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Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný ! ...
 

ROČNÍK IX.         ČÍSLO 1          ČTVRTLETNÍK          BŘEZEN 2007
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Vážení sudoměřičtí, 

dne 21.3.07 v 1:07 hod nám začalo jaro. Pro mnohé symbol probouzející se přírody, pro 
křesťany oslava Velikonoc. Tyto svátky připadají vždy na první neděli po jarním úplňku, což 
letos připadá na 8. duben a na ně pak navazují svátky Nanebevstoupení (40.den ), Svatodušní 
(50.den ) a Boží tělo (60. den).              

Velikonocům předchází 40tidenní půst. Náplní postního období je příprava na slavení ve-
likonočního tajemství. Předvelikonoční postní doba končí odpoledne na Zelený čtvrtek. Napo-
sledy zvoní kostelní zvony, které po mši „odlétají do  Říma“ a vrátí se až na Bílou sobotu. 

Velký pátek je v křesťanské liturgii dnem hlubokého smutku neboť připomíná Kristovo 
ukřižování. Nekoná se mše, ale bohoslužba obsahuje jen čtení písma a zpěvy, je odhalen symbol 
kříže a vystaven tzv. Boží hrob. 

Bílá sobota představuje bdění u Kristova hrobu a nekonají se žádné obřady. Je to den pří-
pravy na velikonoční noc. Východem první hvězdy začíná podle liturgického času nový den. 
Po západu slunce se tedy Bílá sobota považuje za součást Neděle zmrtvýchvstání. 

Tu noc vstane Kristus z mrtvých a zvítězí nad smrtí.  Při zpěvu Gloria se poprvé od Zeleného 
čtvrtku rozeznějí zvony.

Velikonoční pondělí má to specifi kum, že ho neslaví jen křesťané, ale velká většina lidí. 
Chodí se „po šlahačce“, pije dobré pití a jí dobré jídlo. Je to pradávný symbol veselí po dlouhém 
období půstu.                          

Křesťanské velikonoce oslavují Krista, který vzal hříchy lidí na sebe, nechal se pro ně ukřižo-
vat a zázračně vstal z mrtvých. Pro mnohé jsou Velikonoce spíše synonymem jara, nové energie, 
zelených ratolestí, žlutých kuřátek či barevných vajíček. Ať už k nim máte vztah jakýkoli, vězte, 
že jaro je magický čas pro očistu těla i ducha.                     

                                                                                 Vaše redakce

                                      J A R O 

Slunce svítí tepleji, Zima už mizí, sněhuláci tají,

chodím vonnou alejí děti myslí na hrátky, jarní dovádění.

Ptáčci pěkně zpívají Až zasvítí sluníčko, pookřejí maličko,

a včely květy opylují. I kytky kolem nás budou vonět zas.

Jarní den už končí,  

nám se spí zas sladší.

Tomáš Tomčala Šárka a Petr
5. třída
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Vážení spoluobčané, do Vašich domovů přichází nové vydání Sudoměřského zpravodaje. Toto 
vydání zpravodaje je nové i tím, že ho připravovala nová redakční rada a tato si dala za svůj hlavní 
cíl rozšiřování informovanosti široké veřejnosti o dění v naší obci,  o akcích a činnostech  zájmo-
vých i sportovních organizací. Přejeme jim v tomto ambiciosním záměru hodně úspěchů.   

Po mírné zimě nám přichází jaro a tato změna nám přináší nejenom radost, ale i starosti. 
Konečně po delší době se dá vyjít do přírody a pak je také mnoho co vidět. Kdo se v těchto 

dnech vydal na procházky po obci, nebo po jeho blízkém okolí uvidí spoustu nepořádku a spousty 
černých skládek. V těchto dnech jsem například obdržel několik fotografi í z černé, nepovolené 
skládky u potoka, poblíž mostku  směrem k Zezulově uličce. Hrůza! Co se naváží do nedávno tě-
ženého území u obrázku sv.Petra a Pavla, území které je určené k rekultivaci. Připomínám, že sem 
se může   navážet pouze čistá zemina ze staveb. A co se tam dnes naváží! Jak to vypadá v potoku 
u požární nádrže, plno plastů a dalších nečistot, co najdeme nahoře v bývalé pískovně v Čertory-
jích, co se nachází v příkopech podél cest a všude možně, kde jen si to můžeme představit. Téměř 
v každém koutě naší obce je nepořádek, zaviněný nepořádností lidí, bohužel musím říct našich 
občanů  a jejich netečností k životnímu prostředí. Budeme se těmito problémy v příštích dnech 
a měsících hodně zabývat, aby se nám naše obec nestala odpudivou skládkou. Vždyť tady chceme všich-
ni žít a být spokojeni a k tomu potřebujeme čistou a příjemnou přírodu. Každá domácnost má mít 
popelnici, ze zákona se musí platit na občana a proto můžete mít popelnic kolik chcete, bude Vás to stát 
stejně. Děkujeme těm občanům, kteří se k našemu životnímu prostředí chovají ohleduplně a těm ostat-
ním to doporučujeme. Protože úklid nepořádku stejně zaplatíme my všichni z rozpočtu obce. 

Co nás v příštím období čeká? Ze staveb je to dokončení stavebních prací v ulici Příční na 
Stavbě, včetně opravy komunikace. Dále výstavba inženýrských sítí v lokalitě Díly za zahradou, 
dokončení výstavby tenisového kurtu ve sportovním areálu U Kolní, dobudování I. etapy výstavby 
vinařského areálu ve Starém potoku a dokončení první části staveb autobusových zastávek, vybu-
dování další etapy zastávek na Stavbě a výstavba dětského hřiště v Chaloupkách.

Ze společenských akcí připomínám otevírání plavební sezony na Baťově kanálu 1. května. Letos 
je trochu v netradiční formě, protože slavnost bude probíhat na slovenské straně, na novém pří-
stavišti „Na Dvanáctce“. Na tuto akci jsou pozváni různí vládní a političtí činitelé, včetně našeho 
prezidenta. Další akce jsou uvedeny v rubrice kulturní komise.

Přeji Vám všem příjemné prožití jarních měsíců.                 

Usnesení č. IV/1.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu  IV.-tého zasedání 
zastupitelstva obce Sudoměřice : p. Jiří Janeček a paní Pavla Sochorová.
Hlasování č.1: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. IV/2:
 Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   program zasedání zastupitelstva
 Hlasování pro usnesení č.2: pro 10, proti 0, zdržel se 0
 
Usnesení č. IV/3:
Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e  rozpočtové opatření č. 6 na r. 2006, příloha k materiálu Č.j. 

slovo starosty

Usnesení  ze  IV. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice, 

které se konalo dne 27. prosince 2006 

v 18.00 hodin konané v budově Obecního úřadu.
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ZO/IV/01/2006 – beze změn.  
Hlasování pro usnesení č.3: pro 10, proti  0, zdržel se 0 

Usnesení č. IV/4:
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje:  na základě zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu v platném 
znění, vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumen-
taci ve znění pozdějších předpisů a § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění návrh změny č. 1 ÚPn SÚ Sudoměřice zpracovaný Urbanistickým střediskem Brno, spol. s 
r.o., Příkop 8, 602 00 Brno v 9/2006, vyhlášení změny č. 1 ÚPn SÚ Sudoměřice obecně závazným 
právním předpisem o závazných částech ÚPn SÚ Sudoměřice dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, který je součást přílohy:
Obecně závazná vyhláška o závazných částech ÚPn SÚ Sudoměřice pro změnu č. 1 (příloha č. 2).
Bere na vědomí: Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 1 ÚPn SÚ Sudoměřice, které obsahuje 
stručnou charakteristiku navrhovaného řešení spolu s vyhodnocením všech stanovisek, námitek a 
připomínek k projednávané změně (příloha č. 1),
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, od-
boru územního plánování a stavebního řádu s tím, že stanovisko je tímto usnesením respektováno 
(příloha č. 3)
Ukládá: Pořizovateli zajistit uložení a evidenci schválené změny č. 1 ÚPn SÚ Sudoměřice v soula-
du s § 19 odst. 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci ve znění pozdějších předpisů,
Starostovi obce zabezpečit při činnosti obecního úřadu respektování schválené územně plánovací 
dokumentace. 
Přílohy :
1) Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 1 ÚPn SÚ Sudoměřice
2) Obecně závazná vyhláška o závazných částech ÚPn SÚ Sudoměřice pro změnu č. 1
3) Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č. 1 ÚPn SÚ Sudoměřice
Hlasování pro usnesení č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. IV/5:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice pověřuje starostu obce Stanislava Tomšeje, k zastupování zájmů 
obce Sudoměřice v Nadačním fondu Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu.
Hlasování pro usnesení č.5: pro 10, proti 0, zdržel se 0

V Sudoměřicích dne 27. 12. 2006   Stanislav Tomšej, starosta, v.r. Josef Šebesta, místostarosta, v.r.

Usnesení č. V/1.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   za ověřovatele zápisu o průběhu  IV.-tého zasedání 
zastupitelstva obce 
Sudoměřice : RNDr.Bc. Danuši Novákovou a RSDr. Štěpána Bučka.
Hlasování č.1: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. V/2:

Usnesení  z  V. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice, 

které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu Sudoměřice 

v pondělí 5. února 2007 od 18.00 hodin. 
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Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   program zasedání zastupitelstva
Hlasování pro usnesení č.2: pro 10, proti 0, zdržel se  0

Usnesení č. V/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   program zasedání zastupitelstva
Hlasování pro usnesení č.2: pro 10, proti 0, zdržel se  0

Usnesení č. V/3:
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   návrh ROZPOČTU na r. 2007, příloha k materiálu Č.j. ZO/
V/01/2007.
Hlasování pro usnesení č.3: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. V/4:
Zastupitelstvo obce po projednání  s c h v a l u j e návrh rozpočtového výhledu na r. 2008-2009 dle 
přílohy k materiálu Č.j. ZO/V/02/2007.
Hlasování pro usnesení č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. V/5:
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    výsledky inventarizace majetku, kterou provedla inventarizační 
komise. 
Hlasování pro usnesení č. 5: pro 10,  proti 0, zdržel se 0                                                      
                
Usnesení č. V/6:
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   pronájem bývalé odstavné plochy pro kamiony  a adminis-
trativní budovy fi rmě ŠTIR Písek a pověřuje starostu k sepsáním nájemní smlouvy. Zastupitelstvo 
obce schvaluje pronájem manipulační plochy za bývalou  odstavnou plochou pro kamiony fi rmě 
TOMAVA Ost.Nová Ves a pověřuje starostu k sepsání nájemní smlouvy. 
Hlasování pro usnesení č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se  0
                                                                                                                                    
Usnesení č. V/7:
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   příspěvek ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR ve Veselí 
n.Mor. ve výši  1 000,-   tis. Kč. 
Hlasování pro usnesení č. 7:  pro 10,  proti 0, zdržel se  0

Usnesení č. V/8:
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   záměr prodeje pozemků  části parc.č. 2654/35 o výměře 9630 m2 
v k.ú. Sudoměřice a parc.č. 301/2  o vým. 359 m2 v k.ú. Sudoměřice v souladu s § 39 odst.1 zákona č. 
128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnit na úřední desce obecního úřadu.
Hlasování pro usnesení č. 8: pro 10,  proti 0, zdržel se 0
      
V Sudoměřicích 5. února 2007  Stanislav Tomšej, starosta, v.r. Josef Šebesta, místostarosta, v.r.

2. 4. 2007 v 18.00 hod.
4. 6. 2007 v 18.00 hod.
3. 9. 2007 v 18.00 hod.
5.11. 2007 v 18.00 hod.

Plán zasedání zastupitelstva v r. 2007
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Zpráva sociální komise

Vážení spoluobčané,
máte možnost se kdykoliv během roku obrátit na členy sociální komise se svými dotazy a starost-

mi ze sociální oblasti. Můžete tak učinit osobně nebo písemně na zasedání komise, které se budou 
konat poslední čtvrtek v měsíci ( kromě prosince ) v 18.30 hod. Rozpis zasedání včetně změn je vy-
věšen na úřední desce.

Pavla Kolibová – předsedkyně sociální komise

Kulturní komise  složená z těchto členů: Pavla Sochorová, Marie Smékalová, Ivana Rybecká, 
Radka Bučková, Martin Mikl ml., by ráda v letošním roce uspořádala tyto akce:
- Sudoměřické hody – sobota 2. června 2007, kterým by předcházela páteční taneční rocková zábava
- slavnostní přivítání nově  narozených Sudoměřických dětí  obecním úřadem                  
- přátelské posezení pro důchodce                                                                                          
a je také naděje na letní divadelní představení nebo výstavu.

Pavla Sochorová – předsedkyně kulturní komise

V průběhu roku 2006 vyprodukovali občané Obce Sudoměřice celkem 338,68 tun tzv. zbyt-
kového (směsného) komunálního odpadu, který byl potom následně uložen na skládce. Pokud 
bychom toto množství podělili celkovým počtem v obci žijících obyvatel, tak zjistíme, že l obyvatel 
obce vyprodukoval v průměru 282 kg směsného komunálního odpadu. V meziročním porovnání 
produkce tohoto druhu odpadu zjišťujeme, že množství nevytříděných odpadů stále roste. Proto 
předcházejme vzniku odpadů a ty, které vzniknou, třiďme. V průměru se každému občanovi poda-
řilo vytřídit 4,2 kg nebezpečných odpadů, dále 6 kg papíru, 8,8 kg plastů, 0,2 kg nápojových kartonů 
a 7,5 kg skla. Z uvedených čísel vyplývá, že si v naší obci velmi dobře vedeme např. při třídění plastů 
a nebo i skla. Více přidat bychom ale měli při třídění papíru a neházet  do směsného odpadu např. 
reklamní letáky, kterých nám v naších poštovních schránkách neustále přibývá.

Přesto není naším cílem, abychom vyprodukovali velké množství vytříděných odpadů, ale abychom 
produkovali  stále méně odpadů a ty, co vzniknou, chceme v maximální míře materiálově využít.

Proto se chovejme šetrně k našemu životnímu prostředí!
Vážení spoluobčané, možná i vy máte nějaký návrh, jak zredukovat produkci odpadu v naší 

obci. Napište nám.  Nejlepší nápady vyhodnotí a ocení naše komise životního prostředí. Tato ko-
mise, kterou zřídilo nové zastupitelstvo, již pracuje a chce se postupně zaměřit na všechny složky 
životního prostředí. Jednou z těchto složek je nakládání s odpady. A protože došlo na tomto úseku 
v naší obci k určité změně, zaměřuje se v tomto období I. čtvrtletí 2007 právě na ni.

Komise životního prostředí například sleduje správné třídění odpadů a můžeme již dnes kon-
statovat, že od chvíle, kdy pytle s vytříděnými surovinami sváží obecní zaměstnanci od jednotlivých 
nemovitostí, se kvalita vytříděných surovin výrazně zlepšila. Snad jen je třeba stále připomínat, abyste 
tzv. PET láhve před vhozením do pytlů či nádob sešlápli a veškeré typy plastů  dávali do nádob a pytlů  
pouze čisté. Prosadili jsme nákup speciálních nádob na třídění odpadů do naší základní školy, kde bu-
dou žáci třídit odpady stejně jako v domácnostech. Jsme také za častější přistavování velkoobjemných 
kontejnerů na shromažďování objemného odpadu z domácností a také odpadu ze zeleně (umístění 
kontejnerů: za tělocvičnou, u staré vodárny, u mostu k potoku). Zde je však velmi důležité Vám při-
pomenout, že tyto odpady není vhodné v kontejnerech míchat, protože u odpadu ze zeleně  zajistíme 
jeho bezplatné využití (např. na palivo nebo do kompostu) a naopak za odpad objemný musí obec 

Zpráva kulturní komise

Zpráva komise životního prostředí
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zaplatit za jeho uložení na skládce. Proto bychom vás chtěli požádat o maximální ohleduplnost při 
jeho správném ukládání do přistavených kontejnerů. Pokud budete mít doma větší množství odpadu 
a nebudete si vědět rady co sním, sdělte to na obecním úřadě, který se ve spolupráci s naší komisí  
bude snažit najít pro Vás řešení. V žádném případě nezakládejte černé skládky v okolí obce. Nejenže 
tyto skládky kazí vzhled naší obce, ale jejich odstranění je pro naši obec velmi nákladné 

Těšíme se na Vaše náměty a připomínky, které můžete posílat i anonymně do poštovní schránky na bu-
dově Obecního úřadu nebo přímo předsedovi komise ŽP Marianu Kočišovi (e-mail: kocis@centrum.cz)

Komise ŽP Obce Sudoměřice

Již několik let má naše mateřská 
škola nastartován plán vzdělávání dětí 
v mateřské škole ke zdravému životnímu 
stylu. Aby se dítě v mateřské škole cítilo 
zdravě a bezpečně, je třeba uskutečňovat 
mnoho zásad, které napomáhají správ-
nému rozvoji. Především je to dostatek 
času pro spontánní činnosti a dostatek 
času pro pobyt venku. Snažíme se tyto 
dvě nejdůležitější zásady naplňovat. Pro 
spokojenost dětí máme v MŠ pestrou na-
bídku mimoškolních aktivit. Chtěla bych 
upozornit na některé akce ve druhém 
pololetí školního roku. Již po mnoho let 

se naše MŠ zapojuje do předplaveckého výcviku dětí v KPB v Hodoníně. Nejinak je tomu i v letošním škol-
ním roce.V měsíci dubnu a květnu nás čeká 10 lekcí výcviku. Děti jsou velmi spontánní, hry s vodou mají 
velice rády. Učí se nejen plavat, ale zároveň se otužují, učí se samostatnosti a zodpovědnosti.

Co nás čeká:
- Filmové představení v KD Strážničan.
- Divadelní představení v KD Strážničan.
- Divadelní představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.
- Koncert pro děti v ZUŠ  Strážnice.
- Koncert skupiny Motýl-Erika v mateřské škole.
- Rybářský den u rybníku Vaňďurák ve spolupráci s Místní rybářskou skupinou.
- Školní výlet do Lednice s bohatým programem. Návštěva Hippoclubu Lednice – jízda na

 ponících, skupina Zayferus – výcvik sokolů a jiných dravců, lukostřelba, prohlídka zámku,
 parku, skleníku a mnoho jiných možností. Výlet se uskuteční s rodiči.

- Dětský karneval v tělocvičně ZŠ – ve spolupráci s Rodičovským sdružením.
- Oslava dne matek v tělocvičně ZŠ – veřejné vystoupení dětí.
- Oslava MDD – Rodičovské sdružení.
- Přehlídka dětských zpěváčků Strážnicka – KD Strážničan.
- Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem.
Tato bohatá nabídka není konečná. Čekají nás ještě některé akce, které nejsou dopředu sjednány. 

Přejeme si, aby přispěly k celkové spokojenosti dětí a rodičů a k dobrému profi lu MŠ na veřejnosti. 
Přeprava dětí na plavání, školní výlet, návštěva divadla v Uh. Hradišti je uskutečňována autobusy 
ČSAD Hodonín úplně zdarma. Touto cestou bych chtěla poděkovat a.s.ČSAD Hodonín, ale hlavně 
panu Martinu Miklovi za vstřícnost a pochopení pro mladé rodiny. Tím, že rodiče dětí nemusí platit 
autobus hlavně na plavání, je přístupnější pro všechny děti a o to usilujeme.            Helena Okénková

Mateřská škola na cestě ke zdraví
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V pondělí 29. ledna 2007 pro-
běhl v ZŠ zápis do 1. třídy. Celé 
odpoledne se odehrálo v pohádko-
vém duchu. Všech 11 předškoláků  

projevovalo snahu a odhodlání popasovat se 
s nelehkými úkoly, které pro ně připravily paní 
učitelky. Můžeme klidně říci, že všechny děti jsou 
výborně připraveny na školu. Tito prváčci se bu-
dou jako první vzdělávat podle nového školního 
vzdělávacího programu „Škola pro život“. Ale 
ještě než přijdou poprvé do školy a usednou do 
opravdových lavic, připravila pro ně  škola pro-
jekt „Škola pro předškoláky aneb těšíme se do školy“. Tímto projektem, který začne v dubnu,  bychom 
chtěli ve spolupráci s MŠ přiblížit dětem prostředí školy. Měly by se seznámit s prostory, režimem, 
vyučujícími a hlavně bude pro ně připraven grafomotorický kurz. Náplní tohoto kurzu nebudou jen 
cviky na uvolňování ruky, ale také soubor cvičení, které si odnesou rodiče domů a mohou je s dětmi 
trénovat doma.Všem rodičům a dětem přejeme, aby vstup do řad školáků byl pohodový!

Vladimíra Strýčková – ředitelka školy

Jako každoročně, tak i letos se konal tradiční 
školní ples. Kdo měl možnost a chuť ples navští-
vit, určitě se nenudil. Na letošním plese hrála 
dechová hudba Dolinečka pod vedením pana 
Marka Bučka. Hrála pěkně od podlahy až do 
ranních hodin. I příznivci moderní hudby si jis-
tě přišli na své, když to dechová hudba rozbalila 
a naservírovala návštěvníkům plesu i diskotéko-
vé skladby. A ti nejvytrvalejší si opět, jako každý 
rok zahráli nad ránem basketbal. Tombola byla 
letos bohatá a to díky našim sponzorům. Hlav-

ním sponzorem je Obecní úřad Sudoměřice. Všem dárcům patří náš velký dík, protože jejich záslu-
hou se může daleko víc rozvíjet mimoškolní činnost dětí. Celkový výtěžek plesu je věnován na tuto 
činnost. Velký dík také patří všem členům rodičovského sdružení, kteří ples připravili, také panu 
školníkovi Zdeňku Haraštovi, že nám vyšel ve všem vstříc a vydržel s námi až do rána a samozřejmě 
i Vám, kteří jste ples navštívili a tím nás podpořili.

Těšíme se za rok s vámi nashledanou.
Za Rodičovské sdružení – Radka Bučková        

Na dobu adventní děti z tanečního kroužku nacvičily divadelní představení 
o narození Ježíška. V krásných kostýmech s tímto představením navštívily naše 
spoluobčany v Domě pokojného stáří. Děti samy vyrobily dárečky a přáníčka, 
které po skončení předaly spokojeným a usměvavým obyvatelům. Občané tohoto 
domu si spolu s dětmi broukali vánoční koledy a odměnili je velkým potleskem, 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Školní ples

Návštěva dětí v Domě pokojného stáří
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rozzářenou tváří a sladkostmi.
Myslíme, že taková návštěva dětí, obyvatele 

domu opravdu potěšila a proto doufáme, že ta-
kových akcí mezi dětmi a staršími spoluobčany 
bude víc.

Radka Bučková  
členka kulturní komise

Dne 3.3.2007 se konal v místní tělocvičně 
ples mladých, který se tentokrát nesl v duchu 
60. let. Sál byl plný „ Květinových dětí“ různé ho 
věku. Mezi barevnými kostýmy proudily rockové 
skladby místní skupiny Mirečkovi sekerášé. Jako 
bonbónek večera se místním představila nová 
kapela Rosary.

Dne 5.4. a 6.4. 2007 v době od 15.00 do 18.00 hod. se uskuteč-
ní ve vestibulu tělocvičny velikonoční výstava. Budou zde k vidění 
výrobky dětí z MŠ a ZŠ Sudoměřice a dalších našich občanů, kteří 
nám výrobky s jarní a velikonoční tématikou zapůjčí. Prosíme tedy 
všechny, kteří mají doma něco pěkného a jsou ochotni to zapůjčit, 
ať to přinesou do ZŠ paní Petrášové. Po výstavě zase vše vrátíme, 
děkujeme. 

Srdečně Vás všechny zveme ke shlédnutí všech výrobků.
Vstupné dobrovolné.

Ples mladých

Velikonoční výstava
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Probíhají každou sobotu od 17 do 19 hodin v místní tělocvičně pod vedením Ivany Rybec-
ké. Jsou určeny všem od 15 let výše. Horní věková hranice je neomezená. Vy, kteří jste zatím 
váhali, neváhejte a přidejte se k nám, protože právě teď je ta nejlepší příležitost začít. Pokud 
neumíte tancovat, rádi vás to naučíme. Jestli je váš partner odjinud a má jiný kroj, vůbec to 
nevadí. O to může být přehlídka krojů bohatší. Zkrátka: přijďte a uvidíte!

Letošní hody se budou konat v sobotu 2. června. Rádi bychom do krojovaného průvodu 
pozvali také vás ostatní: ženaté, vdané, babičky, tetičky, strýce… Vyvětrejte svůj kroj a vdech-
něte mu aspoň na chvilku život. Vždyť hody jsou k tomu jednou z mála příležitostí.

A co vy krásné mužské a ženské hlasy? Nedali byste dohromady pár písniček do progra-
mu? 

Pavla Sochorová 
předsedkyně Kulturní komise

Dne 15.4.2007 v 15.00 hod. se uskuteční 
v místní tělocvičně dětský karneval. Zahájí ho 
mažoretky Pomněnky z DDM ze Strážnice.

Oslava svátku matek se uskuteční dne 
20.5.2007 v 15.00hod. taktéž  v místní  tělo-
cvičně. Vystoupí  děti z MŠ a ZŠ Sudoměřice 
a taneční kroužek.

Oslava Mezinárodního dne dětí proběhne 
dne 26.5.2007 v 15.00 hod ve Starém potoku.

Vážené maminky, 
v měsíci lednu jsme uspořádaly první se-

tkání maminek s dětmi školkou nepovinnými 
v našem Klokánku. K tomuto účelu nám byla 
zapůjčena volební místnost, kde se scházíme 
každé úterý od půl deváté ráno. Maminky při-
nesly hračky, knížky, papíry , takže je s čím si 
hrát, malovat  i tancovat. Maminky si také plá-
nují malou předvelikonoční dílničku. Zkrátka, 
kdo si hraje, nezlobí.

Srdečně vás všechny zvou maminky z Klo-
kánku.

Karneval

svátek matek

MDD

klokánek

Taneční kroužek

Při ZŠ a MŠ Sudoměřice pracuje již několik 
let taneční kroužek. Hrát si, cvičit a hlavně tan-
covat sem chodí kolem třiceti dětí. V letošním 
roce jsme děti rozdělily do dvou kategorií. Děti ve 
věku 3 – 6 let mají tancování ve středu od 15:00 
do 16:00 hodin a děti od 7 do 10 let od 16:00 do 
17:00 hodin. Učí se zde základům lidových tanců, 
jako jsou mazurka, danaj a verbuňk, které potom 
předvedou na sudoměřských hodech. 

V květnu svým špalíčkem básní a tanečků 
popřejí všem maminkám a babičkám. Na vá-
noční besídce předvádějí malý čertíci s andílky 
směs zimních a vánočních tanečků. Letos na 
vánočním koncertu předvedly divadlo. Byla to 
pro děti velká změna, ale divadlo hrály s velkou 
radostí a chutí. Byly oblečeny do svátečních 
kostýmů, které jim připravily maminky. 

V letošním roce se připravuje také beseda 
s důchodci a vítání občánků do života, kde by 
měli tyto děti také vystupovat.

Na harmoniku je již několik let při zpěvu 
doprovází pan Marek Buček, za což mu patří 
velký dík.

Doufáme, že tato tradice tohoto kroužku 
se bude neustále obnovovat a nebude nouze 
o děti, které mají zájem o tancování. Pro-
to zveme všechny děti, které ještě netancují 
a mají chuť, ať přijdou za námi. 

Marie Mikulková
Radka Bučková

POZOR! Zkoušky na hody už začaly!
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Strážnice 137.555,- Kč 1.010,-Sk
Radějov 17.612,- Kč
Petrov 38.263,50 Kč
Sudoměřice 47.569,- Kč 10,- Sk
Rohatec 61.064,50 Kč 20,- Sk
Celkem 302.064,-  Kč 1.040,- Sk

Tříkrálová sbírka 2007
průběžné informace o výsledcích koledování (členěno podle diecézí)
Stav ke 13. březnu 2007 (12.00 hodin)    

   Diecézní nebo        Počty             Počet      %úředně Průběžný
   arcidiecézní        evidovaných   úředně       spočítaných výnos
  charita        skupinek         ověřených

                 kasiček
Brno   2 884   2 884 100,0 12 958 426,50
České Budějovice      568      568 100,0   2 376 020,42
Hradec Králové   1 946   1 946 100,0   7 749 271,50
Litoměřice      263      263 100,0      795 577,00
Olomouc   4 042   4 042 100,0 17 440 754,60
ostravsko - opavská   2 031   2 031 100,0   9 987 564,50
Plzeň      710      710 100,0   2 525 757,50
Praha      994      994 100,0   3 404 269,70
Koleda celkem 13 438 13 438 100,0 57 237 641,72
Přímé příspěvky na účet      733 941,83
Celkem 57 971 583,55

Tříkrálová sbírka v Sudoměřicích

V sobotu 6. ledna 2007 
u nás proběhla Tříkrálová sbír-
ka, která  obnovuje starou lido-
vou tradici tříkrálových koled-
níků, předávajících radostnou 
zvěst o Bohu, který se nám skr-
ze Kristovo narození stal blíz-
kým a miluje všechny lidi. 

Konáním tříkrálové sbírky 
dostáváme také možnost se za-
pojit do  pomoci trpícím a po-
třebným lidem, kteří žijí u nás 
i v zahraničí. Solidarita s nimi je 
pro nás velmi důležitá, protože 
nám pomáhá vyjít ze zahledění 
se jen na své potřeby a vidět také 
nouzi druhých. 

Při této sbírce bylo pod zá-
štitou strážnické charity „vyko-
ledováno“:
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Peněžní prostředky, které touto sbírkou 
charita Strážnice získala, byly zaslány na konto 
Charity Česká republika. Z částky, kterou bylo 
vybráno pod záštitou Strážnické charity si může 
tato charita požádat o účelový příspěvek do výše 
cca 60%. Přidělenou částku chce charita použít 
na rozšíření chráněné a terapeutické dílny stře-
diska AVE ve Strážnici. Mezi zaměstnanci a kli-
enty těchto dílen jsou občané Strážnice a deseti 
okolních obcí včetně Sudoměřic.

Zbývající prostředky z Tříkrálové sbírky jsou 
použity na humanitární pomoc(cca 10%), krizo-
vý a nouzový fond  (cca7%), diecézní charitě (cca 15%)a zbytek na sekretariát a režijní náklady.

Ještě bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří nám jakkoliv pomáháte. Taktéž sponzorům bez 
kterých to nejde! DĚKUJEM.              

Bc. Josef Janeček

Velikonoční svátky, na které se křesťané každoročně po čtyřicet dní doby postní připravují, nejsou 
jakési svátky jara, jak si z nich udělala současná ateistická společnost, ale jsou to svátky velké křesťan-
ské naděje a jistoty o pravém smyslu a cíli pozemského života a to proto, že si v nich vždy znovu připo-
mínáme a oslavujeme ten největší div moci Boží, vítězství lásky nad nenávistí, slavné zmrtvýchvstání 
našeho Spasitele a Vykupitele Ježíše Krista, kterým ukončil a potvrdil své vykupitelské dílo. Proto 
o velikonocích zaznívá po celém křesťanském světě to radostné Aleluja – chvalme Pána.

Je to jedna ze základních pravd naší víry, kterou nás ujistil Pán Ježíš slovy: ,,Já jsem vzkříšení 
a život. Kdo ve mně věří, toho vzkřísím v poslední den.“ Sv. apoštol Pavel napsal:,, Nevstal-li Kris-
tus z mrtvých, marná je naše víra, marná je naše naděje.“ Ale hned dodává s naprostou jistotou:,, 
Ale Kristus z mrtvých vstal.“ A pokračuje:,,Kristus vstal z mrtvých jako první z těch, kdo zemřeli. 
Všichni ostatní budou následovat po něm.“ Východní pravoslavní křesťané si dosud uchovali pěk-
ný zvyk, že se o velikonocích navzájem zdraví:,,Kristos voskres.“ A odpověď:,,Vo jistinu voskres.“ 
/Kristus vstal z mrtvých. – Vpravdě vstal z mrtvých./

Víru ve zmrtvýchvstání Pána Ježíše a v život posmrtný vždy vyznáváme ve Vyznání víry:,,Věřím 
v těla vzkříšení, věřím v život věčný.“ A právě tato jistota, která vyzařuje z prázdného hrobu vzkříše-
ného Krista, že se smrtí vše nekončí, ale že smrt je jen přechodem do života věčného a to takového, 
jaký si připravuje člověk svým životem zde na zemi, vyznívá v tom velikonočním Aleluja.

Kéž by tato velikonoční jistota naší víry o letošních velikonocích velkou nadějí, pokojem, který 
přál vzkříšený Pán Ježíš svým apoštolům a tím i každému z nás, a vzájemnou láskou naplnila srdce 
všech lidí dobré vůle.

P. Jaroslav Jošek - farář

J. Žáček:
„ Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte! „

Knihovna představuje kulturní středobod  každé obce. A já mám tu čest 
v ohnisku jednoho takového středobodu stát. Každý týden usedám za majestát-
ním psacím stolem, zakládám faktury, vypisuji registrační průkazy, chystám 
kartotéku, obaluji knihy do fólie, rovnám je do regálů i na stolech a očekávám 

Duchovní okénko

Místní knihovna Sudoměřice



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2007 13

ty, jež jsou ochotni tříbit si ducha záležitostí tak přežitou, jako je četba. Někdo říká, že kniha je 
v době moderních počítačů jen přežitek, ale já tomu nevěřím! Knihy jsou trvalá hodnota. Vždyť 
bez četby se ztrácí slovní zásoba a pravopis si také při střílečkách na počítači nikdo neosvěží. Nad 
knihy prostě není!

V naší obci má knihovna již dlouholetou tradici. Začínalo se s půjčováním malého množství 
svazků a půjčovalo se ve velmi skromných podmínkách. Za celou tu dobu byla knihovna několikrát 
přestěhována a v dnešní době se nachází v budově MŠ v 1. poschodí. V prostorné, světlé a vkusně 
upravené místnosti o velikosti 62m2, jsou kovové regály s knihami a veškerý knihovnický nábytek. 
Knihovna v dnešní době slouží jako půjčovna knih a čítárna zároveň.

Obecní úřad uvolňuje každoročně ze svého rozpočtu 30 000 Kč na nákup knih, který provádí 
OK Hodonín. Využíváme také výměnný fond, který obohacuje nabídku knih pro naše čtenáře. 
Ve vlastním fondu má knihovna 8 106 knižních svazků, je to převážně beletrie pro široký okruh 
čtenářů a populárně-naučná literatura. Snad každý by si našel knihu podle svých zájmů: školáci 
vhodnou a zajímavou četbu, studenti potřebnou literaturu ke studiu. Ženy – čtenářky si více vy-
bírají zamilované romány, těch máme v knihovně dostatek. I v zamilované četbě najdeme silné 
myšlenky, hledáme-li pozorně a mysl máme otevřenou. Starší čtenářky hledají zase dávno ztracené 
mládí a vzpomínají na staré vesnické časy. Mladší generace vybírá více četbu ze současnosti. Muže 
zajímá napínavá četba detektivek, různých cestopisů a dobrodružných románů, ale také hodně žá-
dají odbornou literaturu. Všichni čtenáři jsou velmi vnímaví a sečtělí.

Kromě půjčování knih probíhají v knihovně bibliografi cké návštěvy žáků ZŠ a MŠ, kde se učí 
orientaci v knihovně, zacházení s knihou, učí se také vyhledávat knihy a informace. V březnu 
a listopadu se konají pravidelné besedy nad knihou, výstava knih a rozšiřuje se osvěta pro žáky ZŠ 
a MŠ. Knihovna poskytuje návštěvníkům knihovnické informační služby pro dospělé čtenáře i pro 
děti a mládež. V loňském roce se v knihovně vypůjčilo 4546 knižních svazků:

- naučná pro dospělé –    250 knih
- beletrie pro dospělé – 2 106 knih
- naučná pro děti –           276 knih
- beletrie pro děti –       1 914  knih
Ve srovnání s minulým rokem se mírně zvýšil počet čtenářů i výpůjček. V roce 2006 bylo na-

koupeno 189 nových knih.
Na návštěvu knihovny Vás zve   

Mgr. Danuše Suranová - knihovnice

Minimální mzda
Dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., účinného od 1.1.2007, činí základní sazba minimální mzdy 

pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin Kč 48,10 na hodinu nebo Kč 8000,- za měsíc.

Lékařské posouzení
a) Pro stupeň závislosti dle § 8 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
Zájemce o takové lékařské posouzení podá žádost o příspěvek na péči u obce s rozšířenou 

působností – pro občany našeho správního obvodu je to odbor sociálních věcí MěÚ Veselí nad 
Moravou. Poté provedou sociální pracovníci tohoto úřadu sociální šetření v bydlišti žadatele, a tyto 
materiály – žádost o příspěvek na péči a zápis ze sociálního šetření u osoby – předají na Úřad práce 
Hodonín, kde MUDr. Pospíšil je koordinátorem různých potřebných lékařských vyšetření občana 
na smluvním základu s jinými lékaři.Poté bude vydáno oznámení o stupni závislosti občana jako 
podklad pro odbor sociálních věcí MěÚ Veselí nad Moravou, který podle takto stanoveného stupně 
závislosti rozhodne o přiznání příspěvku na péči v adekvátní výši.

Výpůjční doba je každý pátek od 15 – 18 hod.

Sociální okénko
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b) Obdobný postup platí pro posouzení pro stupeň zdravotního postižení – průkaz ZTP. 
Občan podá žádost u odboru sociálních věcí MěÚ Veselí nad Moravou o průkaz ZTP, zmíněný 

sociální odbor požádá ÚP Hodonín o posouzení zdravotního stavu občana, ten vydá oznámení 
o výsledku posouzení, které poslouží  jako podklad žádosti pro vydání rozhodnutí o stupni postiže-
ní a následně vydání  ZTP průkazu odborem sociálních věcí MěÚ Veselí nad Moravou.

c) OZZ – osoba zdravotně znevýhodněná
Dřívější termín změněná pracovní schopnost. Zde je jiný postup požádání si občanem o zdra-

votní posouzení lékařem ÚP, a sice: Občan podá tuto žádost u JUDr Hrnčiříkové, 3. patro dv.č. 308 
Úřadu práce Hodonín, Lipová alej 8. Ta potom na základě této žádosti požádá MUDr. Pospíšila 
o zdravotní posouzení občana, následně bude vydáno oznámení o jeho zdravotním znevýhodnění. 

Péče o osobu ve stupni závislosti podle § 8 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Že osoba pečující o jinou osobu starší 80 let a jíž je stanoven stupeň závislosti I. dle výše uve-

deného zákona není účastna důchodového ani zdravotního pojištění z titulu péče  jsme si již na 
stránkách této rubriky uvedli dříve. 

Je třeba ještě zdůraznit, že osoba pečující o jinou osobu, jíž byl dle shora uvedeného zákona 
stanoven stupeň závislosti II., III. nebo IV., je účastna důchodového i zdravotního pojištění z titulu 
péče(pojistné za ni hradí stát) v případě, že jde                                              

a) o osobu blízkou
b) o osobu jinou, která však bydlí s pečovaným ve společné domácnosti (nemusí mít společné 

trvalé bydliště) a společně hradí náklady na domácnost, tato podmínka u osoby blízké neplatí.
Zákonná norma tedy v tomto ohledu nedoznala změny oproti období do 31.12.2006, to, co 

platilo v tomto ohledu do té doby, platí i od 1.1.2007.

Dotazy k okruhu společně posuzovaných osob v z.č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi
Dotaz:  Jsem rozvedená, mám dvě nezaopatřené děti, bydlím v bytě se svou matkou a jejím 

druhým manželem, tedy mým nevlastním otcem. Budu společně se svými dětmi, se svou matkou  
posuzovaná i s ním, když  není můj otec?

Odpověď: Ano.

Dotaz: Jsem rozvedená, moje sestra je svobodná, každá máme jedno malé dítě. Bydlíme společ-
ně s našimi rodiči, kteří jsou evidováni na ÚP a mají ještě dvě nezaopatřené děti, naše sourozence. 
Jak budeme posuzováni?

Odpověď: Všichni společně.

Dotaz: Můj otec pracuje, matka je na ÚP. Já jsem rovněž na ÚP, dosud jsem pobíral dávku so-
ciální péče. Bydlí s námi i rodiče matky, moji prarodiče, oba ve starobním důchodu. Budu i nadále 
pobírat dávku v hmotné nouzi?

Odpověď: Dávka  v hmotné nouzi Vám jako žadateli bude přiznána jen tehdy, budete-li Vy 
a společně s Vámi posuzovaní Vaši rodiče v hmotné nouzi. Vaši prarodiče – starobní důchodci 
– nejsou společně s Vámi a Vašimi rodiči posuzováni.

Dotaz: Jsem plnoletý, v únoru budu maturovat, bydlím s matkou, která je evidovaná na ÚP, a bra-
trem, který pracuje. Hodlám požádat o dávku v hmotné nouzi. S kým budu společně posuzovaný?

Odpověď: S Vaší matkou .

Dotaz: A kdyby požádala matka?
Odpověď: S Vámi a Vašim bratrem.    

Bc. Helena Tomčalová – členka sociální komise
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Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  v aktuálním znění   (vodní zákon) upravuje veškerá práva 
k povrchovým a podzemním vodám, mezi které patří i nezbytná povolení k odběrům podzem-
ních nebo povrchových  vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních. Tato povolení k „odběrům“ a „vypouštění“ (nazývaná v terminologii vodního práva 
„nakládání s vodami“) byla v minulosti vydávána podle předpisů, které problematiku oprávnění 
k odběrům podzemní a povrchové vody a vypouštění odpadních vod řešily  principielně jiným 
způsobem a neodpovídaly pravidlům přijatým Českou republikou se vstupem do Evropské unie 
a bylo proto zapotřebí systém vydaných povolení sjednotit.

A nyní citace ze zákona:
Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), 

ve svém ustanovení (článek II bod 2) stanovil, že zaniká platnost povolení k odběru povrcho-
vých a podzemních, a to s výjimkou  povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených 
pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a dále zaniká platnost povolení k vy-
pouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 
31.12.2001 nejpozději dnem 1.1.2008 v případě, nezanikne-li uplynutím doby, na kterou byla 
udělena, je-li tato doba kratší. Ustanovení §9 odst. 4  vodního zákona, kterým je dána možnost 
prodloužit tato povolení, tímto není dotčeno.

Zjednodušeně řečeno:
Všechna povolení k odběrům podzemních a povrchových vod, pokud se netýkala potřeby jednot-

livé konkrétní domácnosti (tzv. individuální zásobování domácnosti), vydaná před 1.1.2002 pozbývají  
k datu 1.1.2008 svou platnost. K tomuto datu zanikají také všechna povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do vod podzemních (zde pozor: bez ohledu na to pro koho byla vydána).

Další upozornění:
Tato omezení se nevztahují na odběry vody z veřejných vodovodů nebo vypouštění odpadních 

vod do veřejných kanalizací, kde potřebná povolení zajišťuje jejich vlastník (tj. např. Vak nebo pří-
slušná obec apod.).

Jak si tedy vysvětlit ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona?
Toto ustanovení umožňuje prodloužení platnosti povolení, pokud se nezměnily podmínky, 

za nichž bylo toto povolení vydáno a lze kosntatovat, že toto řízení je ve srovnání s klasickým 
povolením k nakládání s vodami jednodušší. Přestože však jde o zjednodušený postup pro možné 
prodloužení shora uvedených povolení, není na ně právní nárok!!! Takovouto žádost o prodloužení 
platnosti povolení je však nezbytné podat nejpodzěji 6 měsíců před ukončením platnosti takové-
hoto povolení. 

Po této lhůtě již nelze tento zjednodušený postup použít a řízení o povolení k nakládání s voda-
mi (tj. povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody nebo vypouštení  odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních) se tak zařadí do klasického režimu nového povolení se všemi jeho 
komplikacemi. Avšak pozor, ani na vydání nového povolení není právní nárok!!!

Z výše uvedeného vyplývá, že všechna tato povolení zaniknou k datu 1.1.2008 ze zákona, pokud 
jejich držitel včas, tj. nejpozději do 1.7.2007 (včetně) nepodá žádost o jejich prodloužení a v násled-
ném řízení nebude jeho povolení prodlouženo.

Proto doporučujeme,
aby držitelé shora uvedených typů povolení k nakládání s vodami prověřili svá povolení a v pří-

padě potřeby zavčas požádali vodoprávní úřad o jejich prodloužení. Kam váš případ patří, zjistíte 
z přiloženého schématu.

Zánik platnosti povolení k odběru povrchových 

a podzemních voda vypouštění odpadních vod 

do povrchových a podzemních vod k datu 1. 1. 2008
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Koho žádat?
Příslušným vodoprávním úřadem ke změně povolení a nebo k novému povolení k nakládání 

s vodami jsou  vodoprávní úřady, kterými jsou v převážné většině úřady obcí s rozšířenou působností. 
Pro  Obec Sudoměřice je to Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí.  

K uvedené problematice byla zřízena www stránka ministerstva zemědělství 
(www.zanikpovoleni.cz), na níž jsou uvedeny všechny potřebné informace. 

Podobné informace  lze získat i na bezplatné telefonní lince 800 101 197.
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Vážení občané,
dne 24. února 2007 proběhla v areálu Starý potok výroční 

členská schůze místní organizace Českého zahrádkářského svazu. 
Programem této schůze mimo hodnocení uplynulého období bylo 
schválení plánu práce na letošní rok. Jedním z hlavních bodů toho-
to plánu je uspořádání družební výstavy vín. Logem této výstavy je 
padesáté výročí založení ČZS a čtyřicáté výročí založení družební-
ho svazku mezi ZO Petrov, Strážnice, Sudoměřice a Slovenského 
vinohradnického spolku ve Skalici. Jsem rád, že oslava těchto vý-
ročí připadá právě na naši organizaci a že společně s Vámi občany připravíme 
důstojnou a hodnotnou výstavu vín v naší obci. Oblastní výstava vín proběhne 
ve dnech 5. – 6. května v areálu Starý potok v prostorech nově vybudovaného sklepu. K pří-
jemnému posezení bude vyhrávat cimbálová muzika a večer bude uspořádána taneční veseli-
ce. Podrobnosti o organizaci celé akce budou zveřejněny prostřednictvím místního rozhlasu, 
plakátu i prostřednictvím dalších zpravodajských medií. Využívám této příležitosti a na tuto 
jedinečnou akci Vás co nejsrdečněji zvu a očekávám i Vaši vstřícnost při zajišťování této akce 
ať už formou přinesených vzorků vín či jinou pomocí.

Emil Šrédl – předseda MO ČZS

V letošním roce nám bylo dodáno celkem 727 vzorků ze 75 obcí 
a měst České a Slovenské Republiky. Tyto vzorky byli 20. 1. 2007 
odborně ohodnoceny na degustaci, která proběhla v místní tělo-
cvičně. Této degustace se zúčastnilo 55 degustátorů s Čech, Moravy 
a Slovenska.

Vítězem výstavy se stal p. Josef Fojtík st. ze Sudoměřic, se vzorkem slivovice 2005.
Dále ve vybraných kategoriích byli tito vítězové:
Kategorie 
Hrušky = HR-Wiliams 2006 – Pěstitelská pálenice Čejkovice.
Meruňky = ME 2006 – p. Směja Josef ze Stážnice.
Broskve = BR 2005 – KPTO Želetice.
Jablka = JAB 2006 – p. Procházka Tomáš z Vracova.
Víno = VÍN 1990 – p. Janeček Jan ze Sudoměřic.
Višně = VIŠ. 1991 – p. Josef Svoboda st. ze Sudoměřic.                   

Již potřetí jsme pořádali soutěž pěstitelských pálenic, o Pěstitelskou pálenici roku 2007. Tou-
to se stala pálenice ZAPO Hrušky.

V letošním roce jsme připravili ochutnávku ovocných macerátů a tradičních moravských 
jídel, která měla velký ohlas. Obzvlášť škvarky, uzené maso, uzené jitrnice, které nám dodalo 
místní řeznictví Romana a Jarky Schäckových, ale i patenty paní Mikéskové a trdelníky od paní 
Lavrovičové měly u téměř pětiset návštěvníků opravdu velký ohlas!! Tímto jim velmi děkujeme!

S.P.Dest.Sudoměřice.

Český zahrádkářský svaz v Sudoměřicích

V. košt ovocných destilátů
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Pomalu nám začíná jaro a to nás motivuje k zahájení lovné sezóny. Zahájili jsme ji výroční 
členskou schůzí, na které jsme zvolili nový výbor. Jeho členy jsou:                                        

Předseda – Marian Macháček         
Místopředseda Josef Macháček
Jednatel – Emil Chocholáček                 
Pokladník – Tomáš Kočvara
Hospodář – Josef Slováček                    
Brigádnický referent – František Sasín
Dětský referent – Petr Kvaltín
V následujících měsících se chystáme uspořádat brigádu na úpravu rybní-

ka, kde je potřeba pouklízet vykácené stromy, na nichž se přičinil bobr z nedalekého potoka. Ryby 
se pomalu probouzejí a začínají hledat potravu, proto je musíme začít přikrmovat. 

Chci popřát krásnou procházku všem lidem, kteří navštíví jarní přírodu v okolí rybníka Vanďu-
rák. S pozdravem Petrův zdar !                                                            Marian Macháček – předseda RS 

Vážení spoluobčané, 
s novým zastupitelstvem byla sestavena také nová redakční rada, kterou tvoří tito členové: Pavla 

Sochorová – šéfredaktorka, RNDr.Bc. Danuše Nováková, Bc. Helena Tomčalová, Jana Miklová, 
Marian Kočiš.                                                             

Prostřednictvím Sudoměřského zpravodaje budeme každého čtvrt roku vstupovat do Vašich 
domácností. O čem se v něm dočtete, bude záviset také od Vás. Přivítáme tipy a nápady, dotazy, 
informace o zajímavých lidech v obci, jejich zajímavé práci či koníčkách, Vaše poznatky z cest či 
dovolených nebo vzpomínky či historky z dob minulých. Můžete použít e-mailovou adresu: pavla.
redakce@ centrum.cz  nebo vhodit obálku s nápisem Redakce do schránky na budově Obecního 
úřadu nebo přímo u domu č.p 9. Pokud se na psaní většího příspěvku sami necítíte, můžeme Vás 
navštívit doma. 

I nadále však budou stěžejní náplní zpravodaje důležité informace obecního úřadu a jeho za-
stupitelstva. Prostor věnujeme samozřejmě místním školám a zájmovým organizacím. Těšíme se, 
že příští vydání už bude bohatší také o Vaše příspěvky.

Pavla Sochorová

Pro sezónu 2006 pořídil sudoměřický NOVITECH Motorsport formulový vůz FORD FASTER, 
výrobce Velká Británie, řízený Michalem Novickým. S tímto vozem jsme se zúčastnili Mistrovství České 
republiky v závodech automobilů do vrchu (ZAV) ve třídě E2-volná formule. Dále jsme se zúčastnili 
několika závodů KW BERG CUP, což je mezinárodní mistrovství ZAV.

Sezóna začala v dubnu Brněnským drakem, vyšlo krásné slunečné počasí, které je pro formulové 
vozy samozřejmě ideální. Po Brněnské draku následoval Slovácký kopec nedaleko Násedlovic, kde hu-
debníků, která taktéž sklidila velký aplaus publika. Nechyběla ani rozsáhlá tombola, která jistě potěšila 
výherce. se nám velmi dařilo a skončili jsme 3. absolutně v sobotu i v neděli. Začátkem května náš tým 
odjel do Náměšti nad Oslavou, kde se konal další mistrovský podnik MČR, Zámecký kopec. Na krásné 
technické trati s novým povrchem přihlíželo na 15 tisíc diváků. 

Následovala dvoutýdenní pauza, při které jsme projednali vstup nového jezdce do našeho týmu. Je 
jím mladý a talentovaný Radek Krakovič, který nás reprezentoval v MČR v okruhových závodech Divize 

Slovo šéfredaktora

Ohlédnutí za vrchařskou sezónou 2006

Místní rybářská skupina Vanďurák Sudoměřice
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3 – Národní formule. V jednání 
bylo i zakoupení formulového 
vozu Reynard 032, specifi kace 
Formule 3.

MČR se přesunulo na Slo-
vensko, do krásné, ale daleké 
Dobšiné. Závod se započítá-
val do klasifi kace MČR, Mis-
trovství Slovenska, Rakouska 
a zóny střední Evropy. Výho-
dou zónových závodů je mož-
nost demontáže katalyzátoru 
výfuku, který je povinný jen 
při MČR.

Po Dobšiné se jelo legen-
dární ECCE HOMO ve Štern-

berku, které je započítáváno do Mistrovství Evropy. Na startu bylo několik vozů specifi kace F3000, což 
jsou nejrychlejší monoposty na kopcích. Na některých „rovnějších pasážích“ tratě dosahují tyto vozy až 
300 km/h.

Dalším závodem byl Valašský Klobúk na Vsetínsku. Trať Klobúku je technická, ale povrch nevyho-
vuje formulím. Asfalt je velmi hrbolatý (chvílemi jsem ztrácel zrak). 

Opět jsme se přesunuli na Slovensko a  na jejich nejznámější kopec Pezinská Baba. Přivítalo nás asi 
25 tisíc diváků a byl to opět podnik Zóny střední Evropy. 

Posledním závodem MČR byl kopec Laudon v Albrechticích u Lanškrouna. Tato velmi rychlá trať je 
oblíbená u jezdců ve sportovních prototypech (CN) a monopostech (E2). V Mistrovství ČR ZAV jsme 
skončili na 5. místě absolutně ve třídě E2 – volná formule. 

Před námi byly ještě dva závody Mezinárodního mistrovství. V těchto závodech už startoval výše 
uvedený Radek Krakovič s formulí Reynard F3 a  Michal Novický pokračoval s Fordem Faster.

Na předposledním závodu KW Berg Cupu  se Radek Krakovič umístil na 2. místě absolutně, Michal 
Novický byl až na 12. místě absolutně po velkých problémech s převodovkou.

Mezi závodními víkendy proběhlo jednání s regionálním rádiem JIH, které se stane mediálním 
partnerem týmu pro rok 2007.

Konečným závodem pro náš tým Mezinárodního mistrovství byla Divácká 13-ka. Radkovi Krakovi-
čovi uteklo 1. místo v součtu dvou závodních jízd o pár setin vteřiny. Formule Dallara Miloše Zmeškala 
byla v cíli o 95 cm dříve při převodu času na délku trati, takže o fous! Michal Novický skončil absolutně 
na 4. místě.

Po skončení sezóny šly obě formule do repase a přípravy na letošní sezónu. MČR se zúčastní Radek 
Krakovič s formulí Reynard F3, Mezinárodního mistrovství KW BERG TROPHY se zúčastní Michal 
Novický s formulí Faster.

S naším Peugeotem 205 startoval v KW BERG CUP 2006 Petr Pleša, bydlící v Praze. Tento jezdec se 
nevěnuje závodění profesionálně, ale jezdí jen ve svém volném čase. I tak jsou jeho dosažené výsledky 
dobré (auto je pořád celé).

V prosinci proběhlo úspěšné jednání s Josefem Dohnálkem, který jezdil v sezóně 2006 za ARC 
Kyjov. Tento zkušený závodník bude reprezentovat náš NOVITECH Motorsport v Mezinárodním mis-
trovství KW BERG-TROPHY 2007 s vozem Citroen Saxo Kit Car. 

Dále proběhly jednání o startu v Týmové trofeji v mistrovství KW BERG-TROPHY International. 
Do Týmové trofeje se počítají čtyři vozy v jednom týmu plus jeden náhradník. Za náš tým budou starto-
vat dva formulové vozy, dále se připojí Josef Dohnálek (Citroen Saxo Kit Car), Jaroslav Čermák (Škoda 
Octavia Kit Car), Martin Šípek (BMW). 
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Za celý tým bychom chtěli poděkovat našim partnerům: 
KOVOSTEEL s.r.o.
BONEGA s.r.o.
International Autotransport Josef Ondruš
Reklamní služby Konečná
Peugeot servis Mazúrek
Dále poděkování patří našim přátelům a přítelkyním, kteří nás doprovázeli v minulé sezóně 

na závodech, Miloši Hartmanovi za soustružnické práce, Rostislavu Krakovičovi za pomoc při 
vývoji podvozkových skupin, Luboši Mazúrkovi za technický vývoj a v neposlední řadě našemu 
realizačnímu týmu a mechanikům Petrovi Pavkovi a Františkovi Sasínovi, kteří kolem údržby 
a přípravy formulových vozů strávili mnoho času.

Za sportovní klub NOVITECH Motosport Michal Novický

Dne 26.12.2006 jsme pořádali v místní tělocvičně v Sudoměřicích tradiční vánoční šachový 
turnaj hraný jako memoriál pana Václava Cagaly. Turnaje se účastnilo 111 šachistů z 27 oddílů 
ze tří států. Vítězem turnaje se stal p. Andrej Gaža ze Senice.

V průběhu sezóny hráči „A“ mužstva, pod vedením p. Františka Dudy, absolvovali další zápasy 
krajského přeboru druhé třídy se střídavými výsledky:
V.      kolo   dne 17.12.2006  Sudoměřice – Pavlov          6 : 2
VI.     kolo dne 14.  1.2007     Poštorná B   - Sudoměřice     4,5 : 3,5
VII.   kolo  dne 11.  2.2007     Sudoměřice – ŠO Dubňany            7 : 1
VIII.  kolo dne 25.  2.2007    Veselí n. M. – Sudoměřice      3,5 : 4,5    
IX.     kolo  dne 11.  3.2007    Sudoměřice – Baník Šardice   3,5 : 4,5

Hráči „B“ mužstva, pod vedením pana Petra Možnara, v okresním přeboru II. třídy měli tyto vý-
sledky:
IV.     kolo dne 17.12.2006  Milotice – Sudoměřice                4,5 : 0,5
V.      kolo dne 14.1.2007       Sudoměřice B – Kyjov C                     4 : 1
VI.     kolo dne 11.2.2007       Domanín – Sudoměřice B                  1 : 4
VII.    kolo dne 25.2.2007       Budoměřice B – Bzenec B          1,5 : 3,5  
VIII.  kolo dne 11.3.2007       Kněždub – Sudoměřice B            3,5 : 1,5

V „B“ mužstvu úspěšně sbírá zkušenosti mladá nastupují-
cí generace šachistů (Chovanec Martin, Kaluža Jan), kteří tyto 
zkušenosti zúročili v kategorii žáků přeboru škol okresu Ho-
donín. Zde skončili jako družstvo na 1. místě a postoupili do 
krajského přeboru, který se uskutečnil v Břeclavě dne 24.1.2007, 
kde opět zvítězili a postoupili do celostátního kola. Toto kolo se 
uskuteční ve Frýdku Místku dne 23. – 24.4.2007. Přejeme jim 
hodně úspěchů!

Dne 17.2.2007 provedl šachový oddíl sběr starého železa. Dě-
kujeme všem občanům, kteří nám přispěli na podporu našeho od-
dílu. Dále chceme poděkovat našemu hlavnímu sponzorovi panu 
Milanu Horáčkovi a také Obecnímu úřadu v Sudoměřicích, bez 
nichž bychom nemohli náš klub provozovat.

František Duda – předseda ŠO Horáček

Šachový oddíl Horáček Sudoměřice nad Moravou
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SK Sudoměřice - Hokejbal

To co jsme si původně nazvali 
zimní přípravou byla příprava spíše 
jarní a tak naše čtyři hokejbalová 
mužstva ani nemusela trávit moc 
času v tělocvičně. Tréninky pro-
bíhaly většinou venku za jak kdy 
více, či méně, příznivého počasí. 
V předsilvestrovské náladě jsme si 
společně s fanoušky exhibiční zápas  
- fandové proti „A“ mužstvu extra-
ligy. Nešlo ani tak o výsledek,  jako 
o přátelské utkání, v němž ovšem 

nechyběly ani divadelně sehrané rvačky, které by mohli závidět i profesionální fi lmoví kaskadéři. Zápas byl 
pak završen družným posezením přátel tohoto sportu, které se sešlo i bez ofi ciálních pozvánek. Zkrátka, 
kdo chtěl, přišel. Bez velké chvály, opravdu velmi nádherná a zdařilá akce jak pro hrající, tak pro diváky.

Silvestr a Nový rok tak zmizely v nenávratnu a máme zde od února jarní část mistrovské sezóny. Starší 
žáci se nám v podivně sportovním prostředí Třince moc nepochlapili, neboť prohráli oba zápasy. Jsou to 
vlastně jejich dva prvé prohrané a získali tak i tu hořkou zkušenost. Nicméně s dostatečně velkým násko-
kem svoji tabulku vedou. Na stejných místech svých tabulek setrvávají i mužstva staršího dorostu a mužů 
„B“. Mužstvo „A“ se po již pěti zápasech v Hr.Králové, Praze, Plzni a 2x doma KEB Kladno a Habešovna 
Kladno stále drží na 3.místě a play off  má již zajištěno. Potíže se sestavami do budoucích zápasů však budou 
mít muži  „A“ i „B“ mužstev a to pro řadu zranění. Přejme proto zraněným brzké uzdravení.

S prezentací výsledků našich mužstev v regionálním tisku a na Rádiu JIH jsme spokojeni, neboť všich-
ni, koho tento sport či jméno Sudoměřic zajímají, si mohou počíst či poslechnout aktuální informace. Na 
internetových stránkách sudoměřického hokejbalu dochází v těchto dnech ke změnám, neboť jejich zpra-
cování se ujal občan Sudoměřic, hokejbalový hráč a fanda pan Ladislav Marada. 

Veškeré aktivity v oddílu a to nejen v soutěžích se tak snažíme řešit maximálně úsporně. I přes to 
nám zřejmě přidělené prostředky z OÚ nevystačí. Pokoušíme se vylepšit stav vyhledáváním sponzorů, 
ale odezva zatím není příliš nadějná. Přesto doufáme, že se nám tuto slabost oddílu podaří překlenout. 
A pokud ne ? …                                                                                                 Miroslav Kobéda – manažer klubu

Mistrovské utkání v dohledu
Pomalu odeznívá zimní příprava a mužstvo SK Sudoměřic se chystá ke svým 

mistrovským utkáním. Letošní zimní příprava proběhla oproti předchozímu roč-
níku ve zcela novém pojetí. 

Za velký úspěch si vedení SK Sudoměřic určitě považuje vytvoření kvalitního mužstva, což 
se do jisté míry podařilo posílením stávajícího kádru, příchodem nových hráčů. Především je to 
Mário Soják a Marian Švrček z působení v Rakousku, Luboš Ďuratný z FC Veselí nad Moravou. 
Trénovat se začalo hned v lednu a tréninkový plán byl nastaven na 3 až 4 tréninky za týden 
a jeden zápas v týdnu. Nutno podotknout, že se z velké části i po dobu chřipkového období poda-
řilo toto schéma dodržet. V únoru byla ukončena hrubá část fyzické přípravy a začaly přátelská 
utkání. Většina zápasů se odehrála na umělé trávně v Senici na Slovensku a jeden na umělé trávě 
v Mutěnicích. Ze šesti odehraných zápasů se podařilo užstvu třikrát vyhrát, dvakrát remizovat 
a jedno utkání skončilo porážkou. Vzhledem ke zkvalitnění přípravy na nadcházející sezonu byli 
soupeři záměrně vybíráni z vyšších tříd, případně výkonnostně silné mančaft y z tříd rovnocenných.

SK Sudoměřice - Kopaná
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Informace občanům

Výsledky sehraných zápasů jsou následující:
FK Senica – SK Sudoměřice  5:2
TJ Vrádiště - SK Sudoměřice 1:2
ŠK Smolinské – SK Sudoměřice 1:1
FK Jablonica – SK Sudoměřice 2:6
FK Mokrý Háj – SK Sudoměřice 0:0
FK Milotice – SK Sudoměřice 1:2

V následujícím období zbývají našemu 
celku do začátku mistrovských utkání odehrát 
pouze dva přátelské zápasy se silnými soupeři 
a to na domácí půdě s Rohatcem a v Mikulči-
cích. První mistrovské utkání odehraje náš 
celek dne 1.4.2007 s mužstvem Bzenec „B“ 
v Syrovíně a domácím divákům se představí 
o týden později s Žeravicemi. Tímto bychom 
chtěli pozvat všechny příznivce fotbalu k ná-
vštěvě našich utkání v nadcházející jarní části 
soutěže.                                                       N+N

Upozornění na ukončení platnosti průkazů
Platnost řidičských průkazů vydaných od 1.7.1964 do 31.12.1993 končí dnem 31.12.2007,
platnost občanských průkazů vydaných do 31.12.1996 skončila dnem 31.12.2006,
platnost občanských průkazů vydaných do 31.12.1998 končí dnem 31.12.2007,
platnost občanských průkazů vydaných do 31.12.2003 končí dnem 31.12.2008.
Provozní doba:        Česká pošta v Sudoměřicích
PO    8,00 – 11,30     14,00 – 15,00      15,30 – 17,00 
ÚT    8,00 – 12,00     13,00 – 15,00                            
ST     8,00 – 11,30     14,00 – 15,00     15,30 -  17,00 
ČT    8,00 – 12,00  13,00 – 15,00 
PÁ    8,00 – 12,00     13,00 – 15,00 
Ordinační doby lékařů na zdravotním středisku Sudoměřice
MUDr. Iva Černá  - praktická lékařka pro dospělé. Tel. Sudoměřice: 518 335 359
PO      8,00 –   9,00 hod. odběry materiálu, injekce (sestra)
           9,00 – 11,00 hod.
ÚT      8,00 – 10,00 hod.                       
ČT       9,00 – 11,00 hod.
PÁ   10,30 – 12,00 hod.
MUDr. Jiří Hořák - praktický lékař pro děti a dorost 0 – 19 let
Smluvní pojišťovny: VZP, 201, 205, 207, 211, 213, 217, 222 
Tel.  Strážnice: 518 334 929, tel. Sudoměřice:   518 335 359
Ordinační doba: 
PO  od 13,00 hod. poradna (každé 1. a  3. pondělí v měsíci)
ÚT 11,00 – 12,30 hod.
ČT   7,15 –   8,30 hod. 
Ve Strážnici ordinace každý den kromě čtvrtku od 7,30 – 10,00 hod. (čt. od 9,00 hod.). Během ne-
přítomnosti lékaře zastupuje MUDr. Hudečková. Dětská LSPP – NSP Hodonín, NSP Kyjov
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Rozpočet  Obce  Sudoměřice na r. 2007  

pol. PŘÍJMY Skutečnost  
r.2006

Rozpočet      
r. 2007

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  1 544,3 1 550,0
1112 Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) 193,5 195,0
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 105,2 105,0
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 946,9 1 950,0
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 234,5 0,0
1211 Daň z přidané hodnoty 3 097,9 3 100,0
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 8,9 9,0
1337 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 282,5 285,0
1341 Poplatek ze psů 12,4 12,0
1347 Poplatek za výherní hrací přístroj 94,0 95,0
1351 Odvod  výtěžku z provozovaní loterií 0,0 0,0
1361 Správní poplatky 95,6 95,0
1511 Daň z nemovitostí 471,5 471,0
 Daňové příjmy celkem 8 087,2 7 867,0
2460 Splátky půjček FRB 311,7 300,0
4111 Neinv. dotace ze st.rozp.ze všeob.pokl.správy 40,4 0,0
4112 Neinv.dotace ze StRO v rámci souhrn.dot.vztahu 120,5 120,5
4116 Ostatní neinv.dotaze ze StRo 194,6 150,0
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 27,0 27,0
4122 Neinvestiční přijaté dotace od Jm kraje 44,6 0,0
4222 Investiční přijaté dotace od JMK 0,0 1 000,0
4229 Investiční přijaté dotace od (Mikroregionu) 0,0 0,0
 Dotace celkem 427,1 1 297,5
 CELKEM DANĚ+SPLÁTKY FRB+ DOTACE 8 826,0 9 464,5
2132 Příjmy z pronájmu - BYTY 463,5 430,0
2111 Příjmy z  POHŘEBNICTVÍ 3,7 4,0
2111 Příjmy za tříděné ODPADY - EKOKOM 87,4 0,0
2112 Příjmy z prodeje zboží 19,3 0,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 46,8 50,0
2132 Příjmy z pronájmu NEBYTOVÉ PROSTORY 321,0 350,0
2142 Příjmy z divident 114,5 115,0
2210 Přijaté sankční platby 2,0 0,0
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§ VÝDAJE Skutečnost  
r.2006

Rozpočet      
r. 2007

2231 Vodní hospodářství-Baťův kanál 0,0 0,0
2321 Odvádění odpadních vod 891,7 1 270,0
2341 Vodní díla-PR.OPATŘ. TELATNISKA 0,0 1 200,0
3113 Základní škola - neinv.příspěvek od obce 1 112,0 1 150,0
3113 Investice na objektech Přísp.org. ZŠ 45,5 100,0
3113 Neinvestiční dotace obcím za žáky 296,7 300,0
3113 Neinv.příspěvky školám za žáky (lyžař. výcvik) 3,0 4,0
3319 Kultura 91,9 75,0
3330 Příspěvek církvím - investice 200,0 0,0
3349 Sdělovací prostředky (tisk zpravodaje) 9,7 20,0
3412 Tenisový kurt 745,6 400,0
3419 Tělovýchova a zájmová činnost - Hynčica+šachy 50,0 50,0
3421 Využití vol.času- KOPANÁ 140,0 140,0
3429 Ost.zájm.činn.-HOKEJBAL 260,0 200,0
 Další příspěvky spol.organizacím dle přílohy  19,0
3611 UFRB 65,0 150,0
3612 Bytové hospodářství 659,5 1 200,0
3631 Veřejné osvětlení 570,7 600,0
3632 Pohřebnictví 0,0 350,0
3636 Územní rozvoj 115,8 200,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 214,5 5 200,0
3639 v tom: investice a opravy 1 758,5 1 975,0
372X Ochrana životního prostředí-Svoz  odpadů 586,9 630,0
4186 Sociální dávky na individ. Dopravu 6,5 0,0

2324 Příjmy ze tříděné ODPADY - EKOKOM 0,0 85,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy 3,4 4,0
2141 Příjmy z úroků 290,5 280,0
 Nedaňové příjmy celkem 1 352,1 1 318,0
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2,3 0,0
3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 190,8 0,0
 Kapitálové příjmy celkem 193,1 0,0
 Příjmy celkem 10 371,2 10 782,5
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Plán investic - rozpočet na r.2007 v tis. Kč  
poř.

č.
Název akce Předpokl. 

r o z p o č . 
nákl. r.2007

zdroje  fi nancování   
vlastní =V,           
cizí= C 

1. Protipovodňová nádrž (Telatniska)     § 2341 4000,0 V + C   oč.  30% / 70%  
2. Dětské hřiště Chaloupky na č.p.1    § 3639 150,0 V
3. Zahrádkářská budova, turistické ubytování 12 

lůžek, kanalizace + voda § 3639
1000,0 V + C   oč.  30% / 70%  

4. Infrastruktura „Díly za zahradou § 3612 2000,0 V  + C  oč. 50% / 50%  
5. Víceúčelové hřiště, na tenis,volejbal   § 3639 400,0 V
6. Asfaltová cesta do vinohradů, Hronové -Staré 

hory  § 3639
1000,0 V  + C  oč. 50% /  50%  

7. Rekonstrukce kanalizace Zámostí  § 2321 900,0 V + C   oč.  30% / 70%  
8. Rekonstrukce kanalizace ulice Příční  § 2321 1000,0 C
9. Rekonstrukce RD č.p.106 na byt   § 3612 400,0 V  + C  oč. 50% /  50%  

10. cyklostezka Sudoměřice - Petrov    § 3639 450,0 V  + C  oč. 50% / 50%  
11. Autobusové zastavky - dolní zastávka § 3639 150,0 V
12. Osvětlení hřbitov   § 3632 150,0 V
13. Hrnčířská dílna v ZŠ  § 3113 100,0 V
 C e l k e m    i n v e s t i c e 11300,0  

4357 Činnosti v sociálním zabezpečení - DPS 179,8 200,0
61XX Činnost místní správy 4 165,1 1 800,0
6171 Investice v činnosti místní správy 339,3 0,0
6310 Služby peněžních ústavů 27,4 35,0
6399 Platby daní a poplatků 234,5 0,0
 Výdaje celkem 13 011,1 15 293,0

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Skutečnost  
r.2006

Rozpočet      
r. 2007

Příjmy celkem 10 371,2 10 782,5
Výdaje celkem 13 011,1 15 293,0
Saldo příjmů a výdajů -2 639,9 -4 510,5
Financování 2 639,9 4 510,5
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Název akce  Předpokládané 
rozpočtované ná-
klady akce  r.2007

zdroje  fi nanco-
vání  - vlastní =V,                     
cizí= C 

1. Ozelenění obce (hřbitov + Horní 
konec)  § 3639

200,0 V

2. Rekonstrukce návsi   § 3639 150,0 V
3. Oprava chodníků hřbitov § 3632 200,0 V
4. Oprava kapličky sv.Hurbana v Hro-

nových a ozelenění okolí   § 3639
100,0 V

5. Oprava chodníků po obci   § 3639 200,0 V
 C e l k e m    o p r a v y 850,0  

Plán oprav - rozpočet na r.2007 v tis. Kč

Něco pro děti

Milé děti,
zdraví vás skřítek Sudoměřičánek. Od dnešního dne se 

budu na vás těšit v každém čísle tohoto zpravodaje. Připravím 
si vždy pro vás nějaké úkoly, křížovky, soutěže za které můžete 
získat i ceny. Stránka bude rozdělena na dvě části. Jedna bude 
pro děti starší, které už chodí do školy a druhá pro děti mladší. 
Přeji vám aby se vám plnění úkolů dařilo. A teď už se do toho 
můžete pustit.

Úkol pro mladší děti:
Vyrobte nebo namalujte kuřátko. 
Může být použit jakýkoliv materiál.

 Rádi bychom uspořádali výstavu, pokud se nám podaří nasbírat dostatečné množství fotografi í. 
Téma může být různé: vaše rodina, přátelé, snímky z dovolené, z cest, architektura, příroda, zvířátka. 
Nejmenší vhodný formát je alespoň 10 x 15cm ( stojí asi 15 Kč ) a vyberte záběry ne příliš staré (15 
let a více). Těm bychom mohli věnovat pozornost zase příště. Na zadní stranu fotografi e napište svoje 
jméno, číslo domu, případně název obrázku (aby vám mohly být po ukončení akce vráceny) a vložte 
do obálky s nápisem Výstava. Můžete je předat přímo mně na adrese Sochorovi č. 9 a to nejpozději do 
konce prázdnin. Věřím, že určitě doma najdete záběry, ze kterých máte radost. Jedině na vás záleží, 
jestli se nám podaří tento záměr uskutečnit a potěšit oko i ducha v šech přá 

Pavla Sochorová - předsedkyně Kulturní komise

Výzva pro všechny, kteří rádi fotíte!!!
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i u ž s v d ř s o u m j í k j u

Úkol pro starší děti:
Seřaďte písmenka podle čísel. Jejich seřazením zjistíte téma úkolu.

Uzávěrka soutěže je 10. dubna 2007. Veškeré výrobky můžete nosit průběžně a kdykoliv na Obec-
ní úřad. Výrobky musí být označeny jménem, adresou a věkem toho kdo je vyráběl.
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Výtisk zdarma

Omalovánky
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