostatní plasty - např. plastový nábytek, 
bedničky od ovoce apod. dodá občan na 
sběrný dvůr

Pozn.: Veškeré obaly a fólie musí být zbaveny 
zbytků jídel a nápojů, láhve a obaly musí být 
sešlapány!
Do kontejnerů v obci typu REFLEX tzv. zvon-
ků ukládat veškeré obaly sešlapané, tak aby se 
do nich vlezlo co nejvíce dané komodity. 

Obaly TETRAPAK
- barva pytle ČERVENÁ – prázdné a sešla-

pané – obecní zaměstnanci odeberou 
každých 14 dnů, vždy při svozu komunál-
ního odpadu nebo dodá občan na sběrný 
dvůr

Sklo
a) sběrná místa v obci (třídit na bílé a barev-

né)
b) sběrný dvůr odpadů -  sklo o větších roz-

měrech, ale i další skleněný odpad včetně 
lahví – dodá odpad na sběrný dvůr.

Objemný odpad 
- odpad větších rozměrů (staré kusy nábyt-

ku, pytle od cementu a dalších  
- stavebních hmot, pytle s plastovou výpl-

ní, znečištěné různé typy nádob, kuchyň-
ské potřeby, keramiky, staré textilie apod. 
- dodá občan na sběrný dvůr.

Směsné stavební odpady 
- okna, dveře apod. na sběrný dvůr dodá 

občan (na SD bude z oken odstraněno 
sklo z výplní, uloženo do samostatného 
kontejnerů, rámy oken zvlášť)

Stavební suť
- (cihla, beton) – dodá občan na sběrný 

dvůr

BIO odpad 
a) samostatně tráva, zbytky rostlin, listí apod.
b) samostatně rostlinné zbytky z údržby stro-

mů a keřů (větve apod.) - dodá občan na 
sběrný dvůr 

Pneumatiky 
– jen z osobních a malých dodávkových 

vozidel v omezené míře - dodá občan na 
sběrný dvůr.

POZOR: v maximální míře využívat pneu-
servisů při výměnách či opravách - mají PO-
VINNOST ponechat si opotřebované pneu 
v rámci ZPĚTNÉHO ODBĚRU. 

Televize, ledničky, mrazáky 
- pokud možno kompletní bez demonto-

vaných součástí - dodá občan na sběrný 
dvůr

POZOR: v maximální míře využívat prodejců 
těchto zařízení – mají POVINNOST ponechat 
si starý spotřebič v případě prodej nového 
v rámci ZPĚTNÉHO ODBĚRU.

Elektroodpad ostatní 
- (všechny další použité výrobky elektro) - 

dodá občan na sběrný dvůr

Nebezpečný odpad 
- tj. barvy, ředidla, postřiky, oleje, absorpční 

materiály, znečištěné oděvy od nebez-
pečných látek, zářivky, výbojky apod. – 
občan odloží na sběrný dvůr.

František Mikéska, místostarosta
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Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém 
XVII. zasedání dne 30. 11. 2015 usnesením 
č. XVII/6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, a v soula-
du s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška:):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Sudoměřice touto vyhláškou za-

vádí místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek“).

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní 
úřad1.

Čl. 2
Poplatník
1) Poplatek za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů pla-
tí2:
a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravující-

ho pobyt cizinců na území České 
republiky povolen trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt na dobu 
delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území České re-
publiky pobývá na území České 
republiky přechodně po dobu 
delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní 
ochrana podle zákona upravují-
cího azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího dočas-
nou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekrea-
ci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osob, a to ve výši odpovídající poplat-
ku za jednu fyzickou osobu; má-li ke 
stavbě určené k individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinnému domu vlastnic-
ké právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může 
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 
osoby žijící v rodinném nebo bytovém 
domě může poplatek platit vlastník nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za 
více fyzických osob, jsou povinny obec-
nímu úřadu oznámit jméno, popřípadě 
jména, příjmení a data narození osob, za 
které poplatek platí3.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci po-

platku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu 
povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností 
zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku.

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je 
povinen ohlásit správci poplatku jméno, 
popřípadě jména, a příjmení, místo poby-
tu, popřípadě další adresy pro doručování.

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů
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3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhláš-
ky je povinen ohlásit také evidenční nebo 
popisné číslo stavby určené k individuální 
rekreaci nebo rodinného domu; není-li 
stavba nebo dům označen evidenčním 
nebo popisným číslem, uvede poplatník 
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato 
stavba umístěna. V případě bytu je poplat-
ník povinen ohlásit orientační nebo po-
pisné číslo stavby, ve které se byt nachází, 
a číslo bytu, popřípadě popis umístění 
v  budově, pokud nejsou byty očíslovány. 
Není-li stavba, ve které se byt nachází, ozna-
čena orientačním nebo popisným číslem, 
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na 
kterém je umístěna stavba s bytem.

4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou 
poplatníci povinni ohlásit správci poplatku 
zánik své poplatkové povinnosti v důsled-
ku změny pobytu nebo v důsledku změny 
vlastnictví ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště 
na území členského státu Evropské unie, 
jiného smluvního státu Dohody o Evrop-
ském hospodářském prostoru nebo Švýcar-
ské konfederace, uvede také adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených 
v ohlášení, je poplatník nebo plátce povi-
nen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala5.

Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 400,-Kč a je tvořena:
a) z částky 100,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato 

částka je stanovena na základě skuteč-
ných nákladů obce předchozího kalen-
dářního roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za poplatníka a ka-
lendářní rok.

2) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu 
činily 599. 866,75,- Kč a byly rozúčtovány 
takto: Náklady 599.866,- Kč děleno 1302 
(1269 osob s pobytem na území obce 
+  33 staveb určených k individuální re-
kreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická oso-
ba) = 460,72,- Kč. Z této částky je stanove-
na sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky ve výši 300,- Kč.

3) V případě změny místa pobytu fyzické 
osoby, změny vlastnictví stavby určené 
k  individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
ného domu nebo změny umístění podle 
čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku 
se poplatek platí v poměrné výši, která 
odpovídá počtu kalendářních měsíců po-
bytu, vlastnictví nebo umístění v přísluš-
ném kalendářním roce. Dojde-li ke změně 
v  průběhu kalendářního měsíce, je pro 
stanovení počtu měsíců rozhodný stav 
k poslednímu dni tohoto měsíc. 

Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově nejpoz-

ději do 31. 10. příslušného kalendářního 
roku nebo ve dvou stejných splátkách, 
a to tak, že první splátka je splatná nejpoz-
ději do 30. 6. příslušného kalendářního 
roku a druhá nejpozději do 31. 10. přísluš-
ného kalendářního roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu 
splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, kte-
rý následuje po měsíci, ve kterém poplat-
ková povinnost vznikla, nejpozději však 
do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku je osvobozena fyzická oso-

ba, která je 
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a) umístěna do dětského domova pro 
děti do 3 let věku, školského zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na zákla-
dě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc na základě roz-
hodnutí soudu, na žádost obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo ne-
zletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna 
v domově pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy o poskytnutí 
sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním reži-
mem nebo chráněném bydlení. 

2) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1 písm. 

a), která v příslušném roce dovrší věk 
70 let a více,

b) třetí a každé další nezaopatřené dítě 
v rodině s více než dvěma dětmi,

c) fyzická osoba, která je hlášena k trva-
lému pobytu na ohlašovně,

d) fyzická osoba s trvalým pobytem 
v místech, kde se neprovádí svoz od-
padu (č. p. 346 a 345 u Výklopníku).

3) Nárok na úlevu od poplatků má poplatník 
dle Čl. 2 odst. 1, který prokáže dlouhodo-
bou nepřítomnost v obci, nejméně však 
nepřerušovaně tři měsíce z příslušného ka-
lendářního roku – úleva bude vyměřena ve 
výši příslušného podílu z celého poplatku.

Čl. 7
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplat-

níkem včas nebo ve správné výši, vyměří 

mu obecní úřad poplatek platebním vý-
měrem nebo hromadným předpisným 
seznamem. 

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené po-
platky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto 
zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku po-

platníkovi, který je ke dni splatnosti ne-
zletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo 
který je ke dni splatnosti omezen ve své-
právnosti a byl mu jmenován opatrovník 
spravující jeho jmění, přechází poplatko-
vá povinnost tohoto poplatníka na zákon-
ného zástupce nebo tohoto opatrovníka; 
zákonný zástupce nebo opatrovník má 
stejné procesní postavení jako poplatník. 

2) V případě podle odstavce 1 vyměří obec-
ní úřad poplatek zákonnému zástupci 
nebo opatrovníkovi poplatníka. 

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrov-
níků více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně. 

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška 

č. 3/2015, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, ze dne 30. 9. 2015.

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před na-
bytím účinnost této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 
2016.

Stanislav Tomšej, starosta
František Mikéska, místostarosta
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Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou

Naďou Horákovou
Dne 7. 10. proběhla ve volební místnosti be-
seda se spisovatelkou Naďou Horákovou na 
téma: ,,Po stopách templářů na jižní Moravě“, 
která byla součástí projektu ,,Stopy našich 
předků v dílech regionálních autorů“. Tento 
projekt byl fi nancován Ministerstvem kultu-
ry ČR v rámci dotace KNIHOVNA 21. STOLETÍ 
a z dotace Jihomoravského kraje. 

Této besedě předcházela výtvarná soutěž pro 
děti na téma: ,,Jak si představuji svého předka“, 
do které přispěly svými obrázky 3 děti. Čtenáři 
Místní knihovny pak svými hlasy rozhodovali 
o tom, který obrázek se jim líbí nejvíc. Výsledky 
hlasování dopadly takto: na 1. místě se umísti-
la Jana Mikulková, na 2. místě Sabina Nogová 
a na 3. místě Michal Pomajba. Vyhlášení těchto 
tří vítězů proběhlo na začátku besedy, kdy jim 
paní Horáková předala diplomy Místní knihov-
ny, knihy a malou čokoládu. 
Poté následovala samotná beseda paní 
Horákové, které naslouchali místní ob-
čané společně s Marcelou Koláčkovou 
a Jitkou Štípskou, knihovnicemi z Měst-
ské knihovny v Hodoníně, která pomoh-
la uskutečnit tuto besedu v naší obci. 
Přítomna byla i paní Marie Sochorová, 
matka paní Horákové. Beseda probíhala 
formou diskuze paní Horákové s míst-

ními občany, kteří se zajímali o její, již vydané, 
historické a detektivní romány, které si vypůjči-
li z Místní knihovny. V její tvorbě lze dále najít 
knihu pro děti a mládež Poslední princezna 
a jako spoluautorka se podílela na scénáři k se-
riálu Policie Modrava společně s dalšími dvěma 
autory. 
Dalšími tématy diskuze byla její práce na dal-
ších knihách a scénářích, o knižní tvorbě jiných 
spisovatelek např. Kateřiny Tučkové, Vladimíry 
Klimecké či regionálního spisovatele Jiřího Jilí-
ka, a také o nové knize. Kniha má název Jeptiš-
ka pro markraběte a je čtvrtou částí cyklu histo-
rických románů z Brna 14. století Mocní a ubozí 
Markrabství moravského. Svěřila se také s tím, 
že by ráda napsala knihu o našem okresním 
městě Hodoníně a v její budoucí knize možná 
nalezneme zmínku o Sudoměřicích, konkrétně 
o hradisku Hrúdy, které archeologové objevili 
právě u naší obce. 
Přítomným místním občanům se beseda 
s paní Horákovou líbila a aktivně se zapojovali 
do diskuze s ní. Jako poděkování za příjemné 
odpoledne pak dostala kytici květin stejně jako 
paní Koláčková a paní Štípská. Na závěr tohoto 
článku bych vám ještě chtěla připomenout, že 
některé její knihy najdete v Místní knihovně. 
Takže pokud budete mít zájem, můžete si je 
přijít vypůjčit. 

Monika Podrazilová,
místní knihovna Sudoměřice 
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Vítání občánků

V neděli 25. října byly slavnostně přivítány panem starostou a výborem pro sociální záležitosti mezi 
občany Sudoměřic tyto děti: 
 
Smékalová Eva 11. 7. 2015 Sudoměřice 434
Smékalová Lucie 11. 7. 2015 Sudoměřice 434
Kotrlová Amálie 13. 7. 2015 Sudoměřice 50
Brožková Eliška    6. 8. 2015 Sudoměřice 361
Kolibová Petra    8. 8. 2015 Sudoměřice 138
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Vítání občánků

V neděli 15. listopadu byly slavnostně přivítány panem starostou a výborem pro sociální záležitosti 
mezi občany Sudoměřic tyto děti: 
 
Ivánek David     5. 8. 2015 Sudoměřice 218
Bučková Štěpánka  25. 8. 2015 Sudoměřice 303
Stanislav Tobiáš  27. 8. 2015 Sudoměřice 420
Šebestová Rozálie  31. 8. 2015 Sudoměřice 430
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Zpráva kulturního výboru

Všechny Vás srdečně zdravím. Tak tu máme 
zase konec roku. Kulturní výbor si pro vás při-
pravil hned čtyři akce. Dvě již proběhly a dvě 
nás ještě čekají, ale chtěla bych se ještě vrátit 
k létu, kdy proběhly o prázdninách dvě taneční 
zábavy. Jedna rocková a druhá neonová party 
na ukončení prázdnin ve stylu disko. Obě akce 
se myslím vyvedly, počasí nám přálo, účast 
byla hojná, zvláště na neonové party, kdy už 
byli všichni doma z dovolených.
A teď zpátky k podzimu. V listopadu jsme 
uspořádali strašidelný lampionový pochod, 
kterého se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo 
hodně dětí i rodičů („to ste mě udělali fakt ve-
liků radost“), v krásných maskách i bez masek, 
prostě paráda, a tak si myslím, že tyto zvláště 
vyvedené akce si budeme muset zopakovat 
i v roce příštím. 
O první adventní neděli jsme si slavnostně 
rozsvítili vánoční strom. Děti a rodiče pod ve-
dením Marušky Mikulkové nám k tomu krásně 
zazpívali, Jarka s Romanem navařili dobrého 
gulášu, k temu svařáček a čaj - paráda. Akorát 

to počasí nás trochu potrápilo, ale účast byla 
hojná. Do konce roku nás čeká ještě čertovské 
harašení, tak  Vás všechny rádi uvítáme. No 
a na konec proběhne zpívání u stromečku, 
kde vystoupí děti z mateřské a základní školy, 
pod vedením paní učitelek. Tyto dvě akce se 
uskuteční až po uzávěrce mého příspěvku, tak 
zprávu z jejich průběhu najdete v příštím čísle 
zpravodaje.
Teď bych chtěla poděkovat všem, co nám po-
máhali a sponzorsky podporovali, ať už dob-
rým jídlem nebo pitím, zvláště pak manželům 
Schäckovým, Františkům Tomanovi a Bučkovi, 
Milanu Janečkovi, Staňovi Gavlíkovi, Radce 
a Jožkovi Bučkovým, Radimovi Šebestovi (aj 
tým co sem na nich zapomněla).
Na závěr bych Vám chtěla popřát za kulturní 
výbor všechno dobré do Nového roku a bu-
deme se na Vás těšit na všech akcích, které 
připravujeme na příští rok, jako první nás čeká 
fašaňk (už sa na vás těším, jak sa šeci pěkně 
vystrojíte).

Za kulturní výbor Lidka Konečná
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Ze školních lavic…

První čtvrtletí tohoto školního roku je za 
námi a pomalu se blíží konec roku 2015. Žáci 
se ve škole pilně učí a mimo to se účastní 
i dalších vzdělávacích a mimoškolních akcí. 
Zde je malé ohlédnutí.
11. září se žáci 3. – 5. ročníku teoreticky 
i  prakticky vzdělávali v dopravní výchově 
na simulovaném dopravním hřišti ve dvoře 
ZŠ se školiteli AMK Mladost Hodonín.
Podzimní odpoledne 13. října patřilo tra-
diční Drakiádě. Bylo příjemné počasí, díky 
němuž nám nebylo chladno, avšak málo 
foukalo a vítr je hlavní motor draka, takže 
některým drakům se nepodařilo vzlétnout. 
Přesto jsme si Drakiádu pořádně užili a kaž-
dé dítě si odneslo malou odměnu.
23. října proškolili žáky 2. – 5. ročníku dob-
rovolní hasiči z Petrova - Hasík. Žáci se po-
mocí prezentace, scének a besedy dozvědě-
li, jak se mají chovat při požáru nebo jiných 
krizových situacích.

Dne 22. 10. 2015 se uskutečnil Projekt Me-
zilidské vztahy, jehož cílem je prohlubo-
vat a upevňovat spolupráci mezi rodinou 
a školou. V rámci projektu byl v dopoledních 
hodinách Den otevřených dveří v ZŠ. Ro-
diče, příbuzní a známí žáků se měli možnost 
blíže seznámit s prostředím školy, vidět výu-
ku svých dětí, poznat metody, formy výuky 
a didaktické pomůcky naší školy. V  odpo-
ledních hodinách se uskutečnilo  Podzimní 
dostaveníčko, jehož součástí byla výstava 
Podzimníků (ZŠ) a Podzimníčků (MŠ). Krás-
né, nápadité výrobky z přírodnin, které tvo-
řili rodiče spolu s  dětmi, byly opravdovou 
pastvou pro oči. Součástí dostaveníčka byla 
také prezentace žákovských prací, prodejní 
výstavka, ochutnávka pokrmů a čajů přede-
vším ze sezónních plodů a také kreativní díl-
ničky.     V tělocvičně zahalené do podzimní 
atmosféry jsme si společně užili krásné pod-
zimní chvíle.
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I letos jednu hodinu angličtiny měsíčně 
ve 3., 4. a 5. ročníku bude vyučovat rodilý 
mluvčí. První lekce v tomto šk. roce proběh-
la 9. listopadu formou soutěží a her. 
Jak již jsme vás informovali v minulém čísle, 
naše škola získala dotaci ve výši 343 021,- Kč 
na  projekt   reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1343,  
s  názvem Zlepšování kvality vzdělávání 
na ZŠ Sudoměřice   v  rámci Výzvy č.  56. 
Tato výzva  je blíže zaměřena na  rozvoj 
čtenářství a  čtenářské gramotnosti, výuku 
cizích jazyků a  podporu výuky matemati-
ky, přírodovědných a  technických oborů. 
Projekt je sestaven z  jednotlivých šablon 
klíčových aktivit a bude ukončen v prosinci 
letošního roku. V rámci tzv. šablon klíčových 
aktivit byly do výuky zařazeny čtenářské díl-
ny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství 
a čtenářské gramotnosti, do knihovny bylo 
zakoupeno více než 100 knih, vyučující se 
zúčastnili seminářů podporující čtenářské 
dílny a čtenářskou gramotnost. 
V rámci podpory rozvoje výuky cizích jazyků 

se paní učitelka anglického jazyka Mgr. Lud-
mila Foltýnová zúčastnila zahraniční jazyko-
vého kurzu pro učitele a dva týdny se vzdě-
lávala a prohlubovala své znalosti v jazykové 
škole Twin Group v Londýně.
V rámci stínování (shadowing) pro pedago-
gy se zúčastnily zahraniční stáže paní učitel-
ky Mgr. Šárka Daňková a Mgr. Hana Veselá.
Zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu 
pro žáky ve Velké Británii se zúčastnilo devět 
žáků z  pátého ročníku a jeden ze čtvrtého 
ročníku. O  tomto pobytu Andrea Švirgová 
z pátého ročníku napsala:
Velká Británie - Jazykově-vzdělávací po-
byt pro žáky
„Dne 28. 9. 2015 jsme dorazili do Velké Britá-
nie. Hned první den jsme navštívili Londýn, 
ve kterém jsme viděli spoustu zajímavých 
míst, např.: Big Ben, Londýnské oko, Tower, 
Tower Bridge a Buckinghamský palác. Líbi-
lo se nám Londýnské oko, anglicky London 
Eye, které je největší vyhlídkové kolo na 
světě. Je vysoké 135  metrů a má 35 kabi-
nek. Také se nám líbil Big Ben, největší zvon 
umístěný ve vysoké hodinové věži, který 
odbíjí každou celou hodinu. Hodiny jsou 
8 metrů veliké. Svezli jsme se lanovkou, vláč-
kem bez řidiče, metrem, lodí a byli na Lon-
dýnském oku.    
Z Londýna jsme se jeli ubytovat do jazyko-
vé školy v Eastbourne. Tam nás ubytovali 
a dostali jsme večeři. Druhý den jsme v 8:00 
hodin posnídali a v 9:00 hodin nám začalo 
vyučování. Měli jsme pět hodin angličtiny. 
Po vyučování jsme poobědvali. Oběd mi 
moc chutnal. Po obědě jsme jeli na výlet 
k útesům, které se jmenovaly Seven Sisters 
a k molu. Vrátili jsme se večer, právě začínala 
večeře. Třetí den jsme se učili angličtinu jen 
čtyři hodiny, takže po vyučování jsme měli 
ještě chvíli volno před obědem. Potom jsme 
jeli zase na výlet do Pašeráckých jeskyní 
v Hastingsu. Jakmile jsme přijeli, museli 
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jsme se začít balit. Čtvrtý den byla snídaně 
už v 7:00 hodin. Ještě před snídaní jsme mu-
seli dát kufry před autobus. Po snídani jsme 
vyrazili do Brightonu. V  Brightonu jsme vi-
děli Pavilion - bývalé sídlo královské rodiny, 
památky a nakoupili suvenýry. Nejvíce jsme 
toho pořídili v  obchodě za libru. Ten den 
jsme ještě stihli navštívit Sea life centre. Je to 
obrovské akvárium se spoustou ryb a jiných 
mořských živočichů. Jazykový pobyt se nám 
moc líbil, všichni jsme si ho užili.“
V pátek 4. prosince 2015 se ve spolupráci se 
Spolkem rodičů opět uskutečnila Mikuláš-
ská nadílka.
V nejbližším období nás čeká Zpívání u stro-
mečku, 9. 1. 2016 Školní ples a 4. 2. 2016 Zá-
pis do 1. ročníku ZŠ.

Poděkování
Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kte-
ří  v tomto   roce podporovali a spolupraco-
vali  s naší Základní školou a Mateřskou ško-
lou v Sudoměřicích. Poděkování za podporu 
a spolupráci patří zřizovateli školy Obci Su-
doměřice, pracovníkům Školské rady, Sdru-
žení – spolku rodičů při ZŠ a MŠ Sudoměři-
ce, všem vedoucím zájmových útvarů  školy, 
vedoucí místní knihovny Monice Podrazi-
lové, P. Jerzymu Szwarcovi SP, sponzorům, 
členům místních spolků, místním fi rmám, 
rodičům a přátelům školy. 
Do nadcházejícího roku 2016 všem přejeme 
hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spoko-
jenost.

Kolektiv ZŠ
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Z činnosti mateřské školy

Děti se v  MŠ již dobře zadaptovaly, i když 
ranní loučení s maminkami se zpočátku ne-
obešlo bez slziček. Slunné počasí letošního 
podzimu nám umožnilo prožít dopolední 
program herních činností na zahradě.  Tam to 
mají děti moc rády. Hry a stavby na pískovišti 
později vystřídaly hry s napadaným zbarve-
ným listím a s přírodninami. Děti si vyrobily 
korále z  jeřabin, které pověsily ptáčkům na 
keře jako potravu.
Prvním kulturním zážitkem letošního školní-
ho roku bylo loutkové představení pro děti 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký paní Lenky Sasí-
nové. Děti měly v naší MŠ premiéru, protože 
právě u nás hrála tuto pohádku paní Sasíno-
vá s   novými loutkami poprvé. Na pohádku 
a hlavně na její dobrý konec pěkně reago-
vali i ti nejmenší. Z divadla odcházeli všichni 
spokojeni a moc se jim líbilo, že se s novými 
marionetami pohádkových postaviček mohli 
seznámit zblízka.
V  říjnovém odpoledni jsme se sešli i s  dět-
mi ze ZŠ na Vápenkách na Drakiádě. Děti si 
pouštění draků hezky užily, i když nám právě 
větrné počasí příliš nepřálo. Domů si všich-
ni odnesli drobné dárky od Sdružení rodičů 
a dráčky od p. učitelek.
Týden od 19. 10. byl v MŠ ve znamení Přehlíd-
ky skřítků Podzimníčků z domácích dílniček. 
Rodiče doma se svými dětmi vytvářeli skřítky 
rozmanitých podob z mnoha materiálů, které 
jim příroda babího léta poskytla. Hotové je 
nosili s dětmi do MŠ. Všichni jsme obdivova-
li zručnost, velkou trpělivost a tvůrčí fantazii 
všech, kteří se do činností zapojili. Velkou 
radost přinesli vystavení Skřítci především 
dětem a byli naším každodenním tématem 
k povídání.
Ve středu jsme se se skřítky rozloučili, aby-
chom je mohli vystavit v  tělocvičně ZŠ na 

Podzimním dostaveníčku. V MŠ paní učitelky 
dětem předaly diplomy a drobné dárky i od 
SRPŠ a celé dopoledne jsme si zakončili vese-
lými písničkami při kytaře. V podzimním tvo-
ření děti pokračovaly na dílničkách v ZŠ, ve 
kterých vyráběly dráčky, různá zvířátka, pletly 
pavučinky babího léta z vlny a kaštanů nebo 
otiskovaly různé tvary podle svých zájmů. 
S podzimními  listy jsme pracovali s dětmi ve 
Včeličkách v  Keramických dílničkách s  paní 
Bc. Marií Flašarovou. Děti si vyválely placičky 
z keramické hlíny, do kterých si listy otiskova-
ly.  Po vypálení v peci vznikly kachlíky s mo-
tivy listů, které si děti doma mohou zavěsit.
Hry a činnosti s dětmi v MŠ plánujeme podle 
vzdělávacích potřeb dětí a podle aktuálního 
dění, které se kolem nás právě odehrává.
V listopadu jsme navštívili se Včeličkami Míst-
ní knihovnu. Děti se vždy do knihovny velmi 
těší. Knihovnice Monika Podrazilová dětem 
v  knihovně připravila tvoření, ve kterém si 
vykreslovaly postavičky z Betléma. Děti se ale 
nejvíce těšily na plné police knih a na to, že 
si budou moci vybrané knihy samy prohlížet.  
To se jim splnilo a tak se vracely do MŠ s pro-
žitky i  s  vypůjčenými knihami, které si nyní 
čteme v MŠ na pokračování.
Berušky si v podzimních hrách a činnostech 
také hrály„Na řemesla.“ Velice si oblíbily pís-
ničku s tanečkem Kalamajka, proto si posta-
vy kominíků vytvořily se svými p. učitelkami. 
Zdařilá dílka si vystavily na nástěnce v  šat-
ně….
Před 1. adventní nedělí pořádáme v MŠ ad-
ventní dílničky. Každoročně oslovujeme paní 
Podrazilovou, která rodičům na objednáv-
ku zhotoví zelené věnečky z  chvojí, které si 
potom v MŠ na dílničce mohou ozdobit. Na 
konci listopadu jsme se odpoledne sešli ve 
vánočně vyzdobené jídelně, kde si děti s ma-
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minkami tvořily věnečky do svých domovů. 
Paní kuchařky všem připravily sladké pohoš-
tění. 
 Adventní věnečky vyrábíme i ve třídách. Le-
tos si pro věneček obě třídy vybraly červené 
svíce a každý z dětí si na věneček přilepil svoji 
ozdobu.  V celém tomto období očekávání se 
věnujeme tradičním předvánočním přípra-
vám. Pečeme perníčky, tvoříme svícny, kres-
líme přáníčka a se staršími dětmi zdobíme 
stromeček ozdobami koupenými i vyrobený-
mi. Děti se učí koledy a vánoční písničky, aby 
je zazpívaly svatému Mikuláši, který nás také 
v MŠ přijde navštívit. Když rozsvítíme na věn-
ci 3. svíci, děti již s  napětím očekávají, jestli 
k nám letos do školky přijde i Ježíšek. 
Pro zpívání u vánočního stromu u statku 
18. 12. jsme si letos kromě koled vybrali i píseň 
ze zpěvníku „Rok ve verších a písničkách“ paní 
Jaroslavy Horáčkové o Ježíškovi, který k nám 
přichází o Vánocích. Děti si ji velmi oblíbily.
 „ O Vánocích, o Vánocích, štěstí nosí nám, 
o Vánocích, o Vánocích, s láskou vchází k nám. 
Díky jemu budeme hodnější, popřejeme si 

všechno nejlepší. Ježíška má proto každý rád, 
že nás učí druhé milovat.“
Ve školce teď od dětí často slýcháme: „ Paní 
učitelko, já už se lepším.“
Na závěr bych chtěla poděkovat našemu zři-
zovateli OÚ Sudoměřice za vstřícný postoj 
k potřebám MŠ. Vybavení naší MŠ hračkami 
a  pomůckami, které s  pedagogickými pra-
covnicemi používáme k  předškolní výuce, 
je na velmi dobré úrovni.  V tomto kalendář-
ním roce jsme zakoupili nové hry pro rozvoj 
řečových i jazykových dovedností, matema-
tických představ a prostorové orientace, sou-
bory pohádek, domeček na zahradu, apod. 
Tyto hry a pomůcky rozvíjejí dovednosti dětí 
hravou formou, používáme je s ohledem na 
individuální potřeby dětí a pro rozvoj školní 
zralosti.
Všem čtenářům zpravodaje přeji klidný a po-
kojný adventní čas, krásné Vánoce a v novém 
roce 2016 pevné zdraví, hodně radosti, štěstí 
a osobní spokojenosti. 

Za MŠ zapsala
Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
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Duchovni okénko otce Jiřího

Svatý rok milosrden-
ství
Jubileum milosr-
denství bylo zaháje-
no otevřením Svaté 
brány ve vatikánské 
bazilice o slavnosti 
Neposkvrněného po-
četí Panny Marie 
8. prosince 2015. Za-
končení Roku bude 

na Krista Krále (20. 11. 2016). Jak uvádí vati-
kánské tiskové středisko, v tyto dny se bude 
zároveň připomínat 50. výročí uzavření 
II. vatikánského koncilu. Jubilejní rok byl ve 
Starém zákoně vyhlašován každých 50 let. 
V tomto období byla dávána svoboda otro-
kům a vracel se majetek původnímu majiteli. 
Jak uvedl Jan Pavel II., „podle Zákona Izraele 
spočívala spravedlnost především v ochra-
ně slabých“. Katolická církev započala tradici 
Svatých roků za papeže Bonifáce VIII. v roce 
1300. Hlava katolické církve tehdy stanovila 
jejich konání na období jednou za sto let. Od 
roku 1475 bylo řádné jubileum vyhlašováno 
každých 25 let, aby je mohly prožít všechny 
generace. Dosud bylo slaveno 26 řádných 
Svatých roků, poslední z nich proběhl v roce 
2000. Od 16. století se začaly vyhlašovat 
také mimořádná jubilea, která měla zdůraz-
nit události zvláštního významu. Posledními 
takovými byl rok 1933 (1900 let od Vykou-
pení) a 1983 (1950 let od Vykoupení). Církev 
dala starozákonnímu jubileu nový duchovní 
význam. Milostivý rok spočívá v odpuštění, 
jež je nabídnuté všem, a v možnosti obnovit 
vztah s Bohem i s druhými lidmi. Skrze nové 
jubileum chce papež František postavit do 
centra pozornosti milosrdenství Boha, který 
zve lidi k návratu k sobě. Křesťané jsou podle 

něj dále povoláni, aby „přinesli útěchu kaž-
dému člověku naší doby“. Milosrdenství je 
téma papeži Františkovi zvlášť blízké, neboť 
si za své biskupské (a později papežské) hes-
lo zvolil větu: „Miserando atque eligendo“
(v překl. „Pohleděl na něj s milosrdenstvím 
a vyvolil jej“). 
V olomoucké katedrále byla otevřena Svatá 
brána na 3. neděli adventní; na Svatém Hos-
týně bude otevřena v noci z 31. 12. na 1. led-
na; na Velehradě 24. ledna při pouti k P. Ma-
rii, Matce jednoty křesťanů. Znamením 
Svatého roku je pouť, kterou každý vykoná 
podle svých sil, protože pouť je podnětem 
k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se 
necháme obejmout Božím milosrdenstvím 
a zavážeme se být milosrdní k druhým, jako 
je Otec k nám. Zvláštní akcent bude na dobu 
postní. 
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Hlavní náplní Roku milosrden-
ství je víra, i to, že má navracet 
církev k jejímu prvořadému 
poslání, totiž ve všech as-
pektech svého pastoračního 
života být znamením a  svě-
dectvím milosrdenství. Papež 
František napsal: Kéž je v tom-
to Svatém roce církev ozvě-
nou Božího slova, které zní 
mocně a přesvědčivě jako slo-
vo a úkon odpuštění, opory, 
pomoci a lásky. Ať neúnavně 
nabízí milosrdenství a je vždy 
trpělivá v poskytování útěchy a odpuštění.
Proto kromě jiného vyhlašujeme zvláštní 
příležitost k přijetí svátostí a doplnění výu-
ky u těch, kteří nevyužili dřívějších možností 
nebo byli někde odmítnuti (jako „amnestie“ 
v roce křtu). Pro Svatý rok udělil papež všem 
kněžím mimořádnou fakultu rozhřešovat 
biskupské rezerváty. Od Popeleční středy 
pak budou mít někteří kněží jako mimořád-
ní vyslanci milosrdenství pověření rozhřešit i 
papežské rezerváty. V pátek 11. 3. 2016 bu-
dou uspořádané ve všech kostelích adorace 
do pozdních večerních hodin a při nich na-
bídnuta příležitost ke svaté zpovědi zvláště 
těm, kteří chodí málo. 
V sobotu 28. 5. 2016 ve spolupráci s radiem 
Proglas buďte spolupořadateli Národní pou-
ti Svatého roku do Krakova – Łagiewniků. 
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok mi-
losrdenství (k soukromé osobní modlitbě)
Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdný-
mi, jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi 
nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. Ukaž nám 
svou tvář a budeme spaseni. Tvůj láskyplný 
pohled osvobodil Zachea a Matouše z otro-
čení penězům, cizoložnici Marii Magdalénu 
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, 
přiměl Petra plakat, když tě zradil, a zaručil 
kajícímu zločinci ráj. Dej, ať každý z nás slyší 

tvá slova určená samařské ženě, jako bys je 
říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, 
Boha, který projevuje svou všemohoucnost 
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: 
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou 
tváří, tváří svého Pána, vzkříšeného a osla-
veného. Tys chtěl, aby také tvoji služebnicí 
byli podrobení slabosti, a tak mohli soucítit 
s těmi, kdo se potýkají s  nevědomostí 
a omylem: dej, ať každý, kdo se s jediným 
z nich setká, zakusí, že ho Bůh očekává, mi-
luje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jako 
pomazáním, aby se Svatý rok milosrdenství 
stal rokem Hospodinovy milosti a aby tvá 
církev s obnoveným nadšením mohla přiná-
šet radostnou zvěst chudým, vyhlásit svo-
bodu zajatým a zdeptaným a navrátit zrak 
slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrden-
ství, o to prosíme Tebe, jenž žiješ a kraluješ 
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. 
Amen. 

Farní pouť do Mariazell
Bude se konat 7. - 8. května 2016. V sobotu 
zúčastníme se mariánského průvodu. V ne-
děli po snídání a mši sv. odjedeme do Melku 
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(prohlídka kostela) a pak mariánská pobož-
nost na poutním místě Maria Taferl. Celková 
cena za dopravu, ubytování za noc, snídá-
ní, prohlídka kostela v Melku činí 2000Kč 
(750Kč + 50EU). Autobus je objednán pro 
45 lidi. Zájemci, hlaste se do 15. února 2015 
v sakristii, kde také prosím doneste zálohu 
750Kč. Do 29. 2. 2015 musím odeslat zálohu 
na ubytování v částce 600EUR, tak prosím, 
dodržte termín přihlášeni. Vy, kteří se přihlá-
síte po 15. 2. budete jen jako náhradníci.

Advent bez vánoc?
Ano, zamýšlím se nad tím, když sleduji děj 
nejen ve městech a obchodních centrech, 
ale již i v naši obci. Nechceme byt zaostalí, 
tak si udělejme to co jiní: Vánoce bez ad-
ventní doby. Chtěl bych jen podotknout, 
že adventní doba začíná dle církevního ka-
lendáře 1. neděli adventní. Celou dobu ad-
ventní máme prožívat s vnitřní usebraností 
a touhou po Kristu. Při oslavách by se mělo 
pamatovat na skromnost, aby se nepřed-
cházela plná radost vánočních svátků. Vá-
noční doba, kdy se u štědrovečerní vigilie 

rozsvěcoval vánoční stromek, byl vždycky 
v křesťanské tradici zaužívaný na tento den. 
Proč je najednou dnes ta uhoněnost, k čemu 
vede? Nebudu se divit, když za nějaký čas 
na popeleční středu budou někteří chtít 
již oslavovat Velikonoce. Vidím, že i oslavu 
sv.  Mikuláše chce moderní doba předběh-
nout a zastínit tzv. „čertovským harašením“ 
a to já už vůbec nechápu. Veřejná oslava čer-
tovských her může jen vést, že děti od malič-
ka nebudou se bát zlého i toho, že on může 
v nich působit. Jeden ze světců sv. Josef Ka-
lazánský, který se věnoval dětem a mládeži 
napsal: „Jestli dítě od malička bude vedeno 
k víře a k Bohu, můžeme čekat pokojný běh 
celého jeho života“. Představme si teď opak, 
co asi můžeme čekat pro ně? Komu tak na to 
záleží, aby děti odtahovat od Boha. U evan-
gelisty sv. Marka vidíme jednou zajímavost: 
„Přinášeli děti k Ježíši, aby se jich dotkl, ale 
učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uvi-
děl, rozhněval se a řekl: „Nechte děti přichá-
zet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým 
patří království Boží. Amen, pravím vám, 
kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě 
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do něho nevejde.“ Objímal je, vzkládal na ně 
ruce a žehnal jim. (Marek 10:13 – 16).
Jsem přesvědčen, že nejkrásnější svědectví 
víry je to, když člověk vyzná, že je vděčný, 
že ho rodiče přivedli k Pánu ve křtu a že se 
od Něj nikdy vědomě neodvrátili a že i přes 
svou hříšnost Jej mohli stále blíže a blíže 
poznávat a Jej následovat. Toto je pro mne 
nejkrásnější svědectví víry. Toto je největší 
zázrak. My často raději slyšíme, že někdo 
byl alkoholik, narkoman, násilník, prostě byl 
na dně a potom uvěřil. To zní bombasticky. 
Ale díky Bohu za ty, kdo od Pána nikdy ne-
odpadli. Nicméně, kéž by obou typů těchto 
svědectví jen přibývalo. Chtěl bych na závěr 
pozvat všechny o  štědrovečerní vigilii na 
15hod. do našeho kostela, na pobožnost 
u jesliček pro děti a rodiče. „Půlnoční“ mše 
sv. bude ve 23 hod. Na Hod vánoční vás zvu 
kromě mše sv., která bude v  9,30hod., na 
vánoční besídku v  15. hod, kterou předve-

dou děti s naší farnosti. Těším se na každého 
člověka dobré vůle a přijměte vánoční po-
selství a přání: Ježíš Kristus přichází jako ten, 
který chce naše dobro. Přichází…
…aby potěšil všechny nešťastné a dal jim 
novou naději.
…aby nás osvobozoval od zla, které máme 
v sobě, i od zla, které přichází zvenku.
…aby nás vyvedl ze všech závislosti, do kte-
rých jsme se dostali.
…aby nám odpustil i naše selhání.
…aby nám dal zakusit radost stát se jako on 
obdarováním druhých.
Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má 
Bůh rád, že u něho – na rozdíl od lidí – ne-
existuje nikdo odstrčený, osamocený, ne-
milovaný… A to je vlastně důvod vánoční 
radosti. Všem přeji pokojné prožití doby 
adventní, pak požehnané vánoční svátky 
a šťastný vstup do nového roku 2016.

o. Jiří
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Z činnosti MO Svazu důchodců

Po horkém létě a krásném dlouhém podzi-
mu, kdy jsme uspořádali pro naše členy ně-
kolik kulturních akcí, se pomalu blíží Vánoce 
a konec roku, zas budeme o rok starší. Jak to 
v našem věku utíká!
V měsíci září se za krásného počasí uskuteč-
nil zájezd do Sloupu, kde jsme si prohlédli 
zajímavé a pěkné jeskyně, odtud jsme odjeli 
na prohlídku poutního kostela ve Křtinách. 
Po  prohlídce jsme se odebrali na oběd do 
místní restaurace a z důvodu dlouhé čekací 
doby jsme ztratili hodně času. Přesto jsme 
stihli i plánovanou prohlídku hradu Špilber-
ka. Většině účastníků se zájezd líbil, ale nara-
zili jsme i na názory některých členů, kterým 
se nelíbí návštěvy poutních kostelů. Proto 
bychom rádi uvítali nejen kritiku, ale i návr-
hy, která místa navštívit tak, aby bylo všem 
vyhověno a všichni byli spokojeni.
V říjnu jsme měli dvě velké akce. Ve sklepě 
u zahrádkářů jsme měli besedu při burčá-
ku s  přátelskou organizací z  Brezové pod 
Bradlom. Protože tato setkání se konají na 
střídačku každoročně, byla už mezi některý-
mi členy navázána i bližší přátelství, je vždy 
dobrá nálada, přátelské povídání a dojde i na 
písničky.
Další pěkné setkání našich členů se uskuteč-
nilo při členské schůzi, na které jsme si oslavi-
li Den seniorů, popřáli našim jubilantům, kte-
rých bylo letos 22, škoda, že ne všichni mohli 

přijít. I když se na této akci sešlo o něco méně 
členů jako obvykle, dobrá nálada nechyběla.
Koncem listopadu jsme už po třetí uspo-
řádali zájezd do Zlína na Vánoční koncert 
Václava Hybše s hostem Jitkou Zelenkovou 
a jako v předešlých letech nezklamal.
V  prosinci ještě posedíme, ochutnáme při-
nesené vánoční cukroví a zazpíváme si při 
svíčkách.
Zúčastníme se také zpívání u stromečku.
Děkujeme všem našim členům, kteří se 
aktivně zajímají o práci v naší organizaci 
a účastní se akcí, které pro ně pořádáme, ale 
i za připomínky a podněty k další činnosti.
Nejkrásnějším dárkem k Vánocům není nic, 
co se zlatem třpytí.... je to úsměv, láska, po-
hlazení. Nad takový dar žádný není. 
Přejeme všem našim členům i jejich rodinám 
radostné a požehnané Vánoce, hodně štěs-
tí, zdraví a příjemných setkávání po celý rok 
2016.

Růžena Klásková
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Svatomartinská husa

Dne 14. 11. 2015 od 18.00 hodiny se 
v budově zahrádkářů ve Starém potoku 
konala akce Svatomartinské ochutnávání 
mladých vín spojené s podáváním husích 
specialit a svěcení mladých vín.  Pozvánku 
obdrželi členové místní organizace a zá-
stupci družebních organizací zahrádkářů 
ze sousední Skalice, Strážnice a Petrova. 
Čestným hostem byl místní farář O. Jiří.
Předseda MO pan Robert Šrédl nejprve při-
vítal všechny hosty a zhodnotil činnost za-
hrádkářské organizace, popřál všem příjem-
ný večer. Zástupci jednotlivých organizací 
a starosta přednesli své pozdravy. Poté násle-
dovalo svěcení mladých vín a přípitek Svato-
martinským vínem.
Menu tohoto večera: předkrm – patenty 
plněné husími játry, hlavním chodem byla 
pečená husa s kysaným a červeným zelím, 
přílohou byly klasické i bramborové knedlí-
ky. O tento výborný pokrm se postaralo „Řez-
nictví Schäckovi“, za co jim patří velký dík.

Jako moučník se podávaly koláčky. V dobré 
pohodě se jedlo, „koštovalo“ a debatovalo 
do pozdních nočních hodin. Všem organizá-
torům vyslovuji upřímné poděkování.
Nakonec chci  podoktnout, že v příštím roce 
dne 14. 5. 2016 čeká naši organizaci oblastní 
družební výstava vín, na kterou Vás tímto sr-
dečně zvu.
Všem členům naší organizace a všem našim 
občanům přeji hodně štěstí, zdraví, božího 
požehnání a hodně úspěchů do nového 
roku 2016. Za rok na shledanou.

Robert Šrédl
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Spolek přátel destilátů Sudoměřice 
pořádá dne 13. 2. 2016 v  místní tělo-
cvičně ZŠ 14. Československý košt 
ovocných destilátů a macerátů. 
Začátek koštu je ve 14. hod. K  tanci 
a poslechu hraje cimbálová muzika. 
Vyhlášení výsledků a předání cen a di-
plomů bude v 17. hod. Dne 30. 1. 2016 
v 16. hod. proběhne v místní tělocvič-
ně degustace, na kterou srdečně zve-
me všechny místní degustátory. Vzor-
ky na výstavu se vybírají do 26. 1. 2016. 
Láhev na jeden vzorek, to je 0.33l kla-
sický sodovčák, lze vyzvednout jak už 
tradičně v místních hospůdkách, nebo 
u p. L. Kolaříka a p. Z. Fojtíka. Těšíme se 
opět na Vaši hojnou účast.   

S pozdravem S.P.Dest Sudoměřice.

Půjčovna lodí Sudoměřice 
přeje všem 

krásné prožití svátků vánočních 
a šťastný nový rok, 
plný pohody, lásky 

a zdraví.
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Kalendárium Akcí na VýklopníkuKalendárium Akcí na Výklopníku
pro rok 2016 aneb seznam deštivých dnůpro rok 2016 aneb seznam deštivých dnů

Únor

13.2.
Košt ovocných destilátů 14 00 hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
Košt se koná v místní tělocvičně Základní Školy v Sudoměřicích!!!!!!

Březen 
26.3. Pletení šlahaček v 15 00hod. proutky máme přichystány.

Duben
30. 4. Čarodějnický slet  

Květen

1. 5. Odemykání plavební sezony na Baťově kanálu
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, www.obecsudomerice.cz 

8.5. Košt netradičních destilátů a macerátů 
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, 

Červen 

4.6. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 21 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

11.6 Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 21 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

18.6.  Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 21 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

25.6. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby  od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

ČERVENEC
2.7. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 21 00hod.

4.7 Cyrilometodějské táboření pod Výklopníkem 
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz

5.7. Cyrilometodějské táboření pod Výklopníkem hraje Eldorádo
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz 

9.7. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

16.7. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

23.7. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz

Srpen
Karneval s Obelixem termín bude upřesněn.

6.8. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

13.8 Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

20. 8. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

26. 8. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

27.8. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

Září
3.9.  Vaření povidel - aneb tak, jak se to kdysi dělávalo = v kotli a pomalu.
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Bilancování fotbalového oddílu Sportovního klubu 
Sudoměřice, z. s. v polovině soutěže
V  souvislosti s  ukončením podzimní části 
soutěžního ročníku 2015-2016 (dále jen SR) 
výkonný výbor oddílu kopané svolal hráč-
skou schůzi, která se uskutečnila v  sobotu 
21. listopadu 2015 v Obecní hospůdce. Jed-
nání se zúčastnil i hrající trenér mužstva Ma-
rián Cingel a předseda SK.
Jednání hráčské schůze za mimořádné účas-
ti zahájil a řídil předseda fotbalového oddílu 
Petr Hurban. Program rozdělil na dvě části. 
V  první provedl věcné vyhodnocení dosa-
žených sportovních výsledků a celkového 

herního projevu hráčů při soutěžních i ne-
soutěžních utkáních za uplynulé období. 
Do hodnocení zařadil i pohled na průběh 
tréninkových jednotek. Hodnocení vyznělo 
velmi pozitivně ve prospěch hráčů i hrající-
ho trenéra Mariána Cingela. Dále hovořil o:
• nutnosti zvládnou kvalitní přípravu v zim-
ním období všemi hráči, kteří jsou zapsáni
na soupisce klubu;
• organizačně-technickém i personálním za-
bezpečení jarní části SR 2016, kterou je třeba 
zvládnout se ctí v duchu fair-play. Konstato-

Úspěšné družstvo mužů.  Foto: Hana Šebestová 
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val, že oddílu nebyla Sportovně-technickou 
komisí OFS Hodonín vyměřena žádná po-
kuta za obdržené čtyři žluté karty hráčům 
v jednom utkání;
• stabilizaci hráčů pro tento, ale i příští SR.
Po tomto vyhodnocení sportovních výsled-
ků dosažených v  minulém období a práce 
trenéra družstva mužů se rozproudila širo-
ká diskuse. Se svými příspěvky pozitivními 
i kritickými vystoupili jak hráči, tak i trenér. 
Z  jednotlivých diskusních příspěvků vyply-
nul zájem i odhodlání hráčů dosáhnout těch 
nejlepších výsledků a bodů na domácím hři-
šti i na hřištích soupeřů.
V  závěru první části programu schůze vy-
stoupil i předseda SK. Ve svém vystoupení 
především konstatoval, že SK se svými od-
díly byl v  roce 2015 fi nančně stabilizován, 
zásluhou odsouhlasených a obdržených 
fi nančních dotací od Zastupitelstva obce 
Sudoměřice na zabezpečení činnosti SK, 
za které je třeba veřejně poděkovat. Dále 
ubezpečil hráčskou schůzi, že žádosti SK 
o fi nanční dotace z  rozpočtu obce na rok 
2016 na činnost budou zaslány do 30. listo-
padu 2015 na obecní úřad.
Jednou z  významných událostí SK v  roce 
2016 bude svolání valné hromady. Předpo-
kládáme, že se uskuteční koncem prvního 
kvartálu 2016, tedy do zahájení jarní části SR 
2016.

Z dalších úkolů pro činovníky SK v roce 2016 
bude zahájení jarní části soutěže mladších 
žáků a dospělých. Jarní část SR u kategorie 
mužů bude zahájena 3. dubna 2016 dvanác-
tým kolem. Mladší žáci (7+1) budou rovněž 
zahajovat soutěž dvanáctým kolem a taky 
3. dubna 2016. Jsem přesvědčen, že ukon-
čení soutěžního ročníku 2015-2016 bude 
úspěšné pro naše kolektivy a fanouškům 
jistě uděláme radost.
V neposlední řadě a to jen připomínám dě-
tem, mládeži a rodičům, že 18. 6. 2016 při-
pravíme pro Vás III. ročník Sportovního dne 
pro rodinu.
Výkonný výbor bude nadále pokračovat 
v  zabezpečování technických úprav v  na-
šem sportovním areálu. V závěru bylo před-
sedou SK poděkováno výkonnému výboru 
fotbalového oddílu za práci, hráčům za do-
sažené sportovní výsledky. Zvláštního oce-
nění se dostalo trenéru Mariánu Cingelovi 
a místnímu zastupitelskému sboru za přízeň 
a fi nanční podporu.
Po vystoupení předsedy SK byla otevřena 
druhá část jednání Petrem Hurbanem, ve 
kterém pokračovala neformální beseda 
hráčů, trenéra s  přítomnými činovníky. Při 
besedě byla podána večeře, kterou připra-
vil a zafi nancoval šéf Obecní hospůdky. 
Díky!

Tabulky po podzimní části SR 2015-2016
IV. třída – skupina „B“ MUŽI
Poř. TJ, SK COU V R P Skóre Počet bodů
1. Sokol Louka 8 6 1 1 31:90 19
2. SK Sudoměřice, z.s. 8 6 0 2 38:13 18
3. TJ Horňácko Hrubá Vrbka 8 5 1 2 13:9 16
4. Sokol Tvarožná Lhota 8 2 0 6 12:22 6
5. FK Nová Lhota 8 0 0 8 6:46 0
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Poněvadž přicházejí Vánoce a stojíme na prahu roku 2016, dovoluji si popřát dětem, 
mládeži a všem lidem dobré vůle příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v novém roce a „sportujte s námi!“

Váš
Dr. Štěpán Buček, předseda SK Sudoměřice, z.s.

Okresní soutěž mladších žáků (1+7)
Poř. TJ, SK COU V R P Skóre Počet bodů
1. Slavoj Rohatec 10 10 0 0 75:12 30
2. Nesyt Hodonín 10 7 2 1 50:35 23
3. Sokol Lovčice 10 6 1 3 37:24 19
4. SK Sudoměřice, z.s. 10 6 1 3 40:32 19
5. Mogul Vacenovice 10 5 2 3 42:20 17
6. Kovo Ždánice 10 4 2 4 32:35 14
7. Vlast Ježov 10 4 1 5 24:39 13
8. TJ Dolní Bojanovice 10 3 0 7 30:42 9
9. Sokol Sobůlky 10 2 2 6 25:52 8
10. 1. FC Čejkovice 10 1 1 8 24:58 4
11. TJ St. Poddvorov 10 0 2 8 22:52 2

Legenda:
COU – celkem odehraných utkání 
V – výhra, R – remíza, P – prohraná utkání
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Okénko Vlasty Hynčice

Cyklistická sezona skončila, je čas na ro-
dinu, přátelé i svátky. Mám ještě hodně 
práce před sebou, příprava na další se-
zonu, kde nás čekají hlavně mezinárod-
ní závody po Evropě. Není to snadné 
vše sehnat, koupit a realizovat bez po-
moci sponzorů, kamarádů a rodin by 
to vůbec nešlo! V zimním období nás 
čeká fyzická příprava na novou sezonu, 
což zabere taky moc času. Musím po-
chválit mé svěřence za skvělé výkony nejen na 
závodech, ale i ve škole a reprezentování naší 
země v zahraničí! Jsem hrdý na to, že jsem 
mohl reprezentovat na Mistrovství světa i naši 
hezkou obec, která má co nabídnou i ve světě! 
Není důvod si stěžovat na druhé, ale je po-
třeba začít u sebe. Mám v plánu vybudovat 
malou dráhu pro děti, které rádi jezdí na kole, 
kde se naučí ovládat své kolo a tím budou 
lepšími cyklisty v provozu. Mám zkušenosti 
s vyučováním „bezpečně na kole“. Docela mě 
zarazilo, že některé děti neuměly ve čtvrté tří-
dě jezdit na kole! Je potřeba děti vytáhnout 
z domu od počítačů na různá sportoviště, ale 

musí chtít sami. Rodiče by je měli ve spor-
tovních aktivitách podporovat. Dnešní doba 
je už jiná, hlavně rychlá a proto se ze vším 
musí začít hodně brzo i ve sportu! Snad se 
nám podaří vychovat nějaké úspěšné spor-
tovce, kteří budou vzorem dalším dětem, tak 
jak jsem to měl i já! Zatím jsem spokojený 
a věřím, že se vše povede a budu dělat ra-
dost všem svým příznivcům, ale i sponzorům 
a rodinám. 
Všem přeji příjemné prožití Vánočních svát-
ku a hodně ujetých kilometrů na kole v no-
vém roce 2016.

Vlasta Hynčica
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Hokejbal Sudoměřice 

Po ukončení činnosti několika starších hráčů 
jsme museli na extraligový ročník 2015-2016 
doplnit mužstvo. To se nám podařilo o mladé 
hráče z Kyjova a ze Senice. Naše mladé muž-
stvo v podzimní části nenasbíralo tolik bodů, 
kolik jsme si dali před sezonou za cíl. První část 
podzimu jsme neodehráli podle našich před-
stav, ale zápas od zápasu jsme zjišťovali, že 
když se bude s mladými hráči pracovat stále 
víc a víc, budou platnými hráči extraligy. 
Kromě zápasu v Letohradu a doma s Karvi-
nou, které se nám vůbec nepodařily, jsme 
odehráli spoustu kvalitních utkání. Např. utká-
ní s Kladnem, Plzní a na Kertu v Praze jsme po-
dali velmi kvalitní výkony, ale na body jsme 
nedosáhli. Mužstvo je nezkušené a musíme 
pracovat na tom, abychom bránili důrazněji 
a stříleli více branek. Když se nám toto podaří, 
tak všichni věříme, že cíl naší sezony play off  
dosáhneme. 
Dále musíme upozornit občany, že jsme při-
hlásili do nového ročníku 3 mládežnická druž-
stva, a to minipřípravku, přípravku a mladší 
žáky, o které se velmi dobře stará trenér Mário 

Dinka a Josef Hájek z Veselí nad Moravou.  Za 
přípravku nás reprezentují: Liliana Dinková, 
Mário Dinka ml. a Radim Hujsa. 
Dále se náš oddíl rozšířil o B mužstvo, které 
v podzimní části odehrálo velmi slušné zápasy 
v okresní lize. B mužstvo vede Marek Danielik. 
Chtěli bychom oslovit všechny naše rodiče 
s malými dětmi, kteří by se chtěli přidat do 
našeho hokejbalového oddílu, ať kontaktují 
vedení hokejbalu. 
Závěrem děkuji obecnímu úřadu a všem 
sponzorům za fi nanční podporu.  
Děkujeme všem lidem, co se o hokejbal starají 
a všem našim věrným fanouškům.

Jan Kaluža
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Krásné prožití svátků vánočních 

a šťastný nový rok 2016 plný pohody 

přeje AZ Kvaltín
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Pouť na Antonínek 4. října

Průvod masek obcí

foto: Martin Mikl ml.

foto: Pavla Sochorová
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