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ROČNÍK X.         ČÍSLO 1         ČTVRTLETNÍK          BŘEZEN 2008

Otevření schengenského prostoru
na hraničním přechodu Sudoměřice – Skalica.
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Vážení občané,

kromě velmi rušného prvního čtvrtletí, prožili jsme také dobu velikonoční. Velikonoční biblický 
příběh mluví o muži, kterému jedni naslouchali a druzí ho pro jeho názory a činy nenáviděli. O muži, 
kterého kamenovali a bičovali do krve ti, kteří stáli názorově na opačné straně. Přesto v bibli nenajde-
me ani slůvko nenávisti k nim. Právě naopak. Nechal se přibít na kříž a svou smrtí vzal hříchy všech 
lidí na sebe.  Ať už v osobnost Ježíše Nazaretského věříme, či nikoliv, je to pro mnohé z nás silný, ale 
těžko představitelný příběh, právě pro jeho božskou schopnost odpuštění.  Moje babička měla pořeka-
dlo: Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem.V podstatě opisuje tutéž myšlenku, jak se chovat k těm, 
kteří se k nám nechovají dobře. V reálném životě je to však velice těžké. Jestli by snad v rámci dobrých 
mezilidských vztahů nebylo lépe „nekamenovat“.

K tomuto malému zamyšlení přidám ještě dvě čtyřverší ze sbírky Jana Skácela Oříšky pro černého 
papouška:

                                             
                                            o mnoho nejde     deštěm kamenným
                                            nechat si rozbít tvář a duši neporanit
                                            od narození po smrt pršívá
                                            žulové deště máčejí nás na nit

                                            a ty jenž nechceš kamenovat
                                            buď jako kámen v srdci svém
                                            tak milosrdný     ještě nikdy
                                            nehodil kámen kamenem

Dne 20.března v 6.48 hod. středoevropského času nám začalo jarní rovnodenností astronomické 
jaro, které potrvá až do 21.6.2008. Jaro je symbolem zrození nového. Můžeme očistit zahradu nebo 
uklidit dům. Je to však  jedinečná příležitost  uklidit také v sobě. 

Vaše redakce 

Jaro
Adélka Bučková

Jaro už přichází, zpívají ptáci,
jaro už přichází probouzí se les.
Všechno nám pokvete, zavoní vřes.

Budeme hrát kuličky, budeme si hrát,
budeme tancovat, budeme se smát.

Těšme se na jaro, pojedeme ven, 
pojedeme na kole, bude nám hej.
Pojedeme do lesa, tam vítr fouká,
Skáče tam veverka, šišky si chroupá.
(2. ročník)

Jaro
Ivonka Suranová 

Zlaté slunce topí sníh
a petrklíče voní.
Ozývá se šťastný smích,
mušky se v letu honí.

Přišel první jarní den,
každý si ho užívá.
Slunce dělá radost všem,
nikdo smutný nebývá.
(2. ročník)
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Slovo starosty         

Vážení občané, první čtvrtina tohoto roku 
se nesla v Sudoměřicích ve znamení názorových 
střetů o otevření původní historické cesty do Ska-
lice pro osobní dopravu. Debaty na toto téma pro-
bíhaly již dříve, ale v tomto období se kumulovaly 
a tříbily. Navíc tyto naše spory byly nezvykle roz-
sáhle sledovány v celostátních mediích, takže se 
naše obec po čase dostala do povědomí mnohých 
obyvatel celé naší vlasti.  O co v tomto sporu pře-
devším šlo? Podle mého názoru předmětem této 
názorové konfrontace byla nejenom nosná otázka 
samotné změny rozsahu dopravy na výše uvedené 
cestě, ale řešilo se i další směřování naší vesnice 
a její rozvoj. Byla to také ideální příležitost jak se 
naučit respektovat názorovou různost, umět si tr-
pělivě vyslechnout názor druhých lidí a odpověd-
ně, slušně i věcně předkládat své postoje a názory. 

Myslím si, že jsme tuto možnost ve velké většině z nás zainteresovaných vůbec nezvládli.               
I přesto mám takový pocit, že tento názorový rozpor  trochu rozhýbal stojaté vody v naší 

vesnici a možná i  změnil myšlení našich občanů. Vždyť přece každý jednotlivec v obci  je zod-
povědný za to jak budeme v budoucnosti žít, každý si musíme stanovit priority a mantinely, které 
neomezují ostatní spoluobčany. Pokud by tedy tento názorový konfl ikt přinesl i jen malé zvýšení 
pocitu sounáležitosti s naší vesnicí, se svými spoluobčany, tak by měl veliký užitek. Doufám, že 
tomu tak bude.     

Navíc chci tímto poděkovat všem zúčastněným občanům za jejich vykonanou práci při ře-
šení nelehkých problémů v naší obci a i když jsme s některými stáli na opačných názorových 
pozicích, neznamená to, že jsme nějací nepřátelé. Já osobně  to tak cítím a přeji si, aby jste to 
tak pociťovali i Vy všichni, teď i v budoucnosti. Žádám všechny účastníky, všechny občany,  aby 
už byly defi nitivně ukončeny veškeré tahanice v této záležitosti. Strana usilující o otevření staré 
cesty pro osobní auta dosáhla svého cíle a my ostatní musíme tento demokratický výsledek vzešlý 
z místního referenda respektovat. 

Závěrem si dovoluji kategoricky ohradit proti zlovolnému nařčení, které bylo mnohokrá-
te opakováno a velmi osobně se mne dotýká. Připomínám své několikráte opakované osobní 
sdělení, že nemám vůči Slovákům, natož tak Skaličanům, nižádné zášti, neřkuli nenávisti. Mám 
mezi nimi hodně známých i přátel, obdivuji jejich krásnou zem, hory a trochu jim závidím 
i jejich zdravý patriotismus. Navíc jako praktikující křesťan nesmím cítit nenávist k jakémukoliv 
člověku,  a ani to nemám v povaze. Promiňte mi, že jsem Vás obtěžoval svým osobním citovým  
sdělením těm lidem, kteří tuto nepravdu o mě šíří. 

Stanislav Tomšej – starosta obce



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJBŘEZEN 20084

Usnesení XI. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice 

konané 20. prosince 2007 v budově OÚ Sudoměřice 

v 18.00 hodin.

Usnesení č. XI/1.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu XI - ho zasedání zastu-
pitelstva obce Sudoměřice: Petra Bučka a Dr. Štěpána Bučka
Hlasování č.1: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. XI/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje pozměněný  program XI. zasedání zastupitelstva.
Hlasování pro usnesení č.2: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. XI/3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu  na r. 2007.
Hlasování pro usnesení č.3: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. XI/4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet  na r. 2008.
Hlasování pro usnesení č.4: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. XI/5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na období r. 2009 - 2010.
Hlasování pro usnesení č.5: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. X/6
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje pozemku parc.č.563 o výměře 63 m2.
Hlasování pro usnesení č.6: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   

Usnesení č. X/7
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr odprodeje pozemku parc.č.1786/63 o výměře 2562 m2.
Hlasování pro usnesení č.7: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 (Sochorová)  

Usnesení č. X/8
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení paní paní Marie Kusákové, Veselí n.Mor, Lány 1367 do po-
řadníku žadatelů o pronájem bytu v DPS.
Hlasování pro usnesení č.8: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   

Usnesení č. X/9
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu č. 2 v DPS – paní Skrálové Anežce, Sudoměřice 343. 
Vyzvat paní Skrálovou k sepsání nájemní smlouvy. 

Usnesení č. X/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice dle §6 odst. 5 písm. a) a §46 odst. 3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) rozhodlo na svém zasedání 
dne 20.12.2008. usnesením č.10 o pořízení změny ÚP Sudoměřice v lokalitě Trávníky ze 
stávajícího funkčního využití ploch pro zemědělskou činnost na plochy výroba a technická 



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 5

zařízení (výrobní prostory).
Hlasování pro usnesení č.10: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   

Usnesení č. X/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje zastupitele pana Stanislava Tomšeje, starostu obce, který 
bude spolupracovat s pořizovatelem v rámci celého procesu pořízení změny ÚP.
Hlasování pro usnesení č.11: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   

Usnesení č. X/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s příspěvkem. 
(žádost manž. Janečkovi, č.p. 307)
Majitel nese odpovědnost za svůj majetek. 
Hlasování pro usnesení č.12: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   

Usnesení č. X/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s příspěvkem v částce 3 000,-Kč na pořízení CD skupinou 
schola působící při kostele Krista Krále v Sudoměřicích ve spolupráci s místními muzikanty. Účetní 
obecního úřadu zašle příspěvek v roce 2008.
Hlasování pro usnesení č.13: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   

Usnesení č. XII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu XII - ho zasedání zastu-
pitelstva obce Sudoměřice: Pavlu Kolibovu a Ing. Josefa Křižan.
Hlasování č.1: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. XII/2
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doplněný program XII-ho zasedání ZO Sudoměřice.
Hlasování č. 2: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. XII/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s veřejnou rozpravou.

Usnesení č. XII/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje návrh na vyhlášení referenda, za prosazení otevření původní 
cesty Sudoměřice – Skalica pro osobní motorovou dopravu. Pověřuje starostu obce k přípravě a řádné-
mu projednání referenda v nejbližším možném termínu v souladu se zákonem o místním referendu č. 
22/2004 Sb. v platném znění. Rozhodnutí vycházející z referenda je pro zastupitelstvo zavazující.
Hlasování č. 4: pro : 8, proti: 2 (RSDr. Buček, paní Sochorová), zdržel se: 1 (Tomšej).

Usnesení č. XII/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje výsledky inventarizace za r. 2007 a vyřazení jmenova-
ných prostředků a zařízení.
Hlasování č. 5: pro: 11, proti : 0, zdržel se: 0

Usnesení XII. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice 

konané 4. února 2008 v tělocvičně OÚ Sudoměřice 

v 18.00 hodin
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Usnesení č. XII/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Statut fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci ro-
dinných domů a bytů Obce Sudoměřice.
Hlasování č. 6: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XII/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 zákona č.128/2000Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje odprodej pozemku parc.č. 563 o vým. 63 m2 v k. ú. Sudomě-
řice paní Marii Šebestové, Sudoměřice č.p. 236 za cenu 50,-Kč/m2 za podmínek uvedených v kupní 
smlouvě.
Hlasování č. 7: pro: 11,  proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XII/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 zákona č.128/2000Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje odprodej pozemku parc.č.820 o vým. 379 m2 v k. ú. Sudomě-
řice manž. Mikéskovým, Sudoměřice č.p. 405 za cenu 50,-Kč/m2 za podmínek uvedených v kupní 
smlouvě.
Hlasování č. 8: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
         
Usnesení č. XII/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 zákona č.128/2000Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje odprodej odděleného pozemku parc.č. 613 o vým. 81 m2 v k. ú. 
Sudoměřice SD JEDNOTA Hodonín za cenu 50,-Kč/m2 za podmínek uvedených v kupní smlou-
vě.
Hlasování č. 9: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XII/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce projednat tuto záležitost s p. Dřízgou.
Hlasování č. 10: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1 (Sochorová)
 
Usnesení č. XII/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení manž. Neumajerovi, Ořechovka 1740, Strážnice 
do pořadníků žadatelů  o odprodej pozemku pro výstavbu RD.
Hlasování č. 11.: pro:11, proti 0, zdržel se:  0

Usnesení č. XII/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 zákona č.128/2000Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 46 o vým. 18 m2 v k. ú. Sudo-
měřice manž. Juříkovým, Sudoměřice č.p. 450 za cenu 50,-Kč/m2 za podmínek uvedených v kupní 
smlouvě.
Hlasování č. 12: pro: 11, proti: 0, zdržel se : 0

Usnesení č. XII/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 zákona č.128/2000Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 118 o vým. 13 m2 v k. ú. Su-
doměřice paní Jiřině Macháčkové, Sudoměřice č.p. 395 za cenu 50,-Kč/m2 za podmínek uvedených 
v kupní smlouvě.
Hlasování č. 13: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 7

Usnesení č. XII/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 zákona č.128/2000Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje odprodej části pozemku část parc.č. 947/1 o vým. 39 m2 v k. ú. 
Sudoměřice manž. Suranovým, Sudoměřice č.p. 206 za cenu 50,-Kč/m2 za podmínek uvedených 
v kupní smlouvě.
Hlasování č. 14: pro: 11, proti: 0, zdržel se : 0
           
Usnesení č. XII/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr odprodeje pozemku parc.č. 1738/3 o vým. 102 m2.
Hlasování č. 15: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Křižan)

Usnesení č. XII/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr odprodeje pozemku pozemku parc.č.1599/31 
o vým. 276m2, parc.č. 1599/29 o vým. 86 m2 a 1599/30 o vým. 85 m2 vše v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 16: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XII/ 17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice na základě výsledků projednání návrhu zadání změny č.2 ÚPN SÚ 
Sudoměřice s dotčenými orgány a ostatními známými účastníky projednání schvaluje v souladu 
s §47 odst. 5 a §55 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vebního zákona) dne 4.2.2008, usnesením č. XII/17. toto zadání. V další fázi změny č.2 ÚPN SÚ 
bude zpracován její návrh dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., o územně analytických podkla-
dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Hlasování č. 17: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XII/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice projednalo návrh na změnu ÚP č. 3, požaduje po žadateli doložení 
podkladu, zjednodušenou dokumentaci pro rozhodnutí o změně ÚP.
Hlasování č. 18: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XII/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování vodovodu a kana-
lizace v obci Sudoměřice s VAK a.s. Hodonín a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 2. 
Hlasování č. 19: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XII/20
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje návrh darovací smlouvy č. OM 2 038, Jihomoravský kraj, 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor majetkový, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno na zákla-
dě které obec Sudoměřice nabude vlastnictví z majetku JMK – pozemek parc.č. 1029 o výměře 719 m2 
v k.ú. Sudoměřice a současně pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy. 
Hlasování č. 20: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XII/21
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 zákona č.128/2000Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje odprodej pozemku část parc.č. 1617/1 o vým.116 m2 v k. ú. 
Sudoměřice manž. Jozefu a Jaromíře Nogovým, Zahradní 1184/7 Rohatec za podmínek uvedených 
v kupní smlouvě.
Hlasování č. 21: pro: 11, proti: 0, zdržel se : 0
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Usnesení č. XII/22
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje komisi stavební a životního prostředí vypracováním fi -
nanční studie.
Hlasování č. 22: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení: č. XIII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XIII. zasedání: pana Kočiše a paní  
Sochorovou
Hlasování č.1: pro 9, proti 0, zdržel se: 0

Usnesení: č. XIII/2
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doplněný program XIII. zasedání Zastupitelstva Obce 
Sudoměřice.
Hlasování č.2: pro 8, proti 0, zdržel se: 1
            
Usnesení č. XIII/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s vystoupením vedoucího odboru výstavby města Skalica 
Ing. Hlavatého.
Hlasování č.3: pro 9, proti 0, zdržel se: 0
           
Usnesení č. XIII/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s vystoupením občanů v diskuzi.
Hlasování č.4: pro 8, proti 0, zdržel se: 1 (Sochorová)
    
Usnesení č. XIII/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s ukončením diskuze občanů.
Hlasování č.5: pro 8, proti 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIII/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s revokací usnesení o konání referenda č. XII/4.
Hlasování č.6: pro 1 (RSDr. Buček), proti 5, zdržel se 2 (Tomšej, Ing. Křižan) RSDr. Buček – zpo-
chybňuji platnost hlasování.
           
Usnesení č. XIII/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o konání místního referenda, které bude konáno na úze-
mí obce Sudoměřice dne 16. března 2008.

Usnesení XIII. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice 

konané 27. února 2008 v budově OÚ Sudoměřice 

v 18.00 hodin.
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Zastupitelstvo obce Sudoměřice schválilo následující znění 

otázky v místním referendu dne 16. 3. 2008

Otázka:
Souhlasíte s tím, aby orgány obce učinily při výkonu samostatné působnosti zákonné kroky 

vedoucí k rozšíření stávajícího rozsahu obousměrné dopravy na komunikaci č. I/70, tj. na historic-
ké cestě vedoucí přes zastavěné území obce Sudoměřice do města Skalica, o osobní automobily do 
hmotnosti 3,5 tuny?

(ano - ne)

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje náklady spojené s provedením místního referenda 
- částka 25 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odůvodnění návrhu konání místního referenda:     

V zásadních otázkách rozvoje obce je třeba se řídit názorem občanů vyjádřeným v místním 
referendu. Takovou zásadní otázkou, kontroverzní z hlediska dopravní obslužnosti obce i ochra-
ny životního prostředí v obci je plánované rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily do 3,5 
t, které se připravuje na základě petice občanů z prosince r. 2007. Tento požadavek velkého množ-
ství občanů je nutné potvrdit relevantním souhlasem většiny občanů obce Sudoměřice. 

Hlasování č. 7: pro 7, proti 1 (RSDr. Buček), zdržel se 0

Místního referenda, které se  konalo dne 16. 3. 2008 v Sudoměřicích,  se zúčastnilo a hlasovalo  
525 oprávněných osob, tj. 52,5 % všech oprávněných osob.  

Počet oprávněných osob v hlasovacím okrsku Sudoměřice zapsaných ve stálém i zvláštním se-
znamu, činilo v den hlasování   999 osob.

Místní referendum bylo tedy platné a jeho výsledek je závazný pro orgány obce Sudoměřice.

Na otázku: 
„Souhlasíte s tím, aby  orgány obce učinily při výkonu samostatné působnosti zákonné kroky 

vedoucí k  rozšíření stávajícího rozsahu obousměrné dopravy na komunikaci  č. I/70, tj. na histo-
rické cestě vedoucí přes zastavěné území obce Sudoměřice do města Skalica,  o osobní automobily 
do hmotnosti 3,5 tuny?“

zakřížkovalo odpověď:
        
ANO    349 oprávněných  osob, tj. 66,5 % všech hlasujících,

NE        174 oprávněných  osob, tj. 33,1 % všech hlasujících.

Neplatné byly 2 hlasovací lístky.

HISTORICKY PRVNÍ MÍSTNÍ REFERENDUM 

NA ÚZEMÍ OBCE SUDOMĚŘICE.
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Rozpočet Obce Sudoměřice na r.2008 v tis.Kč
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Symbolické odstranění zábran 

na novém hraničním přechodu Sudoměřice-Skalica.

Ve čtvrtek 20. 12. 2008 od 11. hodiny proběhlo na hraničním přechodu Sudoměřice – Skali-
ca slavnostní otevření schengenského prostoru.  Slavnost byla zahájena hymnami ČR, SR a mož-
ná někteří poprvé uslyšeli i hymnu Evropské unie. Pak následovaly projevy zástupců samosprávy 
a státních úřadů.

Z projevů vyjímáme některé důležité myšlenky: „Každá hranice je bariéra. Kolikrát jsme slyšeli, 
že nás nerozdělila, ale není to tak, rozdělila nás. A teď bych si přál, aby se zase navázaly vztahy, jako 
byly dříve,“ uvedl skalický primátor Stanislav Chovanec. „Padá hranice, na kterou jsme se dívali 
s větší nevolí než na ty hranice, na které jsme byli zvyklí,“ uvedl župan  Trnavského samosprávného 
celku Tibor Mikuš. 

„Už jsme si zvykli, že tu byl hraniční přechod, nikomu to za těch patnáct let už nebylo divné, 
ale přeci jen to byla překážka v sousedských vztazích. Teď se dostáváme zase k tomu, že budou mezi 
námi jen hranice katastrů měst a obcí,“ doplnil starosta Sudoměřic Stanislav Tomšej. 

„Pro naši obec na moravské straně hranice přinese vstup do schengenského prostoru jeden 
problém. Myslím, že budeme muset změnit obecní symboly. Na praporu i ve znaku máme hraniční 
závoru a rozřezaná by vypadala trochu divně,“ doplnil starosta Sudoměřic.

Ofi ciální část slavnosti byla ukončena symbolickým otevřením hraničních zábran primátorem 
města Skalice a starostou obce Sudoměřice. Po ní následovala tisková konference a neformální 
diskuze.

                                                                                                                       ST.
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Křest CD dne 25.12.2007

Po roční odmlce se o vá-
nočních svátcích opět konal 
vánoční koncert, který pořá-
dala schóla působící při kos-
tele Krista Krále v Sudoměři-
cích ve spolupráci s kulturní 
komisí při Obecním úřadu 
Sudoměřice. Koncert, jenž se 
uskutečnil 25. prosince 2007 
v tělocvičně ZŠ Sudoměři-
ce, se pomalu stává tradicí 
– proběhl už čtvrtý ročník. 
Tentokrát byl ale výjimečný, 
zejména pro členky a členy 
schóly a její doprovodné ka-

pely, jelikož na něm bylo rukou p. Lukáše ze Strážnice pokřtěno jejich nové CD s názvem Na ces-
tě (pokud o ně máte zájem, 
kontaktujte kteroukoli členku 
sboru). Na CD, stejně jako na 
koncertech Schóly Sudomě-
řice, si můžete poslechnout 
křesťanské písně (vánoční 
i jiné) v poprockových úpra-
vách. CD bylo nahráno na 
podzim roku 2007 a kromě 
pěveckého sboru na něm spo-
lupracovali muzikanti věrní 
schóle již několik let Radek 
Grombíř, Miroslav Mikéska 
a Tomáš Bucha, dále hosté Pe-
tra Poláchová, Jan Holubík a David Janeček, a v neposlední řadě mistr zvuku Jakub Straka. Většina 

jmenovaných se podílela i na 
zmiňovaném koncertu, který 
letos zaznamenal rekordní 
účast diváků. Doufáme, že se 
tradice koncertu bude nadále 
upevňovat, stejně jako přízeň 
posluchačů, za niž ze srdce 
děkujeme.

 Za sudoměřskou schólu 
Mgr. Michaela Janečková 
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Vánoční koncert

Dne 28.12.2007 uspořádala ZŠ a MŠ Sudoměřice v místní tělocvičně  Vánoční koncert CM 
Danaj. Jako hosté vystoupili žáci z MŠ a ZŠ v Sudoměřicích.
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Mateřská škola Sudoměřice

Ve druhém pololetí školního roku čeká děti bohatá nabídka kulturně společenských akcí. Již 
v lednu proběhl ve škole zápis dětí do 1.tř. na školní rok 2008/2009. Zápisu se zúčastnilo 18 dětí 
předškolního věku. Takto velký počet dětí nepamatujeme 15 let. Zápis dětí do mateřské školy 
se uskuteční v MŠ 2.4.2008. V únoru byl zahájen projekt keramika. Děti si vyrobily tři výrobky 
z keramické hlíny s jarním motivem. Celá akce je zaštítěna Ekologickým centrem z Hodonína. Po 
vypálení výrobků v keramické peci je přivezou dětem k dokončení – malbě a zase je odvezou vypá-
lit. Z hotového výrobku mají děti i rodiče velkou radost. Tato spolupráce je velmi krásná i užitečná.
V březnu děti zhlédly v KD Strážničan divadelní představení „O kohoutkovi a slepičce“. V dubnu 
se uskuteční v ZUŠ Strážnice tradiční koncert pro děti, ve kterém se děti seznámí s hrou na mnoho 
hudebních nástrojů klávesových, dechových, strunových. V tomto měsíci začne pro děti plavec-
ká výuka v KPB v Hodoníně. Ta potrvá až do poloviny května. Autobus poskytne dětem zdarma 
jako každoročně pan Martin Mikl. Za jeho vstřícný přístup a ochotu mu patří velké poděkování. 
Uhradí dětem autobus ještě na školní výlet, který se uskuteční do Dinoparku ve Vyškově. V květnu 
čekají mateřskou školu oslavy 20. výročí otevření MŠ v roce 1988. Oslava proběhne dne 17.5.2008 
v 15 hod. v mateřské škole. Pozvánky obdrží všichni občané Sudoměřic, kteří se významně podíleli 
na výstavbě mateřské školy, všichni spolupracovníci MŠ  a rodiče dětí, které budou na akci vystupovat 
s kulturním programem. Rovněž zveme do mateřské školy všechny občany, kteří mají chuť se k nám jen 
tak podívat. V červnu nás čeká školní výlet,“ Rybářský den „ na rybníku Vanďurák ve spolupráci s místní 
rybářskou skupinou, koncertní vystoupení velmi populární Inky Rybářové v tělocvičně ZŠ a Zahradní 
slavnost na zahradě ZŠ se skupinou Motýl-Erika. Nevyjmenovala jsem akce, které ještě připravují dětem 
naši školní partneři, především Rodičovské sdružení při škole, taneční kroužek, sportovní kluby aj. Na 
závěr bych popřála dětem radost a dobrou zábavu z připravovaného programu.

                                                   Helena Okénková – zástupce ředitele ZŠ a MŠ Sudoměřice

V pondělí 4. února se konal zápis k zá-
kladnímu vzdělávání. Oproti minulému 
školnímu roku jsme přivítali více dětí. 
Z osmnácti zapisovaných jich v příštím roce 
zasedne do lavic patnáct. Žáci prvního roč-
níku budou tvořit jednu třídu. Ostatní roč-
níky budou  spojeny. Zápis k předškolnímu 
vzdělávání se uskuteční ve středu 2. dubna 
v budově MŠ.

Zápis do 1. ročníku ZŠ v Sudoměřicích
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Školní družina ZŠ Sudoměřice

Naše školní družina je organickou součástí ZŠ a tvoří s ní jedno výchovně vzdělávací zařízení. 
Do školní družiny se hlásí žáci 1.-5. ročníku. Pro dodržení kapacitního stavu jsou upřednostňovány 
žáci mladšího věku. Poplatek za školní družinu pro žáka činí 50,- Kč měsíčně. Peníze jsou využity 
k nákupu nových her, pomůcek a k úhradě dalších aktivit organizovaných školní družinou. V le-
tošním školním roce navštěvuje ŠD 24 žáků naší školy. Školní družina  má jedno oddělení, samo-
statnou třídu v přízemí školy, jejíž součástí je vybavený kuchyňský kout. Do vybavení rovněž patří 
stolní hry, stavebnice, hračky, časopisy a audiovizuální technika. Díky dobré  spolupráci se SRPŠ za 
jejich přispění  byl do ŠD zakoupen nový DVD přehrávač a šipky.  Ve svých činnostech využíváme 
také počítačové učebny s internetovým připojením, tělocvičnu a školní zahradu. 

Hlavním poslání  školní družiny je  vytváření  předpokladů k účelnému využití volného času 
dětí a vhodné organizovaní  jejich odpočinku a relaxace. Jedním z hlavních úkolů vychovatelky  je 
vypěstovat u dětí určité návyky společenského chování a sebeobsluhy, rozvíjet jejich aktivitu, smysl 
pro kolektiv a poskytnout dostatečný prostor pro uplatnění jejich osobních zájmů. Společně plníme 
činnosti v oblasti sportovní, výtvarné, pracovní, hudební, přírodovědné, dramatické  a také  oblasti 
informatiky.  

Co se nám podařilo:
Začátkem tohoto školního 

roku jsme se zúčastnili exkurze 
místního oddělení RCCP PČR 
v Sudoměřicích, při kterém 
jsme se seznámili s prácí Poli-
cie ČR.Odnesli jsme si spoustu 
zážitků a také malý dáreček. Při 
vycházce ke koním jsme  měli 
možnost se svést na koni a do-
vědět se základní informace o 
jejich chovu. V činnostech pra-
covních a výtvarných děti vytvá-
řely práce související s ročním 
obdobím a aktuální tematikou, 
vyráběly koláže s  využitím su-
chého listí a dalších přírodních 
materiálů. V „Bramborovém 
dnu“ si děti  připravily po-
choutku- bramborák, v „Barevném týdnu zdraví“ pak ovocný salát. V předvánočním období nám 
školní družinu provoněl upečený  perník. Ve spolupráci  s paní Monikou   jsme vyrobili bižuterii pro 
své nejbližší. Pro přátele školy  děti zhotovily spoustu přáníček do nového roku. Naše výtvarné práce 
zdobí výlohu potravin paní Smékalové.   V lednu děti vyrobily upomínkové dárečky pro nové prvňáč-
ky. Poslední den v únoru se školní družina hemžila  maskami- konal se  karneval. K této příležitosti 
jsme si připravili i pohoštění- jednohubky, zeleninový talíř a nechyběly ani  slané a sladké pamlsky.

A co nás ještě čeká?
Mimo běžné činnosti připravujeme program ke svátku maminek, modrotiskovou dílnu, zhoto-

víme aranžmá k Velikonocům, navštívíme místní knihovnu. S panem Fojtíkem strávíme odpoledne 
na Baťově kanále, budeme vařit podle receptů našich babiček, oslavíme Den dětí a vyrobíme si 
vlastní ruční papír.

                                                                                              vychovatelka ŠD  Hana Veselá   
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Soutěž aut na dálkové ovládání

První březnovou sobotu 
1.3.2008, se uskutečnil závod au-
tíček na dálkové ovládání. Drá-
ha byla připravena na zručnost 
a trpělivost závodníků v ovládání 
auta, což není vůbec jednoduché. 
Podjet pod mostem, objet kru-
hový objezd, projet mezi kužely 
a v cílové rovince najet na můstek 
a to vše na čas. Byli závodníci zruč-
ní, trpěliví, nadšení, ale zároveň 
i zklamaní a smutní. Avšak všem 
patřila odměna a potlesk, protože 
mnozí takovou dráhu jeli poprvé. 
Poděkování patří i rodičům, kteří 
dělali bezvadné obecenstvo a po-
vzbuzovali všechny závodníky.

 

Doufáme, že se za rok sejdeme zase, alespoň v takovém počtu, jako letos a opět vyzkoušíme 
zručnost a trpělivost závodníků.

                        Andrea Šamánková a Markéta Sýkorová – členky RS při ZŠ a MŠ Sudoměřice
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Dne 9. února 2008 Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ Sudoměřice a OÚ Sudoměřice uspořá-
dalo tradiční školní ples. Ples zahájil taneční kroužek naší školy pod vedením paní Mikulkové 
a Bučkové, mažoretky z Petrova, které rovněž připravily pěkný program. K tanci a poslechu 
hrála hudba Dolinečka ze Sudoměřic. Lákadlem byla rovněž bohatá tombola, za kterou může-
me sponzorům a ostatním dárcům jen děkovat.

I když se pořadatelům 
nepodařilo tento ples zor-
ganizovat v plesové sezóně, 
účast našich spoluobčanů 
byla hojná. Jsme za to velmi 
vděční, jelikož celý výtěžek, 
tak jako vždy, bude fi nanco-
vat aktivity dětí v naší obci. 
Rodičovské sdružení a jistě 
i naši spoluobčané, se těší 
na další školní ples, který se 
budeme snažit uskutečnit 
v plesové sezóně, abychom 
nenarušili postní dobu.

 Jitka Krieglerová – člen-
ka Rodičovského sdružení 

při ZŠ a MŠ v Sudoměřicích

Tradiční školní ples
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Ples mladých

Dne 23.2. 2008 se uskutečnil v místní 
tělocvičně Ples mladých, který se letos nesl 
v duchu pohádkových postav. K vidění byly víly, 
berušky a Ferda Mravenec, ale také skutečné 
ježibaby nebo třeba Hurvínek. K dobré zábavě 
přispěly kapely Rosary a Mirečkovi sekerášé.

Tak jako v celé republice, i u nás v Sudoměřicích proběhla letos, jako již několik let zpět, Tříkrá-
lová sbírka. Prvotním cílem Tříkrálové sbírky je předání radostné zvěsti o Bohu, který je nám blízko 
a to všem, i lidem mimo církev. My máme vydávat opravdové svědectví o Boží lásce k nám, lidem. 
K tomuto svědectví potřebujeme hodně modlitby a osobního nasazení. Modlitba za zdárný průběh 
i duchovní plody sbírky je nezbytným prvkem přípra-
vy. Proto i naše putování po obci bylo zahájeno mod-
litbou. A myslím, že na konci bylo možno konstatovat, 
že naše snažení mělo úspěch, za který bych rád touto 
cestou poděkoval všem koledníkům za jejich ochotu 
a pomoc při této sbírce. Zároveň samozřejmě poděko-
vání patří vám všem, kteří jste králům do pokladniček 
přispěli.  

Výtěžek sbírky v Charitě Strážnice:
dle obcí 2007  2008
Sudoměřice 47 569 Kč  46 800 Kč
Petrov 38 263,50 Kč 41 539 Kč
Rohatec 61 064,50 Kč 59 578 Kč
Radějov   17 612 Kč  18 574,50 Kč
Strážnice   137 555 Kč 145 779 Kč
celkem 302 064 Kč 312 270,50 Kč
Mimo tohoto výtěžku v Kč byly přijaty i drobné 

dary v SKK a eurech.

Tříkrálová sbírka v Sudoměřicích
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Uvedený výtěžek byl odeslán na konto Charity Česká republika, přičemž strážnická charita  
může z tohoto výtěžku využít 53 % na projekt, který bude schválen ředitelstvím arcidiecézní charity 
Olomouc.                     

V loňském roce bylo podle slov ing. Zdeňka Bíny, ředitele charity ve Strážnici, použito   
150.000,- Kč na dofi nancování bezbariérového přístupu do střediska AVE v sídle charity ve Stráž-
nici a 10.000,- Kč bylo věnováno jako přímá sociální pomoc rodině s nezaopatřenými dětmi. V le-
tošním roce plánují kromě přímé sociální pomoci využít část výtěžku této sbírky m.j. na zakoupení 
staršího automobilu typu COMBI pro potřeby pečovatelské služby.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky byl následující:
- v rámci olomouckého arcibiskupství:
 rok 2007  =  17,629.662,-  Kč
 rok 2008  =  17,873.429,-  Kč  (předběžný údaj)
- v rámci České republiky:
             rok 2007  =   57,237.527,-  Kč
             rok 2008  =   58,720.173,-  Kč  (předběžný údaj)
Bližší informace o Tříkrálové sbírce v ČR a o jejím využití naleznete na internetových stránkách 

www.charita.cz
                                                                                                                 Bc. Josef Janeček

V letošním roce nám bylo dodáno celkem 707 vzorků ze 75 obcí a měst české a slovenské re-
publiky. Tyto vzorky byly 18. 1. 2007 odborně ohodnoceny na degustaci, která proběhla v místní 
tělocvičně. Této degustace se zúčastnilo 75 degustátorů s Čech, Moravy a Slovenska.

Vítězem výstavy se stal p. Roman Schäck ze Sudoměřic, se vzorkem durancie 2006.
Dále ve vybraných kategoriích byli tito vítězové:
Kategorie   –  Hrušky = HR-Wiliams 2006 – Pěstitelská pálenice Čejkovice.
                      Meruňky = ME 2007 – p. ing. Vaškůj Roman ze Zlína .
                      Broskve = BR 2007 – Pavka Roman Čejkovice.
                      Jablka = KAL 2005 – p. Káčerek Josef Radějov.
                      Víno = VÍN 1998 – p. Opavský Josef ze Sudoměřic.
                      Višně = VIŠ. 2002 – p. Pomajbík Josef Vápenky.
                       Maceráty = OSK+plody 2007- Němeček Vlastimil Podivín.

VI. Košt ovocných destilátů
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Již po čtvrté jsme po-
řádali soutěž pěstitelských 
pálenic O pěstitelskou pá-
lenici roku 2008. Touto se 
stala pálenice z Čejkovic.
I v letošním roce jsme při-
pravili ochutnávku ovoc-
ných Macerátů a tradičních 
moravských jídel, která měla 
velký ohlas. Obzvlášť škvar-
ky, pečené a uzené maso, 
uzené jitrnice a klobásky, 
které nám dodalo místní 
řeznictví Romana a Jarky 
Schäckových, ale i patenty 
paní Mikéskové a trdelníky 
od paní Lavrovičové, či jabl-

kové koláče paní Fojtíkové  měly opravdu velký ohlas! Zpestřením koštu bylo vystoupení mažoretek 
ze Strážnického domečku, které se všem velmi  líbilo. Nemůžeme zapomenout poděkovat cimbálové 
muzice Strážničan za krásný doprovod při koštu.

Ještě bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří nám jakkoliv pomáháte: obsluze při nalévání, 
která letos obsloužila rekordní návštěvu 550 lidí, základní škole, panu Haraštovi za umožnění pří-
prav, zahrádkářům za poskytnutí stolů a židlí, obecnímu úřadu za velmi velkou podporu, a hlavně 
našim rodinám za podporu a pomoc při přípravách.Tímto jim velmi děkujeme!

Taktéž sponzorům bez kterých to nejde! DĚKUJEM.
                                                                                                                           

                                                          Zdeněk Fojtík - Spolek přátel destilátů Sudoměřice
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Vítání nových sudoměřických občánků obecním úřadem

V neděli 2.3.2008 proběhlo ve volební místnosti v Sudoměřicích slavnostní přivítání nově na-
rozených občánků v období od června do prosince roku 2007.

K slavnostnímu aktu byli pozváni:
rodiče Macháčkovi se synem Michaelem, bytem v Sudoměřicích čp.341
rodiče Krištofíkovi s dcerou Lucií, bytem v Sudoměřicích čp.394
rodiče Janoškovi se synem Martinem, bytem v Sudoměřicích čp.307
rodiče Stránští s dcerou Klárou, bytem v Sudoměřicích čp.241
rodiče M. Macháčková a M. Hýža s dcerou Vanesou, bytem v Sudoměřicích čp.209
rodiče E. Polakovičová a J. Zelenka s dcerou Eliškou, bytem v Sudoměřicích čp.196
rodiče Dinkovi s dcerou Lilianou, bytem v Sudoměřicích čp.277
rodiče Hujsovi se synem Radimem, bytem v Sudoměřicích čp.355
rodiče Pytlovi s dcerami Eliškou a Adélou, bytem v Sudoměřicích čp. 394
rodiče Hrachovští se synem Jakubem, bytem v Sudoměřicích čp.74
rodiče Štosovi s dcerou Anetou, bytem v Sudoměřicích čp.199

 

 

Obecní úřad společně s kulturní komisí přeje narozeným dětem šťastný a dlouhý život a jejich 
rodičům radost z nich.

Pavla Sochorová,
 předsedkyně kulturní komise
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Sudoměřice japonskýma očima

Od roku 2005-2007 navštěvovala naši vesnici Japonka Mari Murakami. Tři roky žila v Praze, 
kde učila kaligrafi i (umělecké ztvárnění japonského písma-znaků) a spolupracovala s česko-japon-
skou společností, která organizuje japonské kulturní a vzdělávací akce. 

Mari pochází z malého města Hota na podřeží Tichého oceánu, uprostřed největšího ostrova 
Honšů.

Často jezdila do Sudoměřic a tak bylo zajímavé, zeptat se jí na její pocity.

Co si myslíš o životě na vesnici na Moravě a v Japonsku, co je stejné a co jiné?
„Myslím, že rytmus života je hodně podobný, takový klidný. Řešíme stejné problémy, např. 

práci. Odlišnosti vidím v přírodě a náboženství. To dělá ten velký kulturní rozdíl. Moje město 
leží u moře. To dává obživu mnoha rybářům, kteří tam žijí a každé ráno vyjíždí na malé loďce 
na moře chytat ryby. Je to hodně nebezpečné, jsou to taky drsní chlapíci, ale mají velká srdce. 
U vás se taky rybaří, ale spíše je to koníček. Moc se mně líbilo u vás na Vanďuráku, vaši rybáři 
jsou zase veselí chlapíci. 

Občas je u nás zemětřesení, proto stavíme jiné domy. Nestavíme je z cihel, ale ze dřeva 
a materiálů, které vydrží případné otřesy. V zimě netopíme v celém domě, ale jen v kuchyni 
a obývacím pokoji, kde trávíme společně den a večer spíme v chladné ložnici.

No a co se týká náboženství, máme dvě hlavní: šintoismus, to je naše původní náboženství 
a od 6. století taky buddhismus. Obě tato náboženstí spolu za staletí prorostly. Uctíváme přírodu 
jako Boha v jeho mnoha podobách. Protože máme dvě náboženství, máme plno i svátků.

Viděla jsi naše tradiční slavnosti a svátky např. Vánoce, hody, Velikonoce. Jak se ti líbily?
„Moc se mně líbily! Vaše folklórní slavnosti, hlavně na Horňácku, jsem si hodně užila. Asi 
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proto, že je to tak jiné. Vaše krásné kroje, červené šátky, ornamenty na sklepech a kapličkách 
jsou tak krásné a barevné. Dodávalo mě to dobrou náladu. Nikdy nezapomenu, jak mě babička 
z Petrova oblékala do kroje. 

Tradiční písně se mě taky líbí, jsou o životě na vesnici, mají jednoduchá, ale hluboká slova. 
Některé jsou legrační.

A určitě vyzařují emoce, cítím to, i když nerozumím slovům.
Z ostatních svátků mám nejraději Vánoce. Ty jsem trávila vždy v Sudoměřicích. Jsou to pro 

mě svátky v rodinném kruhu. Vím, že jsou spjaty s křesťanstvím, chodili jsme se dívat na betlémy 
do kostelů ve Strážnici. Krásné jsou ty vyřezavané ze dřeva, ale můj nejoblíbenější betlém je (stej-
ně jako panenky) z kukuřičného listí-šůstí. Přivezla jsem si několik do Japonska. 

Co slavíte v Japonsku?
Máme mnoho slavností. Každé město má svoji slavnost, něco jako vaše hody. Moje město má 

tu slavnost v říjnu. Je to slavnost sklizně, rýže a božstva Inari.
Slavnost předchází určité rituály očisty, pak se dávají obětiny na oltář a následuje průvod 

i s přenosnou svatyní. Poté probíhá zábava, např. tanec, lukostřelba, bubnování nebo se hraje na 
bambusové fl étny- šakuhači. Nakonec se svatyně nese zase zpátky do chrámu.

Taky slavíme určité historické události, ale to vy taky.
Každé roční období v Japonsku má své specifi cké oslavy. Ty nejznámější jsou na jaře slavnosti 

sakur a na podzim rudých javorů.
A co jídlo?
Tak to je hodně jiné. Mně u vás chutnalo maso, sýry, brambory, knedlíky a buchty... a pivo 

a víno! Moje nejoblíbenější bylo jídlo od mojí sudoměřské maminky, hlavně svíčková. To v Ja-
ponsku nemáme. My jíme hlavně ryby. Vařené, dušené, uzené, ale taky syrové. Hodně rýže, zele-
niny, mořské řasy a tofu-sojové výrobky. 

Proto je většinou pro Japonce české jídlo moc těžké, jsou zvyklí na lehce stravitelné jídlo.
Co se ti v Česku líbilo a nelíbilo?
Dobré je to, že trávíte čas se svojí rodinou, vztahy v rodinách a mezi přáteli se mě u vás líbí. 

Jste nezávislí a zároveň se svojí rodinou. 
V Japonsku je to jiné. Těžce se to vysvětluje, ale naše vztahy jsou komplikované přísnou vý-

chovou a pravidly, které máme i v rodině. Školský systém u nás je hodně přísný, obsahuje hodně 
vyučovacích hodin a stresu. Vyučování bývá denně až do večera, většinou i v sobotu.

Myslím, že komunikace v Japonsku je velmi komplikovaná. 
V Česku jsem zažila i smutné situace. Třeba když mě okradli, jednou dokonce cizí člověk přišel až 

do kanceláře a vzal mně foťák. Z toho jsem byla dost smutná. Taky jsem měla těžké chvíle na úřadech 
a v obchodech, lidé tam jsou neochotní a někdy i nepřátelští. To se v Japonsku opravdu nestává.

Když řeknu Morava, co se ti vybaví?
Vinohrady, dobré víno, folklór, hudba, tanec a kroje. Rodina a milí lidé, které jsem potkala 

v Sudoměřicích, Petrově a Strážnici. Takže pro mě Morava znamená Sudoměřice, Petrov a Strážnici.
Stručné informace o Japonsku:
Japonsko je ostrovní stát na Dálném Východě, ve kterém žije 127 milionů obyvatel. Asi 70 % 

z nich, žije na největším ostrově Honšů. Japonsko má 60 činných sopek a často je postihuje ze-
mětřesení, tajfuny, tsunami a jiné přírodní katastrofy. Převážná část země je hornatá, roviny jsou 
hustě obydleny. Nejvyšší horou je Fudži, svatá hora se sněhovou čepicí, jejíž vrchol sahá do výšky 
3776 metrů. Na tisících místech vyvěrají ze země horké minerální prameny, které mají léčivé 
účinky. Japonci se v nich koupou už po staletí. Země vycházejícího slunce, jak je Japonsko na-
zýváno, vyniká překrásnou nedotčenou přírodou, ale i největšími městy světa, kde vznikají nové 
průkopnické technologie a produkty.

Petra Grossmannová



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJBŘEZEN 200828

Místní rybářská skupina Vanďurák Sudoměřice

Vážení přátelé,
naše rybářská skupina zahrnuje 37 dospělých členů a 11 dětí. Naší činností je nejen chytat ryby, ale 

i starat se o správný chod rybníka a s ním spojeného celého okolního areálu. To znamená pravidelné 
sečení trávy, úprava okolních porostů a úklid kolem rybářské bašty. Zároveň pořádáme několik rybář-
ských událostí jak pro rybáře tak i pro nerybářskou veřejnost. 

Uspořádání těchto akcí však stojí nemalé fi nanční prostředky, které získáváme od sponzorů a členů, 
kteří přispějí do společné pokladny zakoupením celoroční povolenky, díky které mohou celý rok chytat 
ryby. Bohužel, část těchto prostředků jde každoročně na obnovu a údržbu poškozených či odcizených 
věcí z rybářského areálu. 

V následujících řádcích bych rád našim čtenářům přiblížil jak takový rybářský rok probíhá:
Vše začíná na výroční rybářské schůzi, která slouží k opětovnému setkání všech členů, vyhodnocení 

hospodaření za uplynulý rok, schválení nových změn, přijetí nových členů, ale i vzpomínkou na rybáře 
kteří z našich řad již navždy odešli a následnému prodeji povolenek pro nový rok. Jestli počasí dovolí 
mohou někteří již ten den zasednout ke svým prutům a poprvé v nové sezóně zkusit rybářské štěstí.

Po výroční schůzi následuje první příležitost, jak získat peníze na fi nancování chodu rybníka a tím 
je sběr železného šrotu v naší obci. Pro členy je to první možnost jak nasbírat první povinné brigádnické 
hodiny. 

V dalších měsících pracujeme na údržbě rybářského areálu a zvelebování rybníka i jeho okolí. Sa-
mozřejmě nezapomínáme chodit na ryby, protože rybářské jaro je pro nás velkou výzvou k ulovení 
trofejního úlovku.

Během dubna je obvykle čas uspořádat členskou schůzi a začít organizovat tradiční rybářské závody. 
Po této schůzi začíná kolotoč povinností a starostí, jak zajistit vše pro jejich hladký průběh.

V květnu přichází obvykle nejočekávanější událost roku a tou jsou rybářské závody. V uplynulém 
roce se tato akce velmi vydařila díky pěknému počasí a bohaté účasti z řad rybářů i veřejnosti. Důvody, 
proč přijít na tuto akci jsou různé. Někdo přišel s touhou vyhrát, ať už v závodu nebo v tombole, jiný za 
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MO ČZS Sudoměřice

Dne 23.února 2007  proběhla za účasti hostů z družebních organizací Petrova, Strážnice a Skalice vý-
roční členská schůze MO ČZS. Zde mimo jiné proběhlo hodnocení uplynulého období a byl schválen plán 
práce na rok 2008. Jednou z největších akcí uplynulého roku bylo uspořádání družební výstavy vín. Tato 
proběhla ve dnech 5.- 6. května v areálu Starý potok. Počet vystavovaných vzorků vín byl 680, z toho bylo 
degustátory v počtu 75- ti dne 29.4. vybráno 178 vzorků oceněných zlatým diplomem. Nejvíc takto oce-
něných vín obdržela MO v počtu 58, Petrov 25, Strážnice 30, Skalica 25. Celkem bylo uděleno 17 cen pro 
vítěze jednotlivých odrůd. Sudoměřice 5, Strážnice 1, Rohatec 3, Skalica 2, Petrov 3, Bzenec 1, Ratíškovice 
1, Hrušovany 1. Absolutním vítězem bílých odrůd se stal přítel Miroslav Sýkora z družební org. Petrov. 
Absolutním vítězem červených vín se stal člen naší organizace přítel František Buček. Využívám této pří-
ležitosti k poděkování za fi nanční a sponzorské  dary –  př. Františku Tomanovi, př. Milanu Horáčkovi, př. 
ing. Brázdovi, manželům Schäckovým, obecnímu zastupitelstvu, naším děvčatům i slečnám při obsluze 
a nalévání vín. Dne 17.11. byl pro naše členy a pozvané hosty z družebních organizací uspořádán II. ročník 
ochutnávky mladých vín spolu s podáváním husích specialit. Tyto velmi chutně připravili manželé Schäc-
kovi spolu s „patenty“, které nám připravila p. L. Skácelová. Z dalších akcí, které naše organizace zajišťuje, 
uvádím: zajištění hlídání vinic, dary do tombol, poskytnutí zbylého vína OÚ, společ. organizacím.

V areálu Starý potok proběhlo celkem 30 akcí: 15 pro místní občany, 5 pro naše členy, 4 pro cizí, 
6 akcí pro různé společ. organizace.

Plán akcí pro rok 2008:
28.2.       dodání 80-ti vzorků vín na družební výstavu do Strážnice
  8.3.        degustace vín ve Strážnici v počtu 10-ti našich členů
27.4.        degustace vín na místní výstavu vín
                začátek v 10.00 hod., areál Starý potok
červen  zajistit organizaci otevření vinných sklepů v období 07 – 08 2008
září      zajištění hlídání vinic
15.11. Svatomartinské chutnání vín
uspořádání zájezdu pro členy MO a rodinné příslušníky
V průběhu roku zajistit účast našich členů na jednotlivých akcích pořádaných družebními or-

ganizacemi.                                                                                                 Emil Šrédl – předseda MO ČZS

občerstvením apod. Podle mne je ale hlavní myšlenkou závodů setkání s přáteli v příjemném prostředí 
a lehce soutěžním duchu.

Nezapomínáme ani na děti, pro které jsme loni připravili hned 2 události. První byla pro mateřskou 
školku v podobě chytání ryb, posezení u táboráku spojené s opékáním špekáčků a občerstvením. Tento 
program byl zajištěn panem Emilem Chocholáčkem, paní Marií Vrablicovou a panem Petrem Kvaltí-
nem. Druhou akcí v pořadí bylo obnovení dětských rybářských závodů.

Letní měsíce byly ve znamení nočních rybářských závodů , které se pořádaly hned dvakrát a to při 
příležitosti zahájení lovu dravců a ukončení prázdnin. 

Poté následuje již období rybářského podzimu, jak někteří rybáři říkají nejlepšímu období k lovu 
kaprů ale i ostatních druhů ryb. Pokračují udržovací práce a vše se pomalu chystá ke konci sezóny.

V zimě je pro členy jedinou událostí rozloučení se se starou sezónou a starým rokem, které se koná 
na Silvestra v rybářské baště.

Tak ve zkratce probíhá rybářský rok v místní rybářské skupině Vanďurák. Co se zde ale nedá vyčíst, 
je obětavost našich členů a sponzorů, ochota pomoct a chuť podílet se na jednotlivých událostech. Touto 
cestou bych jim všem chtěl poděkovat za spolupráci, popřát jim do nového roku  a nové sezóny 2008 vše 
nejlepší a  hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Petrův Zdar!                                                                             Tomáš Kočvara, pokladník MRS Vanďurák
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V minulé sezoně 2007 se KOVOSTEEL NOVITECH Motosport zúčastnil dvou na sobě nezá-
vislých mistrovství Závodů automobilů do vrchu. Michal Novický (formule Faster Ninja) absol-
voval seriál Mezinárodního Mistrovství KW BERG – TROPHY 2007 a Radek Krakovič (formule 
Reynard 032 F3) Mezinárodního Mistrovství ČR – HILL TOUR 2007. 

Navíc se oba jezdci účastnili Týmové trofeje v rámci KW BERG-TROPHY, společně s Josefem Do-
hnálkem (Citroen Saxo Kit Car, Vřesovice) a Jaroslavem Čermákem (Škoda Octavia Kit Car, Most). 

V Týmové trofeji se KOVOSTEEL NOVITECH Motosport umístil na druhém místě, v abso-
lutním pořadí jezdců KW BERG – TROPHY 2007 byl Michal Novický druhý, čímž získává prioritu 
A pro rok 2008. Radek Krakovič v MMČR HILL TOUR 2007 skončil absolutně na 15. místě a na 
2. místě mezi formulovými vozy do 2000 ccm včetně.

Sezona 2008 začíná pro KOVOSTEEL NOVITECH Motosport testováním v Maďarsku na 
okruhu Euroring začátkem dubna. Michal Novický se zúčastní opět KW BERG – TROPHY Inter-
nacional 2008 na tratích Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. Radek Krakovič bude pokračovat 
v MMČR – HILL TOUR 2008, zúčastní se i několika závodů Mistrovství Evropy (ECCE HOMO 
Šternberk, ČR, Pezinská BABA Slovensko, Trento – Bondone, Itálie). Dále bude startovat ve třech 
závodech Mezinárodního Mistrovství automobilů na okruhu v Divizi 3 Národní formule (Hunga-
roring, Piešťany, Brno)

Více informací naleznete na internetových stránkách:
www.dovrchu.cz

www.slovackykopec.cz
www.autoklub.cz

www.novitech-motorsport.com
 

Kovosteel Novitech
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Novinky z nového zákona o silničním provozu

Cyklisté
Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.
V praxi to znamená, že musíte dávat znamení vždy když míjíte cyklistu, i když nevybo-

čujete ze směru jízdy a vůbec nepohnete volantem.Dříve se v tomto případě znamení dávat 
nemuselo.

Kruhové objezdy
Jedna z dalších novinek se týká kruhového objezdu. Není-li vyznačena přednost v jízdě 

dopravními značkami, platí přednost zprava. Znamení o změně směru jízdy se již dává pouze 
při vyjíždění ven z kruhového objezdu.

Dopravní nehoda
Pří dopravní nehodě jste povinni volat policii v několika případech, a to když nastane jed-

na z následujících skutečností:
       - dojde ke zranění nebo usmrcení osob.(není třeba komentovat)
      - účastníci se nedohodnou na zavinění.(oba tvrdí, že za to nemůžou)
 - vznikne škoda třetí osobě.(u tohoto bodu je to trochu obsáhlejší - stačí když máte 

půjčené auto nebo auto na leasing nebo nabouráte někomu do plotu, popřípadě zničíte něco 
kolem silnice, dopravní značky, osvětlení, svodidla a podobně)

  -předpokládaná škoda na jednom z vozidel je větší jak 50 000 Kč. Dříve bylo „jen“
20 000 Kč (klasický příklad z praxe: zastavujete před přechodem a za vámi nedobrzdí auto. Pak 
vás řidič přesvědčuje, že máte jen prasklý nárazník a že to bude stát maximálně 2 000Kč a že za 
to stejně můžete i vy protože prudce brzdíte, a že bude lepší, když ty policajty volat nebudete, 
že vám ty dva tisíce dá sám nebo radši dva a půl, kdyby to náhodou stálo víc. Vy se necháte 
nakonec přesvědčit. A pak dáte auto do servisu v  a tam vám zjistí, že vaše auto je pod tím „je-
nom prasklým nárazníkem“ o 5 cm kratší, ale že vám to výhodně za 60 000 tisíc opraví. Takže 
předpokládanou škodu při nehodě, i když je limit teď větší, dobře rozvažte!

Nový formulář posudku o zdravotní způsobilosti platný od 1.12.07.
Připomeňme v rychlosti ty, kterých se to týká.Mít u sebe platný posudek o zdravotní 

způsobilosti při řízení  motorového vozidla musí řidič podléhající školení (řidič vozidla nad 
7,5tun, vozidla s právem přednosti v jízdě-záchranka, hasiči,policie atd.) a také všichni řidi-
či starší 60 ti let! Na prohlídky k lékaři se chodí v 60 letech pak v 65 letech, 68 letech a pak 
každé 2 roky. Posudky vystavené na starém formuláři před datem 1.12.07 jsou nadále platné. 
Pokud vám však lhůta platnosti vyznačená na posudku již skončila nebo končí, po tomto datu 
(1.12.07) musí být zdravotní posudek vystaven na novém formuláři. Lékaři by měly tyto nové 
formuláře mít, ale většinou to tak není, proto se vašeho lékaře vždy zeptejte na jaký formulář 
vám potvrzuje zdravotní způsobilost a zda je platný.

    Richard Šimoník – autoškola Novitech
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Jaká je situace po zrealizování legislativních změn v zákoně 117/95 Sb.,o státní sociální podpo-
ře, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2008 ?

Přídavek na dítě
Na tuto dávku vzniká nárok rodině hned po narození dítěte v případě, že příjem rodiny ne-

přesahuje 2,4násobek jejího životního minima (dříve to byl trojnásobek ŹM). Do příjmů se zapo-
čítává i rodičovský příspěvek. Příjmy rodiny pro nárok na přídavek na dítě se dokládají jednou za 
rok jako dosud, a to nejpozději v září, na kontaktním místě státní sociální podpory na příslušném 
úřadu práce – jako dosud. Rozdíl je  ve výši PnD – do 6 let věku dítěte náleží Kč 500,- měsíčně, od 6 
do 15 let věku  Kč 610,-, od 15 do 26 let věku nezaopatřeného dítěte Kč 700,- měsíčně. Příjemcům, 
kteří pobírají PnD, bude tento od 1.1.2008 odejmut v případě, že příjem rodiny je vyšší než 2,4 
jejího životního minima, automaticky.

Sociální příplatek
Zde se změnil pouze koefi cient ze 2,2 na 2,0 – to znamená, že na sociální příplatek vznikne 

nárok rodině (rodiči s dítětem, dětmi), která nepřesáhne dvojnásobek svého životního minima.

Rodičovský příspěvek
Nejdůležitějším upozorněním pro občany asi je to, že rodiče, kteří pobírají rodičovský pří-

spěvek (dále jen RP) v prosinci 2007, si musí v lednu 2008 o RP znovu požádat  na vyplněném 
tiskopise žádosti, který obdrželi v listopadu až prosinci 2007 z kontaktního místa, k dispozici jsou 
tyto tiskopisy stále i na kontaktním místě a také na webové adrese http://forms.mpsv.cz

Protože příspěvek nepobírá dítě, ale rodič, vyplácí se pouze v jedné výši i při narození více dětí 
najednou. RP je stanoven ve třech výměrách:

- zvýšené    11400,- Kč měsíčně
- základní     7600,- Kč měsíčně 
- snížené       3800,- Kč měsíčně

Rodič si může zvolit čerpání RP po dobu dvou, tří nebo čtyř let. 
Do věku dvou let dítěte (24 měsíců věku dítěte) může čerpat ve zvýšené výměře (11400 měsíč-

ně) ten rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPvM) minimálně 380,- Kč 
na kalendářní den, a to po ukončení pobírání PPvM.

Do věku tří let dítěte (36 měsíců věku dítěte) může čerpat v základní výměře (7600,- měsíčně) 
rodič, který má nárok na PPvM (není stanovena výše), po ukončení čerpání PPvM.

Do věku čtyř let dítěte může RP čerpat i rodič, kterému nevznikl nárok na PPvM, a to od na-
rození dítěte do  21 měsíců věku dítěte Kč 7600,- měsíčně a dále ve výši Kč 3800,- měsíčně do věku 
48 měsíců dítěte.

O zvolenou dobu a výši čerpání musí rodič požádat na předepsaném formuláři na kontaktním 
místě úřadu práce ve stanovené lhůtě (pro náš správní obvod kontaktní místo na ÚP Veselí nad 
Moravou) ve stanovené lhůtě, a to:

- o čerpání zvýšené výměry nejpozději v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, 
v němž dítě dosáhlo věku 22 týdnů života,

- o základní čerpání nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne věku 
21 měsíců.

Jestliže rodič nepožádá ve stanovené lhůtě o zvýšené nebo základní čerpání RP, začne se mu 

Sociální okénko
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vyplácet po 21. měsíci věku dítěte RP ve snížené výměře.
Jakmile se začne RP vyplácet v některé ze stanovených výší, nelze jej už změnit na výši jinou.
RP není nadále testovaná dávka, to znamená, že rodič  může při pobírání RP pobírat neome-

zený příjem z podnikání nebo závislé pracovní činnosti. Omezení je jen v návštěvě jeslí a před-
školních zařízení - jeslí dítěte mladšího tří let - nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci, dítěte staršího 
tří let  v návštěvě předškolního zařízení nepřevyšující 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů 
v měsíci, u dítěte se zdravotním postižením  také 4 hodiny denně.

Pokud by dítě navštěvovalo zmíněná zařízení delší dobu, než je stanoveno, nárok na RP by 
rodiči nenáležel.

U dítěte se zdravotním postižením má nárok rodič na čerpání RP ve výši Kč 7600,- měsíčně do 
věku 7 let dítěte.

 
Peněžitá pomoc v mateřství 
Vyplácí se o dobu 28 týdnů, maximálně však do 22. týdne po porodu. Porodí-li žena předčasně, 

vyplácí se 28 týdnů po nástupu na mateřskou dovolenou. Matkám, které porodí vícerčata, po dobu 
37 týdnů, maximálně však do 31. týdne po porodu. Porodí-li předčasně, vyplácí se jí po dobu 37 
týdnů po porodu. 

Osamělým, rozvedeným a ovdovělým matkám se už nebude vyplácet PPvM 37 týdnů, ale jen 
28 týdnů, jako ostatním matkám, kterým se narodilo jedno dítě.

Porodné
Každá matka jej obdrží ve stejné výši, a to Kč 13000,-. Pokud porodí více dětí, násobí se výše 

porodného počtem narozených dětí.

Pohřebné
Od 1.1.2008 náleží pohřebné ve výši Kč 5000,- pouze osobě, která vypravila pohřeb nezaopat-

řenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.

„Pastelkovné“
Poskytovalo se ve výši Kč 1000,- rodičům dětí, které nastoupily do první třídy základní školy. 

Tato dávka státní sociální podpory také zaniká od 1.1.2008. Protože si však mohou rodiče o tuto 
dávku požádat rok zpětně, může být vyplácena ještě v roce 2008 – rodičům, jejichž dítě nastoupilo 
do první třídy základní školy v září 2007 a oni si o tuto dávku nepožádali. Mohou tak učinit až do 
srpna 2008 včetně  a dávka jim bude vyplacena.

Bc. Helena Tomčalová – členka sociální komise

Klokánek

Klokánek nadále probíhá každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. v prostorách volební místnosti 
(čas i den je možno dle návrhu změnit).

Zveme všechny děti od batolecího věku a jejich doprovod, aby si přišli společně pohrát.
                                                                                                                        Eva Okániková
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TŘÍDÍME KOMUNÁLNÍ ODPADY

Vážení občané Obce Sudoměřice!
Naše společnost TESPRA Hodonín již několik let zajišťuje ve vaší obci kompletní servis v ob-

lasti nakládání s odpady. Velmi si této spolupráce s  Obecním úřadem Sudoměřice vážíme.  Naším 
cílem je, aby služby v této oblasti byly na vysoké úrovni a abyste vy, jako koneční zákazníci, byli 
spokojeni.

O dosavadní dobré spolupráci a zlepšující se komunikaci a také kvalitě služeb svědčí mimo 
jiné i velmi dobrá úroveň separace komunálního odpadu. V obci Sudoměřice je úspěšně zavede-
na kombinovaná separace odpadů, a to do barevně rozlišených pytlů a do speciálních barevných 
nádob. Tento způsob separace považuji za nejlepší, protože se občané, kteří chtějí odpady třídit, 
mohou rozhodnout, kde ty svoje umístí. Navíc v roce 2007 Obec Sudoměřice rozšířila množství ba-
revných kontejnerů o další stanoviště. Tyto kontejnery získala zdarma do výpůjčky od společnosti 
EKO-KOM. Se  společností EKO-KOM má ještě obec uzavřenu smlouvu, na základě které získává 
fi nanční odměnu v závislosti na množství vyseparovaných surovin. 

V uplynulém roce 2007 jste se v separaci komunálních odpadů opravdu činili a vyseparovali 
jste celkem 39,148 t papíru, plastů, barevného a bílého skla a nápojových kartonů, což je na jedno-
ho obyvatele 32,60 kg vyseparovaných surovin. Důležité je, že množství vyseparovaných odpadů 
má poslední tři roky  stále zvyšující se tendenci. V roce 2005 jste vyseparovali celkem 22,327 t (tj. 
18,59 kg/obyvatele) a v roce 2006 27,027 t (tj. 22,45 kg/obyvatele). Uvedená čísla jsou také důkazem 
zlepšující se disciplíny v separaci odpadů ve vaší obci. 

Vážení občané Obce Sudoměřice,
děkuji vám za vynikající přístup ke třídění odpadů. Pokud budete tímto tempem pokračovat, 

tak za dva roky se s tříděním odpadů dostanete na úroveň nejlepších obcí v republice, které vytřídí 
v průměru cca 50 kg surovin na občana. Jsem si jista, že tato hranice je pro vaši obec také dosaži-
telná. Já vás mohu jen ubezpečit, že všechny odpady, které vyseparujete,  dále zpracujeme v naší 
nově vybudované třídírně odpadů v Hodoníně a odešleme na  materiálové využití zpracovatelským 
společnostem. 

K tomu vám přeji mnoho zdaru.
Kateřina Knedlíková, obchodní manažerka společnosti TESPRA Hodonín

Tříděná komodita I.čtvrtletí  II.čtvrtletí III.čtvrtletí Celkem
Měrná jednotka    kg     kg     kg     kg
Papír  1662  3004  1892    6558
Plasty  1226  1328  1863    4417
Bílé sklo    286    484    384    1154
Barevné sklo    275    469    303    1047
Nápojové kartony     66      42      57      165
Celkem surovin 3515  5327  4499  13341
Počet svezených pytlů
se surovinou  430 ks  551 ks  605 ks  1586 ks
Obdržené peníze 
od EKOKOMu 10.953,- Kč 13.071,50 Kč 15.765,50 Kč 39.790,- Kč
Na l obyv. vytříděno 
surovin v kg/období    6,46 kg     9,79 kg     8,27 kg     24,52 kg
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Z Vašich dotazů

Dobrý den. V naší obci Sudoměřice nad Moravou vychází zpravodaj s názvem „Sudoměřský 
zpravodaj“. Domnívám se, že tento název není správný. Název Sudoměřský … by měl být příslušný 
nějaké obci s názvem Sudoměř. Jsem přesvědčen, že v obci Sudoměřice by měl název zpravodaje 
znít Sudoměřický zpravodaj. Děkuji předem za odpověď.

Odpověď redakce

Protože dotaz nebyl směrován přímo redakci, záměrně neuvádíme jméno dotazovatele, které však 
známe a rádi na něj odpovíme.

Když v roce 2006 převzala nová redakční rada Sudoměřský zpravodaj, zabývala se, mimo jiné, také 
jeho gramaticky nesprávným názvem. Nejde nám o destrukci spisovného českého jazyka. Efekt tohoto 
názvu nespočívá v gramaticky správném nebo nesprávném tvaru, ale v tom, že tímto jediným slovem 
Sudoměřský, vyjadřujeme něco, co je nám ponecháno jako dědictví našich předků. Každý z nás, kdo se tu 
narodil, zná sudoměřský potok, sudoměřský kroj a koneckonců i v jedné z písní se zpívá o sudoměřském 
poli. Sudoměřický dialekt, stejně jako kroj, pomalu, ale jistě mizí z běžného každodenního života a právě 
z tohoto důvodu jsme se rozhodli tuto část naší minulosti v názvu našeho zpravodaje ponechat. Shodli 
jsme se na tom, že symbolika tohoto názvu je mnohem hlubší, než jeho gramaticky správný tvar.

                                                                          Pavla Sochorová, šéfredaktorka zpravodaje

Policie České republiky občanům

Přestože jsme Vás několikáte upozorňovali na trestnou činnost páchanou na Vás ve vašich 
domovech, jsme stále svědky toho, že na naše rady ne zcela vždy dáte a proto se znovu na Vás 
obracíme a poskytujeme několik rad:

- zamykejte vchodové dveře a vrata
- nikdy neotvírejte dveře automaticky, nevíte kdo je za nimi
- dovnitř vpusťte pouze osoby, které znáte
- pracovníky či zaměstnance institucí nechejte předložit služební průkaz a  před vpuštěním

 osoby do domu si na Obecním úřadu ověřte zda se v obci provádí odečty plynu, vody apod.
- nevěřte podomním prodejcům, jedná se ve většině případů o nekvalitní a odcizené zboží
- buďte obezřetní a nevěřte každému, kdo Vás požádá o pomoc
- pokud musíte mít doma větší fi nanční obnos či cenné věci, uložte si tyto na vícero míst

Apelujeme na všechny občany, aby si více všímali pohybu nezmáných osob a vozidel v obci 
a podezřelé skutečnosti, včetně registračních značek vozidlel, neprodleně hlásili policii na  tel. číslo 
158 nebo přímo na OOP ČR Strážnice 518 332071 nebo mobilní telefonní číslo 724 273 051. 

A to i v případě, že Vám nebude v dané chvíli nic odcizeno. Může jít o tzv. typaře následných 
vloupání.

Chraňte si majetek svůj i svých spoluobčanů!!!
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Od  7. dubna  2008 začne rekonstrukce silnice I/55. Bude rekonstruován most přes Radějovku, 
od mostu po křižovatku Rybáře bude středem silnice položen nový kanál a přípojky kanalizace 
pro domácnosti. Potom bude vytěženo celé podloží silnice v tomto úseku a budou položeny nové 
vrstvy včetně obrubníků a nového asfaltu. Zbytek silnice po konec Petrova bude vyfrézován, bude  
zabudována  dešťová kanalizace, osazeny obrubníky a položen nový asfalt. Celá tato stavební akce  
musí skončit do 30.11.2008.

Tak náročná oprava není možná za provozu na silnici I/55 a bude uzavřena pro veškerý provoz.
Ofi ciální objížďka pro veškerou dopravu bude vedena ze Strážnice do Bzence,Vracova, Ratíško-

vic a na křižovatku Hodonín - Pánov. Autobusová doprava bude vedena ze Strážnice po „Kosečkové 
cestě“, kolem koupaliště na žel. přejezd u Plží. K hospodářskému mostu přes Radějovku budou 
přesunuty provizorně autobusové zastávky. 

Protože během dne jede přes Petrov  62 autobusů na pravidelných linkách, není možné pustit 
na „Kosečkovu“ ostatní dopravu. Aby byl umožněn průběh stavby a zajištěna  dopravní obslužnost, 
bylo podmínkou  nadřízených orgánů maximální omezení provozu na této komunikaci.

Občané Petrova, vozidla fi rem které mají sídlo v Petrově a určené vozidla zásobování budou 
podle možností a dohody se stavební fi rmou projíždět stavbou od Strážnice. Do Petrova bude volný 
příjezd od Hodonína a kolem koupaliště bude možné dojed do zbytku obce. Při případné kontrole 
vašeho auta policií, bude vhodné mít u sebe občanský průkaz s vyznačeným bydlištěm Petrov, těm,  
kteří v Petrově bydlí a nemají o tom zápis v občanském průkazu,  vystavíme potvrzení na OÚ.

Nebude možný průjezd cizích vozidel se směru od Hodonína a Sudoměřic  do Strážnice přes 
Petrov.

Věříme, že pochopíte vážnost této dopravní situace a maximálně omezíte jízdu vozidly jak Va-
šimi, tak Vašich návštěv. Víme, že nám to všem velmi zkomplikuje život, a že vznikne řada kon-
fl iktních situací, přesto věříme ve Vaše pochopení. Všichni pracovníci OÚ a zaměstnanci obce Vám 
budou maximálně nápomocni a poskytnou veškeré nutné informace.

Odměnou nám všem bude v poměrně krátké době zcela nový vzhled naší obce a klidnější prů-
jezd vozidel na silnici I/55.

  Ing.Ladislav Krůtil, starosta

Upozornění o uzavírce v Petrově

Charita Strážnice informuje

- Děkujeme všem dárcům, kteří podporují charitativní činnost prostřednictvím Tříkrálové 
sbírky. Letošní sbírka v Sudoměřicích vynesla 46 800 Kč. Chceme všem  dárcům upřímně poděko-
vat, velice si vážíme vaší spolupráce. Naší snahou je, aby i  pro  vaší obec, pro každého potřebného,  
jsme mohli zajišťovat i nadále kvalitní pečovatelské a asistenční služby.

 - Sociálně terapeutická dílna Kotva Charity Strážnice od 1.2.2008 má k dispozici rozšířené 
prostory.

Z tohoto důvodu můžeme konečně navýšit i celkovou kapacitu uživatel této služby. 
Tato dílna je k dispozici osobám v produktivním věku s duševním onemocněním nebo i s jiným 

handicapem. Zařazení do této dílny podporuje rozvoj schopností, dovedností, pracovních návyků 
a  nácviku sebeobsluhy. Využitím této služby, která nabízí i další zajímavé volnočasové aktivity mo-
hou tito lidé žít běžným způsobem svých vrstevníků. V zařízení je přítomná koordinátora, pracovní 
asistenti, sociální pracovnice. Do zařízení dochází pravidelně psycholožka.

Přijďte se podívat mezi nás v Den otevřených dveří ve středu 27.2.2008 od 9 do 16 hodin nebo 
kdykoliv !

pracovníci Charity Strážnice
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Finanční poradna Svazu důchodců informuje

Pro naše klienty jsme i v letošním roce zprostředkovali další velmi zajímavé slevy, jak pro drži-
tele průkazů ZTP na slevu u vybrané pojišťovny na pojištění aut a nemovitostí, tak pro ostatní kli-
enty. Kromě slevy na elektrickou energii mohou využít slev u obchodního řetězce, slevy u Českých 
drah a slev na dodávku plynu u vybraného dodavatele.

Pro slevu na plyn nebo elektrickou energii mohou občané v případě zájmu ofotit faktury, dva-
krát lístek od SIPO a přinést do kanceláře Svazu důchodců v Hodoníně. Pro velký zájem občanů 
jsme zřídili další kontaktní místa.

- Hodonín, Scota Viatora 26, Po a St 9 – 12 hod., Út 15 – 17 hod.
- Dubňany, dům s pečovatelskou službou, St 15 – 17 hod.
- Veselí nad Moravou, centrum pro rodinu, Panský dvůr 664, Po 15 – 17 hod.
- Strážnice, centrum pro rodinu St 15 – 17 hod.
Bližší informace na telefonu 518 321 861, 724 734 716 nebo 739 092 553
Finanční poradnu mohou využívat nejen držitelé průkazek ZTP, ale i senioři, sociálně slabší 

rodiny a rodiny s dětmi. Pravidelně jednou měsíčně Vás  budeme informovat o všech činnostech 
Finanční poradny. Za spolupráci děkuji jménem Svazu důchodců a tiskového oddělení

   Hlaváčová Bohuslava, Hodonín

Dne 14. 11. 2007 byl založen pro všechny nemocné Parkinsonovou nemocí PARKINSON KLUB 
Slovácko se sídlem v prostorách Pečovatelské služby Homedica o. p. s. Polní 12, 695 01 Hodonín

Zveme do našich řad všechny nemocné s touto diagnózou. Do činnosti klubu se mohou zapojit 
i rodinní příslušníci a sympatizující.

Klub vyvíjí svoji činnost pro občany na územním celku okresu Hodonín. Budou-li mít zájem se 
do činnosti klubu zapojit i občané sousedních okresů budou vítáni. Garantem naší činnosti je lékař 
neurolog MUDr. Marie Hudečková.

Činnost Parkinson Klubu Slovácko spočívá v hlavní činnosti, kterou jsou pravidelná rekondič-
ní cvičení, vedená školenou cvičitelkou. V pravidelných schůzkách, na které dle možností zveme 
odborné lékaře, odborníky ve věcech sociálních, bezpečnostních a jiných. Další činností jsou akce 
schválené členskou schůzí, obsažené v plánu činnosti klubu. Jsou to společné výlety, procházky, 
družební akce se sousedními kluby a možnost účasti na rekondičních pobytech.

Rekondiční cvičení jsou prováděna v tělocvičně ZŠ Dubňany na ul. Hodonínská čp. 925, jeden-
krát týdně vždy v pondělí od 16,30 do 17,30 hodin.

K pravidelným schůzkám se scházíme  jedenkrát za měsíc, vždy první čtvrtek v měsíci v salon-
ku restaurace sportovního centra Želva. Začátek schůzky je stanoven na 16,00 hodin. Toto sportov-
ní zařízení se nachází hned vedle budovy ZŠ, do které chodíme cvičit.

Projevíte-li o naši činnost zájem, poskytnou Vám podrobnější informace Vaši neurologové.
Podrobné informace získáte také na níže uvedených kontaktech členů výboru našeho klubu:
Jan a Helena Škrkalovi, Fr. Vlacha 1411, 696 03 Dubňany
Tel.: 518 366 604, mob: 733 523 085, 721 125 064
Email: skrkal@seznam.cz  Web: http://www.parkinson-cz.net
Petr Novozámský, mob: 603 263 487
Věra Ambrozová, mob: 736 241 342
PhDr. Jitka Voráčová, tel.: 518 611 590
Jana Poznerová, tel.: 518 322 958                                                 

Výbor Parkinson Klubu Slovácko

Informace pro všechny parkinsoniky
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Cestování dětí do zahraničí již snadněji

Dnem 1. března 2008 nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon 
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, a touto výše uvedenou právní úpravou se umožňuje zapi-
sovat občany  mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče (do stávajícího i do nového). Na základě 
tohoto zápisu mohou děti do 10ti let překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu 
spolu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Pokud jsou děti v dosavadním cestovním 
pase již zapsány, mohou s rodičem překročit státní hranice do věku 15ti let.

K provedení zápisu dítěte je nutné předložit vyplněnou žádost, cestovní pas rodiče a rodný list 
dítěte (správní poplatek za každý zápis činí 50,-Kč).

Upozornění – po vstupu České republiky do schengenského prostoru trvá povinnost občanů 
při překročení stání hranice ČR mít s sebou k prokázání totožnosti – cestovní doklad nebo občan-
ský průkaz.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud dítě není zapsáno v cestovním dokladu rodiče, musí 
mít vlastní cestovní doklad.

Oslava MDD
Přijďte oslavit spolu se svými dětmi jejich svátek!

Oslava proběhne v neděli 1. června 2008 ve 14.30 hod. 
ve Starém potoku. Chybět nebude diskotéka, různé soutěže, 

hry a nakonec i táborák. 
Přijďte prožít se svými dětmi pěkné nedělní odpoledne.

Srdečně Vás zve Rada rodičů.

Pozvánka 
na dětský karneval

Rada rodičů zve všechny děti a jejich rodiče na 
dětský karneval, který se bude konat 

v neděli dne 13.4.2008 v 15.00 hod v místní tělocvičně.
Vstupné 10 Kč. Tombola je připravena pro všechny děti.
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Nabídka na uspořádání akce 
na ostrovech v půjčovně lodí 

pod Výklopníkem Sudoměřice.
Tuto akci je vhodné uspořádat v pátek či sobotu, ale není to podmínkou. 
Dle dohody jsem schopen Vám přichystat grilované sele – 200Kč za 1kg, gri-

lované kuře 120Kč za 1kg, chléb hořčice v ceně. Dále griluji ryby dle výběru - 
štika, pstruh, kapr, makrela, cejn, a jiné 1 porce 50Kč. Zajistím čepované pivo + 
chlazení 1 pivo 18Kč, čepujete si sami. K této akci jsou zdarma k dispozici kánoe 
a po dohodě možnost blokování motorových lodí v cenové relaci běžného půj-
čovného, prohlídka technické památky s výkladem zdarma.Voda , káva, zmrzlina 
dle nabídky v místním občerstvení. Na ostrovech je možné stanovat, příjezd po 
zpevněné cestě na hrázi autem i busem.

Příklad akce pro 20 lidí: 
Sele 20kg ………………………..……4000Kč
Pivo 100x 18kč……………………..............1800Kč
Ryba 20 x 50kč……………………............1000Kč 
1 motor. Člun 2hod ………………..…....…750Kč
Celkem ……………………………….7550Kč

Těším se na Vši návštěvu a přeji krásný den. Vodě zdar!!!
Info  na tel. 732 141 614, nebo 

email- pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz

Akce v konané 

v areálu Půjčovny lodí 
pod Výklopníkem Sudoměřice

 na rok 2008.

1.5. - Slavnostní otevření sezony na Baťově kanálu.
8.5. - Výstava fotografi í kamera obscura.
7.6. - Košt vybraných destilátů.
21.6. - Vodní rodeo.
5.7. - Cyrilometodějské táboření.
19.7. - Ostrovní grilování – sele, rybí spec.
16.8. - Vodácký den.
30.8. - Loučení s prázdninami.
7.9. - Plavba na pouť.
13.9. - Slavnosti ovoce a destilátů.
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Něco pro děti

Milé děti,
opět vás zdraví skřítek Sudoměřičánek. Vánoce se nám překlenuly a zase 

přišlo JARO. Příroda se probouzí ze zimního spánku. Volá nás, abychom si 
šli ven hrát např. s míčem, jezdit na kole, běhat a jiné další věci, které se dají 
dělat venku. Vždyť na sluníčku je tak dobře! Je to lepší, jak sedět u televize! 
Nemám pravdu?

Tak a abychom si procvičili mozkové závity je třeba si i zasoutěžit. Při-
pravil jsem pro vás nějaké ty úkoly a jsem rád, že se připojily do soutěžení 
i další děti. Stránka je zase rozdělena na dvě části. Jedna je pro děti starší, 
které už chodí do školy a druhá pro děti mladší. 

Přeji vám, aby se vám  plnění úkolů dařilo a taky KRÁSNÉ JARO! A teď 
už se do toho   můžete pustit. 

Úkol pro starší děti (tedy pro děti od první třídy základní školy): 
a) co je to salamandrin?
b) namalujte tvora, který ho má v těle!

Úkol pro mladší děti (tedy pro malé děti a děti, které navštěvují školku mimo prvňáčky): 
a) namalujte jakékoliv zvířátko, které si vyberete a to tak, aby na obrázku byla celá rodinka 
   (tzn. maminka, tatínek a mláďátka)

A tady máte něco na vymalování mimo soutěž.

POZOR!
Stává se, že soutěžíte za jinou kategorii než určuje váš věk. Je nutno, aby se každý zařadil do té 

své. Jinak nebude hodnocen. Pro tentokrát přivřu oči, ale příště už bohužel ne.
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Příští číslo vyjde v červnu 2008              

Výtisk zdarma

Výsledky z minulé soutěže:
Za starší kategorii: Úkol splnil: Patrik Truhlář, 6 let, Sudoměřice č. 91 a David Kýr, 11 let, 

Sudoměřice č. 225.
Za mladší kategorii: Úkolem bylo namalovat nebo vyrobit rodinku sněhuláků. Úkol splnily 

tyto děti: Monika Chocholáčková, 6 let, Sudoměřice 202, Anička Šebestová, 6 let, Sudoměřice č. 
164, Lukáš Stembeger, Martina Kolaříková, 9 let, Sudoměřice č. 370,

Odměnu si můžete vyzvednout na Obecním úřadě.

Splněné úkoly můžete opět nosit na Obecní úřad. Nezapomeňte je podepsat a napsat adresu a věk! 
Rodiče, pobídněte své děti k soutěžení a činnosti. Nezapomínejte, že kdo si hraje nezlobí!
A tady jsou obrázky sněhuláků, které malovaly výše uvedené děti. Tak se mrkněte. No řekněte, 

nejsou hezké? Ještě jednou krásné JARO vám všem přeje Sudoměřičánek.

1. Monika Chocholáčková, 6. let

2. Anička Šebestová, 6. let

3. Lukáš Stembeger                                                    

4. Martina Kolaříková, 9. let

1 2 3

4
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