
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2013 1

ROČNÍK  XV. ČÍSLO 1    ČTVRTLETNÍK březen 2013

Jaro, voníš nadějemi...Jaro, voníš nadějemi...
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Dum spero spiro,
dokud dýchám doufám. To je o naději. Naděje nás provází celým životem. 

Máme naději, že se nám podaří poprvé nadechnout, že nás s prvním pláčem 
maminka vyslyší a  nakrmí a s tatínkem nás pak budou milovat do konce své-
ho života. Máme naději, že se podaří splnit jejich očekávání a máme naději, 
že nám to odpustí, pokud tomu tak nebude. Doufáme, že se do nás zamiluje 
právě ten, koho jsme si vysnili a že to brzo přebolí, když se ani nepodívá. Dou-
fáme, že nás nebude nic bolet a když přece jen začne, aby to nebolelo dlouho. 
A když to dlouho je, abychom to vydrželi. 

Ve Wikipedii se dočteme, že naděje je člověkem vnímanou šancí ve zdánli-
vě neřešitelné situaci, která následně vytváří víru v pozitivní výsledek událos-
tí. Pocit naděje vyjadřuje určitou houževnatost - víru, že vše dobře dopadne 
i přes vnímané problémy. A tuto víru můžeme dávat sobě, ale v rámci svých 
možností i těm, na kterých nám záleží.

Jaro je velkým symbolem naděje. Pro věřící, že po Velkém pátku přijde 
vzkříšení, pro skeptiky, že po zimě vzklíčí nový život. Pro všechny pak dohro-
mady, že intenzivnější sluneční paprsky dodají energii našemu zimou zchát-
ralému tělu.

Žít v naději  znamená však také riskovat. Ale kdo neriskuje, nic nezíská.
Proto mějme naději. Nejen zjara.

                                                                                     Pavla Sochorová

NADĚJE S BUKOVÝMI KŘÍDLY
Jan Skácel

novému ránu rožnem svíci
je neznámé a nemá tváře

jak anděl v dřevu lípy spící
a čekající na řezbáře

někdy se anděl na nás hněvá
anděla máme každý svého
a naděje má z buku křídla

a srdce z dřeva lipového

           

NADĚ
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Vážení spoluobčané,

píšu tento úvodník už v době, kdy nám pomalu končí 
nepříjemná zima a začíná trochu radostnější období. Jarní 
období je pro většinu lidí příjemnějším obdobím a proto si 
přejme, aby i pro nás všechny bylo změnou k něčemu ra-
dostnějšímu, v životě osobním i v životě naší vesnice. 

První kvartál tohoto roku je už pomalu za námi a proto 
můžeme nějakým způsobem bilancovat, co se událo a sta-
novit si, kudy budeme směřovat v našich činech. 

Na samém konci roku minulého zastupitelstvo obce 
schválilo rozpočet na letošní rok a tento najdete na dalších 
stránkách v tomto zpravodaji. Jsou tam v přílohách vyjme-
nované stavební akce, dotace a příspěvky různým spole-
čenským a sportovním organizacím. V úvodních měsících 
roku se prováděly práce na opravě zdravotního střediska, do 
kterého nastoupí se svou lékařskou ambulancí v nejbližší možné době paní doktorka Výmolo-
vá. Pan doktor Hořák má také zájem pokračovat ve své praxi. V brzké době se bude provádět 
přeregistrace pacientů a to tak, že zájemci o přestup k nové paní doktorce přijdou do opravené 
ordinace v Sudoměřicích  a vyplní společně se sestřičkou příslušné formuláře a tím se stanou 
pacientem ambulance v Sudoměřicích. Převody zdravotních karet a dokumentací už bude na 
nové paní doktorce. Doufejme, že s novou ordinací a personálem budeme všichni spokojeni a že 
bude tato změna ku prospěchu našemu zdraví a ke spokojenosti všech pacientů. 

Dále se provádějí rekonstrukční práce na Statku, kde se buduje nové sociální zařízení, jako 
zázemí ke společenské místnosti v tomto objektu. Tato sociálka je potřeba pro stále narůstající 
zájem o využívání tohoto objektu, především pak pro seniory, pro Klokánek a pro další aktivity 
i různé kulturní události. V tomto měsíci březnu se také vybudovalo parkoviště pro osobní auta 

u hřbitova. Provádějí 
se různé úklidové prá-
ce po celé vesnici, vč. 
čištění kanalizačních 
vpustí. Dokončují se 
stavební úpravy nové-
ho nebeského rybníku 
na Bařinkách. V jar-
ních měsících se bude 
provádět výsadba trav-
ního porostu na hrázi 
a v nejbližším okolí 
rybníka. V dalších ob-
dobích se budeme po-
koušet o získání dotace 
na dokončení výsadeb 
stromů okolo tohoto 
vodního díla.        

Slovo starosty
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V letošním roce nás čekají mnohé 
kulturní a společenské akce. V prvním 
čtvrtletí tohoto roku se uskutečnily dva 
velmi vydařené plesy, výborný fašaňk 
a úspěšný košt destilátů. V dalším období 
se budou konat tradiční akce, jako jsou 
otevírání plavební sezony, Místní výstava 
vína, Hody, Muzicírování s DH Dolineč-
ka, Zpívání u stromečku. Jsou v plánu 
i nové akce, ale o těch ještě není defi nitiv-
ně rozhodnuto. V letošním roce si bude-
me připomínat 1150. výročí od příchodu 
slovanských věrozvěstů na Velkou Mora-
vu a také 95. výročí vzniku Českosloven-
ska v r. 1918. K těmto událostem budou 
také u nás vzpomínkové akce. Bližší informace a pozvánky na ně Vám sdělíme později.     

Na XX. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice dne 25. 2. 2013 rezignoval na svou funkci 
dosavadní místostarosta Mgr. Tomáš Tomčala a novým místostarostou byl zvolen pan Tomáš 
Kočvara DiS. Pan Tomčala odstoupil z funkce kvůli svému časově náročnému vytížení ve svém 
hlavním zaměstnání. Tímto mu vyslovuji poděkování za jeho dosavadní činnost a práci pro 
obec a pro občany, zvláště pak za jeho osobní nasazení při loňských oslavách v naší obci. Pan 
Kočvara nahradil rozhodnutím zastupitelstva obce pana Tomčalu ve funkci člena fi nančního 
výboru obce.         

Novému panu místostarostovi přeji hodně úspěchů a těším se na naši vzájemnou spolupráci 
v této jeho nové funkci.    

Závěrem bych chtěl popřát všem svým spoluobčanům  i ostatním čtenářům tohoto zpravo-
daje  pěkné jarní dny, hodně zdraví a životní spokojenosti.               

Stanislav Tomšej – starosta obce 
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USNESENÍ Z XIX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 28. 12. 2012

Usnesení č. XIX/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu paní Libuši Podrazilovou a pana 
Františka Mikésku. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XIX/ 1 bylo schváleno.

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

Usnesení č. XIX/3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9  k rozpočtu obce na r. 2012.
Hlasování č.3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIX/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XIX/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10  k rozpočtu obce na r. 2012.
Hlasování č.4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIX/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XIX/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočet obce na rok 2013 jako vyrovnaný, příjmy 
i výdaje jsou ve výši 14.049,5 tis. Kč. Schvaluje současně přílohu č. 1 k rozpočtu na r. 2013 – 
kde se stanovuje rozpis investic a rekonstrukcí na r. 2013, dále přílohu č. 2 Plán příspěvků or-
ganizacím v obci na r.2013 a přílohu č. 3 – plán rozpočtu PO ZŠ a MŠ Sudoměřice na r. 2013.  
Hlasování č.5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIX/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XIX/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2014-2015 jako 
vyrovnané, příjmy i výdaje jsou v obou rozpočtovaných letech  ve výši 14.149,5 tis. Kč.
Hlasování č.6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIX/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XIX/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej nově vytvořených pozemků dle GP č.pl.  
608-88/2010 parc.č. 613/4 zast.pl. o vým. 81 m2 a parc.č. 619/4 ost.pl., ost. kom. o vým. 
7 m2, obě v  k.ú. Sudoměřice firmě  Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, se sídlem Ná-
rodní tř.č. 13, 695 34  Hodonín, jednající předsedkyní představenstva družstva JUDr. Mile-
nou Kadlecovou a místopředsedou představenstva družstva  Ing. Františkem Vaculovičem, 
IČ: 00032263, DIČ: CZ00032263 za cenu 13.200,- Kč, - bez příslušenství.
Hlasování č.7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIX/ 7 bylo schváleno.
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Usnesení č. XIX/8:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo  předloženou kupní smlouvu na odprodej nově vytvořené 
parcely dle GP č.pl.  567-34/2009 ze dne 18. 6. 2009  a to parc. č. 695/4 o výměře 88 m2 – 
ostatní plocha – v k.ú. Sudoměřice - kupujícím do jejich do podílového spoluvlastnictví  
rovným dílem, tj. p. Pytlovi Janovi - id. 1/8, p. Pytlové Andrei - id. 1/8, p. Janoškovi Milo-
slavovi - id. 1/8,  p. Janoškové Romaně - id. 1/8, p. Štosovi Vladimírovi - id. 1/8, p. Štosové  
Anně - id. 1/8, p. Janečkovi Jiřímu - id. 1/8 a p. Janečkové Martině - id. 1/8 - za dohodnutou 
cenu   cenu 4.400,- Kč  - bez příslušenství.
Hlasování č.8: pro 1, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIX/ 8 bylo schváleno.

Usnesení č. XIX/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje majetku ve vlastnictví 
obce na úřední desce OÚ  – jedná se o  parc. č. 959 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
165 m2. 
Hlasování č.9: pro 11, proti 0 , zdržel se 0
Usnesení č. XIX/ 9 bylo schváleno.

Usnesení č. XIX/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí odpověď starosty obce v dopise na stížnost 
předloženou na XVII. zasedání ZO paní Kmínkovou.  
Hlasování č.10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIX/ 10 bylo schváleno.

Usnesení č. XIX/11:
Zastupitelstvo obce doporučuje starostovi vypracovat obecně platnou směrnici pro řešení 
stížností.
Hlasování č.11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIX/ 11 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta                                                               
Mgr. Tomáš Tomčala, místostarosta

Usnesení č. XX/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Jana Kalužu a pana Zdeňka 
Fojtíka. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: pro  0, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XX/ 1 bylo schváleno.

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

USNESENÍ Z XX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 25. 2. 2013
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Usnesení č. XX/3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na r. 2013.
Hlasování č.3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2012“ a pověřuje 
obecní úřad k řádnému označení majetku inventárními čísly.  
Hlasování č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice, 
okres Hodonín, příspěvkové organizace za účetní rok 2012 bez výhrad.
Hlasování č.5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské ško-
ly Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvkové organizace za rok 2012 bez výhrad.
Hlasování č.6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2012  PO Zá-
kladní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace – v část-
ce 63 389,80 Kč (z toho úspora z hlavní činnosti 25 540,66 Kč a z hospodářské činnosti 
37 849,14 Kč) do Rezervního fondu PO ZŠ a MŠ Sudoměřice.
Hlasování č.7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě č. 1030011932/002  
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro budoucího oprávněného ze smlou-
vy   - E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, 
dotýkající se pozemku ve vlastnictví obce – parc.č. 1886/3 – přípojka kNN pro ŘVC – na 
přístavišti. 
Hlasování č.8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/ 8 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu č. 4207-328/001/11  o zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemenu pro oprávněného ze smlouvy   - E.ON Distribuce, a.s. F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, dotýkající se pozemku ve vlast-
nictví obce – parc.č. 16 – smyčka NN pro RD č.p. 443 manželů Smolových. 
Hlasování č.9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/ 9 bylo schváleno.
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Usnesení č. XX/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje  příspěvek na lyžařský výcvik ve výši 500 Kč/ na 
jedno dítě, s tím, že se finanční prostředky budou vyplácet po skončení výcviku po předlo-
žení potvrzení o účasti na výcviku. 
Hlasování č.10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje  na doporučení sociální komise OÚ příspěvek 
Charitě Strážnice ve výši: 10000,- Kč
Hlasování č.11: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (RSDr. Buček)
Usnesení č. XX/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kteří 
dojíždějí do hodonínských základních škol, s účinností od 1.1.2013. Ve školním roce 2012 – 
2013 se jedná o 3 žáky ze Sudoměřic a případná úhrada bude hrazena pouze za období před 
účinností zákona č. 370/2012 Sb.  
Hlasování č.12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje  zařazení žádostí pana Milana Horáčka ml., by-
tem Sudoměřice 177 a pana Stanislava Maradu, bytem Sudoměřice 39 do pořadníku žada-
telů o prodej stavebních pozemků z majetku obce Sudoměřice.  
Hlasování č.13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice odročuje schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 
o místních poplatcích na příští zasedání ZO. 
Hlasování č.14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje přípravné práce vedoucí k vyhlášení výběrového 
řízení na místo  ředitele-ředitelky PO ZŠ a MŠ Sudoměřice a pověřuje starostu Sudoměřice 
k provedení těchto úkonů s příslušnými orgány a organizacemi. 
Hlasování č.15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XX/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rezignaci Mgr. Tomáše Tomčaly na funkci  
místostarosty obce Sudoměřice k datu 25. 2. 2013. 
Výsledek hlasování č. 16 : pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XX/16 bylo schváleno.
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Usnesení č. XX/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje způsob volby místostarosty  - veřejným hlasová-
ním.  
Výsledek hlasování č. 17 : pro10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XX/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XX/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí místostarostou obce Sudoměřice pana Tomáše Kočva-
ru Dis.
Výsledek hlasování č. 18. : pro 7, proti 0, zdrželi se 3 (RSDr. Buček, J. Janeček, Fr. Mi-
késka)
Usnesení č. XX/18 bylo schváleno.

Usnesení č.XX/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty  - jako neuvolněnému členu zastupitelstva 
obce ve výši maximální dle platného nařízení vlády o odměnách a odměna bude vyplácena 
měsíčně. Odměna bude poskytována od 26. 2. 2013.
Výsledek hlasování č.19 : pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XX/19 bylo schváleno.

Usnesení č.XX/20 :
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje nově doplněné složení výborů a komisí.  Nově 
zvolený místostarosta ukončuje členství ve finančním výboru a Mgr. Tomáš Tomčala se 
stává členem finančního výboru.  
Výsledek hlasování č.20 : pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XX/20 bylo schváleno.

Usnesení č.XX/21:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje vyhlášení záměru prodeje parc. č. 1599/33 
o vým. 98 m2 v k.ú. Sudoměřice na úřední desce OÚ Sudoměřice.
Výsledek hlasování č.21 : pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XX/21 bylo schváleno.

Usnesení č.XX/22:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje pronájem zdravotního střediska na RD č.p. 289  
pro účely lékařské praxe pro dospělé a nájemní smlouvu s MUDr. Hanou Výmolovou,  Mi-
kulčice 711, IČ: 72 084545. na společné užívání v pronajatých prostorech -  společně s dět-
ským pediatrem MUDr. Hořákem a náklady se budou přeúčtovávat v poměru 50/50 %.
Výsledek hlasování č.22.. : pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XX/22 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta                                               
Mgr. Tomáš Tomčala  místostarosta 
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Rozpočet Obce Sudoměřice na  r. 2013

pol- PŘÍJMY
Schválený 
ROZPOČET na r. 
2013 v tis. Kč

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2 250,0
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 168,0
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 243,0
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 555,0
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 400,0
1211 Daň z přidané hodnoty 5 367,0
1511 Daň z nemovitostí 400,0

Daňové příjmy celkem (podíl daně z příjmů a DPH  ze SR -  novela zá-
k.243/2000Sb.) 11 383,0

1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 20,0
1337 / 
1340 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 465,0

1341 Poplatek ze psů 18,0
1343 Poplatky z VP 2,0
1347 Poplatek za výherní hrací přístroj
1351 Odvod  výtěžku z provozovaní loterií 60,0
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 150,0
1361 Správní poplatky 35,0

Daňové příjmy celkem 12 133,0
2420 Splátky půjček ostatní od MAS Strážnicko
2420 Splátky půjčky o sdružení rodičů při ZŠ
2449 Splátky půjček od DSO Strážnicko
2460 Splátky půjček FRB 150,0
4111 Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu ze všeob.pokl.správy 0,0
4112 Neinvestiční dotace ze StRO v rámci souhrn.dotačního vztahu 226,5
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze Státních fondů  
4116 Ostatní neinv.dotace ze StRo 0,0
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0,0
4122 Neinvestiční přijaté dotace od Jm kraje 0,0
421X Investiční přijaté transfery ze Státních fondů  0,0
4222 Investiční přijaté dotace od JMK 0,0
4229 Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně (Mikroregion) 0,0

Dotace celkem 226,5
CELKEM   DANĚ + SPLÁTKY FRB +  DOTACE 12 509,5

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BYTY 350,0
2111 Příjmy z poskytování služeb- 400,0
2112 Příjmy z prodeje zboží 20,0
2212 Sankce - pokuty 0,0
2119 Věcné břemeno 10,0
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2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55,0
2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí NEBYTOVÉ PROSTORY 250,0
2139 Příjmy z pronájmu - plynovod 0,0
2142 Příjmy z divident 40,0
2210 Přijaté sankční platby 0,0
2324 Příjmy z poskytování služeb- ODPADY - EKOKOM 100,0
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 170,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy 10,0
2321 Přijaté dary 0,0
2141 Příjmy z úroků 135,0
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky (přefakturace kolky, geometrický plán) 0,0
2321 Příspěvky. dary - NADACE  PARTNERSTVÍ - vin.stezky 0,0

Nedaňové příjmy celkem 1 540,0
3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,0
3113 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí 0,0

Kapitálové příjmy celkem 0,0
Příjmy celkem 14 049,5

§ VÝDAJE
Schválený  ROZ-
POČET 
na r. 2013

2212 Silnice 215,0
2219 Ostat. záležitosti pozemních komunikací - chodníky 200,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy  (IDS JMK) 63,4
2310 Pitná voda 100,1
2321 Odvádění odpadních vod 350,0
2341 Vodní díla v zemědělské krajině-PR.OPATŘ. TELATNISKA 0,0
3113 Základní a mateřská škola - neinvestiční příspěvek od obce 1289,0
3113 Investice na objektech Přísp.org. ZŠ 166,0
3113 Neinvestiční dotace obcím za žáky 0,0
3113 Neinvestiční příspěvky školám za žáky (lyžař. výcvik) 6,0
3314 Doplnění knižního fondu -do  knihovny + náklady na provoz 30,0
3319 Kultura 40,0
3324 Kroje - výkup předmětů od občanů 50,0
3326 Umělecká díla 0,0
3330 Příspěvek církvím - investice 300,0
3341 Místní rozhlas 50,0
3349 Sdělovací prostředky (tisk zpravodaje) 60,0
3399 SPOZ 55,0
3412 Dětská hřiště + Tenisový kurt 30,0
3419 Tělovýchova a zájmová činnost 460,0
3429 Ostatní zájmová činnost 215,0
3611 FoRM (Fond na rekonstrukce majetku - vlastníci domů v obci) 200,0
3612 Bytové hospodářství 250,0
3613 nebytové hospodářství 200,0
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3631 Veřejné osvětlení 300,0
3632 Pohřebnictví 700,0
3633 Plynovod 0,0
3635 územní plánování 0,0
3636 Územní rozvoj 200,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj 3600,0
372X Ochrana životního prostředí-Svoz  odpadů 1100,0
4357 Činnosti v sociálním zabezpečení - DPS 290,0
5212 Nespecifi kované rezervy 10,0
61XX Činnost místní správy 3080,0
611X Volby 0,0
6171 Investice v činnosti místní správy
§ 3639  
-   pol. 
6422

Investiční půjčka MAS Strážnicko na předfi nancování projektů  - realizovaných 
pro Obec Sudoměřice 0,0

6310 Služby peněžních ústavů 30,0
6330 Přesun FRB  s časovým posunem 0,0
6399 Platby daní a poplatků 400,0
6402 Výdaje z fi nanč.vypořádání 10,0

Výdaje celkem 14 049,5

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
Schválený  
ROZPOČET na 
r. 2013

Příjmy celkem 14 049,5
Výdaje celkem 14 049,5
Saldo příjmů a výdajů 0,0
Financování 0,0

Rozpočet na r. 2013  byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č.XIX/5 ze dne 28.12.2012

Příloha 1. k rozpočtu na r. 2013

Plán investic a rekonstrukcí - rozpočet na r.2013 v tis. Kč

poř.č. *

 Připravo-
vané a před-
pokládané 

rozpočt. ná-
klady akcí  
v r.2013

zdroje  
fi nancování  
- vlastní = V,

 cizí = C - 
dotace 

z fondů EU

Použito 
v tomto 
návrhu 

rozpočtu 
na r. 2013

 Před-
pokl.  

náklady 
obce v 
dalších 
letech 

2014 - 15

Poznámky

1.
Zahrádkářská budova, turi-
stické ubytování 15 lůžek + 
sklepy ve Starém potoku

2 100 V + C   oč.  
30% / 70%  0 0  
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v tom: Zateplení budovy zahrád-
kářů 1 500 V + dotace 0 0

dotace z OPŽP je 
schválena, není 
zatím podepsána 
smlouva o dotaci - 
podpis asi 02/2013, 
výběrové řízení, 
pak SoD, cca stavba 
5-6/2013 

v tom: 
Vybudování ubytování v 
obecní zahrádkářské budo-
vě ve Starém potoku 

600 V + dotace 0 0

vybavení - nábytek 
(pokusíme se o do-
taci z MAS - nebo 
ROP)

2.
Technická infrastruktura 
Díly za zahradou II,  první 
etapa po Skalíkovo

1 000 Vlastní 350,1 0 připravují se projek-
ty a st. povolení.

3. Technická infrastruktura 
VÁPENKY 5 000 Vlastní 0 0

Připraví se projekty 
a st. povolení, vč. 
dojetí změny UP. 
Není  výhodné žádat 
o dotaci, pozemky 
se budou prodávat. 

4.
Cyklostezky, cyklomost (2 
mil. Kč)      + 3,5 km trasy  
po Baťáku (6 mil. Kč)

0 V + C   oč.  
30% / 70%  0 8 000

musí se sehnat fi n.
zdroje  z ROP JV 
nebo SFDI

5. asfaltová cyklotrasa okolo 
Škarpy k cyklomostu 2 000 V + C   oč.  

30% / 70%  0 0

 Je přiznaná dotace, 
není ještě smlou-
va - snad někdy 
v I. kvartálu 2013 
výběrko - stavba asi 
srpen - září 2013

6. Smuteční síň - rekonstrukce 700 V  = 100% 700 vlastní, pokusíme se 
o dotaci

7. Obnova sídelní zeleně 1 000 V + C   oč.  
10% / 90%  0

OPŽP - do konce 
května 2013 po vyří-
zení reklamací

8. Rekonstrukce Statku č.p 
126 (střecha a WC) 600 V + C   oč.  

40% / 60%  0 2 500
budeme žádat o do-
taci z Min. kultury 
nebo ROP

9.
Rekonstrukce  hokejba-
lového hřiště - plastové 
mantinely

600 V + C   oč.  
30% / 70%  0 Pokusíme se o dota-

ci z ROP

10. Chodníky - dokončení 
Horní konec 200 V  = 100% 200 0 Realizace vlastními 

pracovníky

11. Náves Sudomírova - rekon-
strukce středu obce  200 V + C   oč.  

30% / 70%  0 1 000 Pokusíme se o dota-
ci z ROP

12. oprava dětského hřiště v 
MŠ + ZŠ 166 V  = 100% 166

C e l k e m    i n v e s t i c e 13 566  1 416 11 500

Příloha č. 1 ke schválenému rozpočtu na r. 2013 - Plán investic a rekonstrukcí byla schválena 
usnesením ZO č.XIX/5 ze dne 28.12.2012



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJBŘEZEN 201314

Schválený - Plán příspěvků na kulturu, sociální práci, na sport a pro ostatní společenské 
organizace

§ VÝDAJE
rozpočet 
2012 po 
úpravách

Rozpočet 
2013

3319 Kultura 485,0 40,0
6171 Charita Strážnice 20,0 0,0

3330
Farní úřad Sudoměřice - příspěvek na opravu střechy kostela 
Krista Krále v Sudoměřicích, celkem náklady min.  700 tis. 
Kč  

300,0 300,0

3399 Sociální příspěvky občanům -  (SPOZ) 54,5 55,0
3419 Org. 1  KOPANÁ (SK Sudoměřice) 235,0 235,0
3419 Org.2 - HOKEJBAL (SK Sudoměřice) 175,0 175,0
3419 Org. 3 Tělovýchova a zájmová činnost -šachy (SK Horáček) 0,0 0,0
3419 org. 4  Tělovýchova a zájmová činnost - Hynčica 40,0 40,0
3419 Org.5  Novický - Novitech 10,0 10,0

pořízení osobního automobilu FORD TRANSIT pro účely:  
především pro sportovní aktivity v Sudoměřicích  300,0

CELKEM  SPORT 760,0 460,0
3429 Org. 1  SRPŠ 105,0 115,0
3429 Org. 2  Zahrádkáři (MO ČZS) 30,0 30,0

3429 Org. 3  Příspěvek na zarybnění rybníku Vanďurák, rybáři 
Sudoměřice 0,0 0,0

3429 Org.4  Příspěvek včelařům  na vakcinaci  15,0 15,0

3429 Org. 5 Příspěvek MO Myslivci Valcha na krmení zvěře 
v zimě 0,0 0,0

3429 Org. 6 Svaz důchodců ČR, MO Sudoměřice 35,0 40,0

3429 Org. 7 Spolek přátel destilátů Sudoměřice, nezisková orga-
nizace 15,0 15,0

Plán příspěvků na sport a pro ostatní společenské organi-
zace § 3419+ 3429 960,0 675,0

CELKEM  Kultura + plán příspěvků pro charitu a sociální 
práci, církev + příspěvky sport a pro ostatní společenské 
organizace 

1 819,5 1 070,0

Příloha č. 2 ke schválenému rozpočtu na r. 2013 - Plán příspěvků na kulturu, sociální prá-
ci, na sport a pro ostatní společenské organizace byla schválena usnesením ZO č.XIX/5 ze 
dne 28.12.2012 

Příloha 2. k rozpočtu na r. 2013
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Vítání občánků

V neděli 3. března 2013 byly přivítány do obce tyto děti:

Hynek Šebesta  Mlýnská 171

Alexandra Holíková Díly Za zahradou 510

Matyas Vašíček Nádražní 264

David Janeček  Chaloupky 192

Natálie Janečková Zámostí 192

Veronika Bučková Chaloupky 21

Krásnou atmosféru vytvořily děti ze základní školy a Schola ze Sudoměřic.
Rodičům přejeme hodně zdraví, lásky a trpělivosti.

Irena Šebestová
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Vážení spoluobčané, komise životního prostředí se rozhodla připojit se k celosvětové osla-
vě DNE ZEMĚ, který má dlouhou tradici. Tento významný den byl nejprve chápán jako oslava 
příchodu jara, ale časem byl vyhlášen jako ekologicky motivovaný svátek, který má upozornit na 
dopady znečištění životního prostředí  a rozvíjet diskusi o možných cestách k jeho zlepšování.

Tímto mi dovolte, abych Vás srdečně pozval na oslavu tohoto významného dne, který pro-
běhne u nás v Sudoměřicích v sobotu 20. 4. 2013. Oslavovat budeme, jak jinak, než prací a to 
tím, že zbavíme koryto  Sudoměřického potoka a jeho okolí igelitů a různých dalších předmětů, 
které tam nepatří a to v úseku od silničního mostu směrem proti proudu toku tohoto potoka.

Cílem této akce je jednak očista a zbavení části našeho okolí věcí, které do přírody nepatří 
a taky upozornit na skutečnost, že životní prostředí máme jen jedno a je třeba ho chránit a vážit 
si ho. Pro všechny účastníky této akce je připraveno občerstvení.

Přijďte strávit sobotní dopoledne v přírodě a udělat něco pro lepší okolí naší Obce!!!

Sraz účastníků bude v 8:30 hodin u požární nádrže. Vemte si sebou vhodnou obuv a pra-
covní rukavice. Děkujeme předem za účast.

                                                    Za komisi ŽP František Mikéska.

Komise životního prostředí

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MAJITELÉ PSŮ,

obracím se na Vás s velkou prosbou. Přichází jaro, příroda se začíná poma-
lu probouzet k životu a nastává doba, kdy přichází na svět mláďata volně žijící 
zvěře v našem okolí.  

Zvláště v tomto čase potřebuje tato zvěř velký klid. Proto Vás velmi žádám 
o  shovívavost a ohleduplnost při vycházkách do okolní přírody s Vašimi čtyř-
nohými miláčky. Mějte je vždy pod kontrolou, zamezte tomu, aby rušila volně 
žijící zvěř a pokud možno vyhýbejte se místům, kde má tato zvěř přirozené 
klidové zóny. Pes má být plně pod vlivem svého pána kdykoliv a za jakékoliv 
situace. Jsou však hlášeny případy, kdy pes štve a pronásleduje zvěř, aniž by byl 
v dosahu svého majitele. Takto štvaná zvěř, i když ji pes nedostihne, je streso-
vaná, nemá dostatečný klid. Chraňme si přírodu, neboť volně žijící zvěř je na-
ším přírodním bohatstvím a zaslouží si od nás ochranu. Děkuji za pochopení.

Za honební výbor :   František Mikéska
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VÝZVA ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE STRÁŽNICE

Prosíme obyvatele obce Sudoměřice, o zapůjčení historických včelařských 
pomůcek a vybavení na včelařskou výstavu „Včelárstvo v Pomoraví“, která 
proběhne 18.5.2013 ve Skalici. Fotografi e starého včelařského vybavení mů-
žete posílat e-mailem na adresu: vcelaristraznice@seznam.cz nebo kontaktuj-
te předsedu ZO ČSV Strážnice Josefa Čajku mobil: 731428359. Chceme Vás 
zároveň požádat o případné zapůjčení, darování, nebo odprodej starých vče-
lařských kronik ze Strážnice, historických včelařských časopisů a knih. Děku-
jeme. 

za Základní organizaci Českého svazu včelařů Strážnice
Jiří Matyáš - referent osvěty

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI CHARITY! 
Jsme vděčni, že se i letos sešlo tolik ochotných lidí, aby Tříkrálová sbírka ve Strážnici moh-

la výborně proběhnout. Děkujeme všem, kteří přispěli k jejímu krásnému bezproblémovému 
průběhu a vysokému výtěžku. Děkujeme těm, kteří fi nančně prostřednictvím Tříkrálové sbírky 
podpořili charitní dílo a nejsou jim lhostejné osudy lidí v nouzi, o které pracovníci i dobrovol-
níci charity pečují. Hlavně děkujeme všem dětským koledníkům i ochotným vedoucím koled-
nických skupinek, kteří se přihlásili a obětavě se postarali o svěřené děti! 

Tříkrálová sbírka Charity Strážnice v letošním roce proběhla 5. 1. 2013 v odpoledních ho-
dinách ve Strážnici, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a v Radějově. Výtěžek sbírky je ve Strážnici 
156.593 Kč (vč.směněných valut); v Petrově bylo vybráno 49.096 Kč (vč.směněných valut); v 
Radějově 21.191 Kč; v Sudoměřicích 49.021 Kč (vč.směněných valut); v Rohatci 70.827 Kč (vč.
směněných valut). Koledování se zúčastnilo celkem 85 skupinek s koledníky a výtěžek z koledo-
vání činil (po započtení vykoledovaných valut) celkem 346.728 Kč, což je oproti předchozímu 
roku méně o 10.716 Kč. Výtěžek této sbírky bude rozdělen a 58 % z vykoledované částky může 
použít Charita Strážnice k podpoře charitního díla, na pomoc rodinám, lidem v nouzi apod. 
Tuto částku plánujeme využít pro potřeby Sociálně terapeutické dílny Kotva ve Strážnici a rov-
něž i dalších projektů naší charity. Vzhledem ke zhoršující se sociální situaci v našem regionu 
chceme podstatně navýšit částku určenou pro přímou sociální pomoc. Na tuto pomoc plánuje-
me vynaložit 50 tis.Kč. 

Děkujeme za Vaši pomoc a důvěru. 
  Za pracovníky Charity Strážnice Ing. Marie Jurasová.
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Duchovní okénko

Chtěl bych nabídnout všem čtenářům náhled na 
téma, se kterým se v této demokratické době všichni 
setkáváme a nejednou  nevíme „kudy kam“. Vím, že ne 
každý z Vás má přistup k některým publikacím a pro-
to jsem se rozhodl převzít to z publicistického časopisu 
Monitor.  Tuto tématiku vám přiblíží  Mgr. Josef Jan-
šta, trvalý jáhen ostravsko-opavské diecéze, redaktor, 
scénárista a spisovatel. 

Na otázku: Jak spojujete život v civilním zaměst-
nání, manželství a službu trvalého jáhenství? 

Odpověděl: Jáhenská služba je mým povoláním 
i zaměstnáním a tak to vnímá i manželka, která má 
také svoje povolání a zaměstnání, společně se respek-
tujeme a společně si pomáháme, společně žijeme pro 
rodinu.

Pocit bezpečí : Zásady zdravé výchovy
Poslání rodiny pro harmonický rozvoj  dítěte je nezastupitelné. Všechny formy náhradní 

rodinné výchovy musí tuto skutečnost respektovat. Vždy však půjde pouze o náhradu, která 
ve svém fi nále dítě pro vstup do samostatného života negativně poznamená. Co se tedy od 
rodiny očekává? Své poslání by měli rodiče poznat v předávané rodinné moudrosti a vycítit 
osobní intuicí. Přitom z toho nedělat vědu. Pokud má k tomu pomoci i tato psaná forma, mu-
síme si naše uvažování jednoduše rozčlenit. Ptáme se tedy: Co má rodina  dítěti poskytnout?

• pocit bezpečí
• formaci svědomí
• rozvoj svobodné osobnosti

Období těhotenství
Pocit bezpečí patří k základní dětské potřebě. Bez jejího naplnění nemůže dítě žít. Už 

v období těhotenství nastávající maminka vycítí, co jejímu dítěti prospívá k jeho duchovnímu 
klidu. Každá těhotenská příručka by měla maminky na to upozornit a vést je k určitému od-
říkání, které je naopak darem pro děťátko v lůně matky. Vliv na vyrůstající dítě má v období 
těhotenství celá rodina. Možná by bylo dobré simulovat na nějakém „trenažéru“ prostředí 
v těle matky i to, jak sem bezprostředně doléhá všechno, co se kolem maminky děje. K vytvá-
ření pocitu bezpečí dítěte v děloze slouží přirozená matčina výbava, hygiena, chování matky 
i celé rodiny a také její duchovní život. Jestliže se rodiče modlí a přijímají svátosti, tak zahrnují 
do tohoto svého kontaktu s Bohem i své maličké, které vyrůstá v útrobách matky. V životě mi-
losti probíhá neustálá výměna vzájemného působení mezi Bohem a člověkem. Toto působení 
je reálné, i když neviditelné. Je to podobné jako ve vztazích mezi lidmi. Láska je mezi nimi ne-
viditelná, ale kolik siločar je vysláno k protějšku. Rodiče, kteří se v těhotenství modlí, vtahují 
děťátko do Boží přítomnosti, do siločar jeho milosti, které jsou tou nejbezpečnější ochranou, 
protože jsou ochranou všemohoucího Boha.
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Přirozená autorita
I po narození v kojeneckém a dalším věku patří pocit bezpečí k základní potřebě dítěte 

a musí být nasycen. Dítě přitom přirozeně spoléhá na autoritu rodičů, které se rádo podřizuje. 
Otevírá se jistotě v Boží přítomnosti a velice brzy poznává, že Bůh je vyšší mocí, na kterou je 
spolehnutí i tam, kde rodiče se svými přirozenými silami nestačí. Bůh se tak stává nejvyšším 
garantem jeho bezpečí nejenom v nejútlejším věku, ale i ve školních lavicích, v dospívání 
a nakonec i v dospělosti. Postupně tak v duši dítěte roste láska k Bohu, která nemá být jenom 
instinktivní, ale uvědomělá. Ale k tomu se vrátíme v pozdějších úvahách, tady zatím alespoň 
takto. Zdá se vám nastíněný program idylický? Samozřejmě je to schéma, které neobsahuje 
pády, chyby, zatáčky, nemoci atd. Jakékoli „všednosti“ však nesmějí uhnout ze základního 
směru, že dítě se nechává vést rodiči a oddává se jejich moci i laskavé síle samotného Boha.

Liberální (ne)výchova
Jak často však vidíme kolem sebe bloudění a výchovné a rodičovské krize, se kterými si 

nikdo v oněch rodinách neví rady. Takové rodiny patří do psychologické poradny, když se 
paradoxně dostaly do své neřešitelné situace vinou osvícených psychologických systémů. Do 
takové situace by se nedostaly, kdyby se opíraly o rodinnou moudrost předchozích generací. 
Společným jmenovatelem těchto výchovných katastrof je nesmyslný požadavek, aby rodiče co 
nejméně své děti omezovali, naopak nechávali volnost jejich pocitům, jejich přáním. Rodiče 
nesmějí poroučet, aby své děti nekřivili. A kleknout si před Boha je srážením dětské přímé 
tvůrčí aktivity v pokřivený postoj zakomplexovaného jedince. I mezi katolickými rodiči se 
s obdivem šířila příručka, kde rodič se stával stejně vysokým panáčkem jako dítě. A důsledek 
z toho? Neporoučet, ale diskutovat, jste přece stejní. Naprostý nesmysl, který uměle dělá z vel-
kého malého a z malého dospělého. Dítě však na svou roli rovného nestačí, protože k ní musí 
mnoho roků růst. V těchto výchovných systémech přenechávají rodiče svou vůdčí roli dětem, 
které se takto vedle svých slabých a manipulovatelných rodičů nemohou cítit v bezpečí. Tuto 
pro ně nesnesitelnou situaci vezmou děti do svých rukou a staví se do role těch, kteří si svoje 
bezpečí zajistí sami. Stále znovu se v tom ubezpečují tím, že doma všechny ovládají: poroučejí, 
vydírají, jedí jenom to, co chtějí, a to ještě za přesných rituálů, které stále zdokonalují, a tak se 
ujišťují, že vládnou a jsou tak v bezpečí. Samozřejmě to vede ke krachu. Pokud to doma rodina 
nějak přežije, tak pád nastane na veřejnosti, kde dítě poroučet nemůže, jeho systém bezpe-
čí se mu zhroutí a ono padá do duševních stavů, ze kterých je cesta ven jen velmi obtížná. 
(K tomu: Jiřina Prekopová, Malý tyran) Náboženská výchova dětí, které jsou obětí liberální 
(ne)výchovy, je svízelná. Dítě, které nemá pozitivní zkušenost s bezpečnou autoritou rodičů, 
nechápe ani autoritu Boha. Dítě si zajišťuje bezpečí samo a Bůh se mu do takového vnímání 
světa nehodí.(Monitor č.3.II.2013)

Ježíš Kristus, Boží Syn, nám po dobu svého pobytu na zemi zjevil pravdu jak o životě 
pozemském, tak i posmrtném. Ukázal nám jedinou cestu, která vede do věčnosti, do Božího 
království, kde nebude smrti, žalu, nářku, ani bolesti. Vydáš se na ní?

„Ježíš zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který 
za ně zemřel a vstal z mrtvých“(2Kor.5,15).

Krásné prožití velikonočních svátků v kruhu farní rodiny a blízkých, všem čtenářům 
vyprošuje  P. Jerzy Szwarc SP.
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

V lednu jsme pro děti v MŠ uspo-
řádali zábavné hudební vystoupení 
s názvem Procházka hudbou. Vystoupi-
li v něm sólisté agentury Bel canto pod 
vedením Mgr. B. Vojkůvky. Program 
obsahoval dětské písničky a sklad-
bičky s poutavými obrázky, s různým 
dějem i náladou. Děti se aktivně do 
vystoupení zapojovaly, učily se poslou-
chat hudbu a vnímat text. Vyslechly 
si skladbičky Píseň pro Elišku, Hrací 
skříňka, Mravenčí ukolébavka a jiné. 

Zápis do ZŠ se konal 6. 2. a při-
pravovalo se na něj 18 předškoláků. 
Ještě před zápisem jsme přijali po-
zvání od p. učitelky Mgr. V. Strakové 

a šli jsme se s dětmi podívat do vyučování 
v 1. třídě. Předškoláci svým kamarádům 
prvňáčkům v MŠ vyrobily medvídky 
s překvapením a ve škole jim je předaly. 
Všem se nám moc líbilo, jak se již jejich 
starší kamarádi ve škole naučili číst, psát 
a počítat. Naši předškoláci si sami vy-
zkoušeli, jak se pracuje s písmeny a čís-
licemi u interaktivní tabule. Společně si 

všichni zazpívali , jak se žije es-
kymákům v Grónské písničce. Ve 
škole se jim moc líbilo. Děti z MŠ 
rády také navštěvují počítačovou 
třídu v ZŠ. Na počítačích hrají 
pexeso, počítají, poznávají čísli-
ce, malují obrázky. 

Na začátku února jsme se 
s dětmi v MŠ začali připravovat 
na karneval. Děti si vyráběly ba-
revné masky z papíru se třpytka-
mi a radostně sledovaly, jak paní 
učitelky zdobí třídy barevnými 
girlandami a klauny s balónky. 
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Konečně začal očekávaný den a děti se mohly převléci do přinesených kostýmů. Prošly se 
školkou v průvodu a potom už se oddávaly karnevalovému veselí. Karnevalu vévodilo několik 
princezen i spidermanů, Červená Karkulka s čertíkem, nechyběli piráti, hasiči a další pohád-
kové a jiné bytosti. Děti s potěšením pozorovaly převleky kamarádů i paní učitelek. Zatančily 
si, zahrály si hry, zdolaly sestavené překážky a občerstvily se barevnými ovocnými mléčnými 
koktejly, které jim připravily paní kuchařky. Domů si všichni odnášeli pěkné zážitky a dárečky 
v podobě klauna od svých  p. učitelek.

Předškolákům se nyní chýlí ke konci předplavecká výuka. Děti se pod vedením zkuše-
ných učitelek plavání seznamují s vodním prostředím a získávají tak větší sebejistotu při 
pobytu v bazénu. Přibližují se základům plaveckých stylů a ti bázlivější se zbavují strachu 
z pobytu ve vodě. Cestami na plavání se děti také zdokonalují v sociálních dovednostech, 
učí se samy postarat o své věci, lépe se orientovat v okolí MŠ, zlepšují se v sebeobsluze 
a prohlubují si přátelské vztahy. Chvíle strávené na plavání jsou pro děti oblíbené a jsou 
přínosem pro jejich všestranný rozvoj. 

Letošní zima nás obdarovala několika sněhovými nadílkami. Dopolední hry na zahradě 
lákaly děti k vytváření sněhových staveb. K tvorbě používaly přírodní materiál ze stromů 
a keřů, lopaty a zručné ruce. Stavěly sněhuláky i iglú, upravovaly si cestičky. Kdo ví, zda 
přemíra sněhu v okolní přírodě a nebo potřeba přiblížit se v zimě více k lidskému obydlí , či 
snad vzrostlé stromy smrků s hustými úkryty, přilákaly na naši zahradu hejno sov kalousů 
ušatých. Děti je zpozorovaly o jarních prázdninách. Zpočátku jim dělalo problém nehybné 
sovy na větvích stromů rozeznávat, ale postupně v jejich pozorování získávaly větší jistotu 
a napočítaly jich osm. Ve třídách si děti sovy našly vyobrazené v knihách. Paní učitelky 
dětem přečetly čím se tito dravci živí, seznámily je s dalšími jmény a druhy sov. Děti si sovy 
vystřihly z papíru a ozdobily je pírky a také si sovy namalovaly barvami na výkresy do šaten. 
S tajícím sněhem sovy odletěly do volné přírody. Svými vnitřními instinkty vycítily, že jaro 
je již za dveřmi. 

Přeji všem slunečné jaro a radostné Velikonoce. 
Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC…

Pomalu začínají kvést sněženky, sluníčko vy-
sílá  první teplé paprsky, těšíme se na jaro.   Máte 
v rukou další číslo zpravodaje a my se v něm po-
ohlédneme za druhým čtvrtletím tohoto školní-
ho roku. 

V prosinci za námi přišel Mikuláš s andělem 
a čertem, kteří nadělovali všem dětem nadílku.  
Jako překvapení  shlédly děti 19.12.2012 živé vy-
stoupení kouzelnického dua Waldini, to vše za 
přispění Sdružení rodičů při škole.

Z důvodu odstávky energií jsme se 11.12.2012 
vydali do kina Morava Veselí nad Moravou na 

3D představené Kozí příběh se sýrem. 
Poté jsme se přesunuli do Hvězdárny 
ve Veselí nad Moravou, kde jsme měli 
možnost vidět kopuli s dalekohledem  
a výukový program o vesmíru.

14.12. 2012 se již tradičně uskutečni-
lo Zpívání u stromečku, kde nechybělo 

vystoupení dětí, místního sboru žen, pochutnat 
jsme si mohli na výborném guláši a koláčcích.

V měsících leden až březen probíhá výuka 
plavání v Plavecké škole v Hodoníně.

25. 1. 2012 
přišli za žáky 
1. ročníku naši  
p ř e d š k o l á č c i . 
Děti se sezná-
mily se třídou 

a podívaly se, co už se prvňáčci všechno naučili. V jarních 
měsících se pak uskuteční opět projekt „S úsměvem do ško-
ly“, který těmto dětem umožňuje snazší přestup z mateřské 
školy do školy základní.

26. ledna 2013 se uskutečnil tradiční Školní ples. V pro-
gramu vystoupili s  předtančením naši žáci a mažoretky. 
K tanci a poslechu hrála kapela Švitorka, vhod přišla i  bo-
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hatá tombola a občerstvení pana 
Janečka. Organizaci plesu zajisti-
lo Sdružení rodičů při škole, které 
se podílí i na dalších akcích školy 
a podporuje aktivity žáků.

Dne 6.2.2013  se uskutečnil  Zá-
pis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 
celkem 19 dětí. Po absolvování úko-
lů čekala na děti  závěrečná sladká 
tečka v podobě dortu- „slabikáře“ 
od paní M. Janečkové. Rodiče, kteří 
zvažují u svých dětí  odklad, mají   
možnost podat  žádost do 31. květ-
na.

V charitativní činnosti žáci podpořili nákupem drobných pomůcek a hraček FOND 
SIDUS- pro nemocné děti v nemocnicích  (více o  fondu na www.fondsidus.cz). Výtěžek 
činil 1197,- Kč. Dále  podpořili CPK CHRPA - výcvik koní pro ústavy a léčebny- hiporeha-
bilitace(více o sdružení www.cpkchrpa.cz) a to vybranou částkou 250,- Kč a Občanskému 
sdružení Píšťalka pro handicapované děti byla odeslána  částka 241,- Kč.

A co nás v nejbližší době čeká?  22. dubna 2013 pojedeme na představení pro děti do 
Slováckého divadla v Uherského Hradiště.

  Za kolektiv školy Mgr. Hana Veselá
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„EU PENÍZE ŠKOLÁM“

Konec února byl také termínem pro ukončení projektu „Zkvalitnění výuky na ZŠ Sudoměři-
ce“ v  rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU peníze školám“  Škola získala celkem 
540 453,-  Kč na  realizaci  tří klíčových aktivit.

1.informační gramotnost šablona č. I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje 
čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
šablona č I/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čte-
nářské a informační gramotnosti
šablona č. I/3  Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách 
a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační 
gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této 
oblasti

2. cizí jazyky šablona č. II/1 Individualizace výuky cizích jazyků
šablona č.II/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji vý-
uky cizích jazyků
šablona č.II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 

3. využívání ICT šablona č.III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních 
technologií
šablona č.III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
šablona č. III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast 
digitálních technologií

V rámci klíčové aktivity, šablona I/1, II/1 a III/1 byly  individualizovány předměty ČJ, AJ 
a ICT zvolených skupin.

V rámci klíčové aktivity „Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“, „Inovace 
a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků“ a „Inovace a zkvalitnění výuky 
směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti „ vytvořili  pedagogové školy celkem 
204 vlastních digitálních učebních materiálů v oblastech - Jazyk, Člověk a jeho svět, Člověk 
a příroda a ICT,  které ověřili a využívají ve vlastní výuce.

V rámci klíčových  aktivit „Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky 
směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 
žáků základních škol a k individualizaci v této oblasti“, 
„Metodickém kurzu pro učitele cizích jazyků“ a „Vzdě-
lávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních 
technologií“,  byli  pedagogičtí pracovníci školy proško-
leni v daných oblastech  a získali  další znalosti ve vzdě-
lávacím procesu a v profesním životě.

Díky projektu byly všechny kmenové třídy vyba-
veny  interaktivními tabulemi s příslušenstvím, dále 
byly nakoupeny multimediální výukové programy 
a didaktické pomůcky do výuky.

Hana Veselá, zást. stat. org. školy
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SPISOVATELKA PETRA BRAUNOVÁ U NÁS VE ŠKOLE

RECYKLOHRANÍ

6. března se uskutečnily  v naší základní i mateřské škole besedy se 
spisovatelkou Petrou Braunovou. Tato autorka píše nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. První knihu, kterou napsala se jmenuje Rošťák Oliver, kdy inspi-
rací pro příběh byl její vlastní syn. Mezi další knihy pro děti  patří Ema 
a kouzelná kniha, Ztraceny v čase, Tramvaj plná strašidel a další. Právě 
s knihou Tramvaj plná strašidel nás seznámila a  měli jsme možnost na-
slouchat autorskému čtení.  Paní spisovatelka nás  zavedla do příběhu plné-
ho napětí. Seznámila nás s velmi zajímavou historkou, která se jí, jak sama 
říká, opravdu stala a která byla právě inspirací pro napsání této knihy. Pou-
tavé bylo také vyprávění o procesu  vzniku knihy,  jejím zpracování a vy-
dáním.   Hravou formou nám předvedla,  jak četba knih dokáže  u čtenáře 
rozvíjet  fantazii. Naši žáci se s tvorbou Petry Braunové setkávají již v první 
třídě, kdy  čtou knihu Rošťák Oliver. V současné době škola zakoupila i knihu O chlapci, který spadl 
z nebe, kterou si předčítají žáci 1. ročníku a knihu Tramvaj plná strašidel, kterou se zaujetím začali číst 
žáci pátého ročníku. Věříme, že tato beseda byla pro děti přínosem a že posunula jejich zájem o čtení 
zase o kousek vpřed. Finanční podporu zajistilo SRPŠ při ZŠ a MŠ Sudoměřice.

ŽÁCI O BESEDĚ NAPSALI:
Dne 6.3.2013 nás navštívila Petra Braunová. Vyprávěla nám, jak začala dopisovat a vlepovat si 

stránky do knih, aby měly pěkné konce. Kvůli tomu si změnila povolání na spisovatelku v roce 1997, 
když jí bylo 30 let. Začala psát kvůli svým dětem, kterým se moc nechtělo číst. Napsala 20 knih 
z toho 15 pro děti a 5 pro dospělé. Přečetla nám úryvek z knihy Tramvaj plná strašidel. Její první kniha 
byla Rošťák Oliver, která je nazvaná po jejím jediném synovi. Momentálně je jí 46 let a píše už 16 let. 
Pokud budete chtít, můžete jí napsat na jejích webových stránkách. Její návštěva se nám moc líbila. 

Zpracoval: Stanislav Podkalský a Miroslav Noga, 5. ročník 

Naše škola se už více než před rokem zapojila do projektu Recyklohraní. V přízemí školy je umís-
těna červená popelnice ke sběru drobného elektrozařízení a box na baterie. Za odevzdaná elektroza-
řízení a za plnění projektů získává škola body, které pak může vyměnit za hodnotné dárky pro děti. 
Na podzim byl vyhlášen soutěžní týden o to, kdo přinese nejvíc elektrozařízení. Děti se velmi snažily, 
navštívily i své příbuzné a známé a v leckteré domácnosti nebo garáži bylo hned více uklizeno. Nejú-
spěšnější ve sběru byli sourozenci Šamánkovi. Oni i všichni, kteří se zapojili, byli odměněni hezkými 
dárečky. Cílem této soutěže však bylo nasbírat co nejvíce bodů, aby se mohl objednat z katalogu od-
měn pro děti vysněný fotbalový stůl. To se všem společně podařilo a nyní už se z něj těší všichni žáci.

Nosit elektrozařízení sice lze pořád, ale většina dětí si je doma střádá pro další soutěžní týden, 
který se uskuteční v měsíci květnu. V rámci projektů, které škola plní, jsou děti seznamovány se 
správným zacházením s různými druhy odpadů, a tak se učí chránit prostředí, ve kterém vyrůstají. 
Z nich by si měli vzít příklad i mnozí dospělí, kteří jsou zodpovědní za mnoho černých skládek, které 
děti objevily i v naší vesnici.Chraňme si svoje zdraví a dávejme dobrý příklad našim dětem.

Mgr. Veronika Straková
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… ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školní družině stále něco 
tvoříme a vyrábíme, a tak bych se s 
vámi ráda podělila, co naše děti za 
poslední měsíce vytvořily a zažily. 
Na konci minulého roku jsme se 
zapojili do charitativní akce „Zim-
ní sbírka pro týrané a přestárlé 
psy“. Děti v  hojném počtu přinesly 
potřebné věci pro pejsky. Jedna-
lo se o staré deky, pelíšky, misky, 
hračky, granule a psí konzervy. Je 
vidět, že osud týraných a starých 
pejsků jim není lhostejný. Před Vá-
nocemi jsme vyrobili spoustu vá-
nočních přání pro bývalé zaměst-

nance školy a sponzory. Děti také přispěly svou 
šikovností při výrobě pryžových vánočních 
koulí na vánoční strom v Sudoměřicích. 

Výzdobu školního plesu rovněž zabezpe-
čily děti ze školní družiny. Mezi „běžnou“ vý-
tvarnou a pracovní činnost jsme zařadily pe-
čení různých dobrot a přípravu jednoduchých 
jídel. V rámci projektu „Týden zdraví“ si děti 
samy vytvářely zdravé svačinky. Učily se, co pa-
tří a co nepatří do zdraví prospěšných potravin 
pro děti. Pro zpestření projektu jsme se vážili 
a měřili. Neustále se mluví o dětské obezitě, 

a proto jsme si pomocí BMI kalkulačky moh-
li spočítat, kdo má správnou váhu. Z 23 dětí 
pouze dvě děti trpěly nadváhou. Zbylých 21 
dětí mělo váhu vzhledem ke své výšce a věku 
v pořádku. 

V lednu dále proběhl turnaj ve stolním 
fotbálku. Poslední akcí byl dětský karneval. 
Děti si užily krásné páteční odpoledne. Proto 
bych ráda touto cestou ještě poděkovala Adé-
lce Bučkové 

 Elišce Bučkové za přípravu programu pro děti na maškarní ples. Rovněž děkuji p. Radce 
Bučkové a p. Nogové, které pro děti připravily sladkou odměnu.

Alexandra Hadašová, vychovatelka ZŠ Sudoměřice
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PLES ŠKOLY

V sobotu 26. ledna 2013 
se uskutečnil tradiční Školní 
ples, který za spolupráce školy 
pořádá sdružení Rada rodi-
čů při ZŠ a MŠ Sudoměřice. 
V programu vystoupily mažo-
retky ze Sudoměřic a Petrova 
pod vedením paní Podrazilo-
vé. Tradicí plesu se stala po-
lonéza žáků pátého ročníku, 
kterou s nimi nacvičila Mgr. 
Hana Veselá.  K tanci a posle-
chu hrála  kapela Švitorka. 

Děkujeme všem sponzorům 
za bohatou tombolu. Bufet za-
bezpečil David Janeček, za což 
mu patří také velké díky. Víno na 
občerstvení muzikantů posky-
tl sudoměřický vinař František 
Toman.

Poděkování patří také sdru-
žení Rada rodičů a všem, kteří 
se jakkoli na přípravě plesu po-
díleli.

Petra Šredlová
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PLES MLADÝCH

Dne 19.1.2013 se v tělocvičně usku-
tečnil Ples mladých ŘEMESLNÍKŮ. Ten-
to ples, jako každý jiný Ples mladých,  byl  
přece jenom trochu vyjímečný. Byl už DE-
SÁTÝ!!!

 Nejsem si jist, že někdo ze zúčastně-
ných, či účinkujících, dokáže spočítat, ko-
lik vlastně Plesů mladých proběhlo. Ano, 
počítejte jak můžete,  první ples byl v roce 
2003 a poslední právě proběhlý byl oprav-
du desátý!!! Hmm, jeden nám v tom živo-
tě unikl a to byl asi svatební ples mladých 
2011 (nebo jak asi by se dal nazvat). Prav-
dou je, že se  ženili a vdávali lidi, kteří ples 

mladých dlouhoročně připravovali 
a jak se dalo, tak se slavilo a svíce 
proškrtaly kalendář všech možných 
termínů plesových oslav.

 Za těch dlouhých jedenáct let 
se ples vyvíjel různými směry. 

Třeba v roce 2003, 2004 a 2005 
jsme před samotnou hudební zába-
vou představili naše divadelní hry 
“TITANIC” nebo “ PAVEL PLOC” 
či “ SERGEJ BUBKA” a samozřej-
mně mnoho dalších úspěšných her.   
Nebo v roce 2012 jsme se pokusili  
svléknout veškeré účastníky plesu 
do plavek, protože ples nazývající 
se PLÁŽOVÝ PLES MLADÝCH 

k tomu vybízel, i když se venku mráz zasta-
vil někde pod -10. 

Tento desátý ples nazvaný “PLES 
MLADÝCH ŘEMESLNÍKŮ” jsme si chtě-
li užít i my SEKERÁŠÉ a tak jsme pozvali 
bratrskou rockovou kapelu ČMELÁCI. 
Hodně nám pomohli a díky nim celý ve-
čer proběhl bez zbytečných časových pro-
dlev. Během večera se představila spousta 
masek; například zde bylo několik zdra-
votníků, kadeřnic, ale i jiných zajímavých 
řemesel.  Tímto bych chtěl vyzvat všechny 
uvědomělé občany k ostražitosti!!!  Na ple-
se se totiž pohyboval podezřelý muž v mas-
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ce inseminátora, jehož rukavice a hlavně 
plášť, o tváři nemluvě vzbuzoval odpor 
a pobuřující se mládežníci po pár kon-
taktech s touto osobou ihned poznali, 
že se nejedná o masku! Prosíme občany, 
kteří máte z této události důkazy,( napří-
klad foto!!! ) prosím zasílejte na FACE-
BOOK.COM, tam si ho už najdeme!

 Ano, mnoho lidí se nás organizátorů 
ptalo, jestli by se tento ples už neměl pře-
jmenovat. Je pravdou, že ples mladých 
má své výročí a nebude to dlouho trvat a 
stane se tradicí Sudoměřic. Asi proto by 
si lidi představovali název s duchem minulosti. Nebo představte si takový STOPADESÁTÝ PLES 
MLADÝCH a já bych tam losoval tombolu .

 Rád bych chtěl veřejně poděkovat všem ,kteří za ta dlouhá léta dokázali vždy bezpečně překva-
pit svým převlekem a maskou, protože díky vám - lidi z plesu V MAŠKARNÍM, V PYŽAMU,VE 
STYLU HIPPIES,  POHÁDKOVÝCH ČI FILMOVÝCH POSTAV, Z HUDEBNÍHO NEBE, VE 
ZVÍŘECÍM, V PLÁŽOVÉM, V ŘEMESLNICKÉM můžeme bezmezně věřit, že další ples dopadne 
zase úžasně. 

Dále nemůžu zapomenout na všechny podnikatele,  organizace, fyzické a další štědré osoby, kte-
ré celé ty roky věrně přispívali sponzorskými darydo tomboly.

Za pomoc v organizování a účast na plese děkuje Kulturní komise obce Sudoměřice.
Miroslav Mikéska
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FAŠANK 2013

Již potřetí začal tento krásný den, tentokrát na zahrádkářské budově, velmi brzy ráno. 
Roman Schäck začal vařit zabijačkové pochoutky už v 5 hodin. 

Během několika hodin se bu-
dova zaplnila, vše bylo připraveno. 
Mohli jsme začít nabízet jitrnice, 
jelítka, tlačenku, ovar i škvarky. Ne-
chyběla čerstvá zabijačková polévka 
a patenty, které připravily členky 
Svazu důchodců. Po dvouleté zku-
šenosti jsme udělali vše pro úspěch 
akce a doufali jsme, že do třetice 
bude vše dobré. Měli jsme ideální 
prostředí, přijatelné zimní poča-
sí, a nadšení. Naproti tomu stála 
chřipková epidemie, začátek jarních 
prázdnin a hokejbalový turnaj.

A naše tužby se vyplnily. Od 11 ho-
din se připravená místa začala plnit 
a zaplnila se pochutnávajícími si stráv-
níky. Hosty neodradila ani větší vzdále-
nost od obce. Pro nás organizátory to byl 
opravdu uspokojující pohled. Téměř vše 
se snědlo a nasycení jsme mohli vyrazit 
do maškarního fašankového průvodu. 
Masek bylo jako vloni – málo, ale dě-
kujeme našim důchodcům, maminkám 
z  Rady rodičů, že nás v tom nenechali. 
Ti, kteří s námi šli i bez masky, byli pří-
jemným překvapením. 

Den krásně začal a mohli bychom být 
spokojení. Ale to, co jsme viděli v sudo-

měřických uličkách, nás dosta-
lo. Hromady koblížků, božích 
milostí, chlebíčků, jednohubek, 
langošů, domácího chleba, klo-
básků, litry čaje, svařáku a do-
mácích pálenek, které nám byly 
nabídnuty u jednotlivých domů, 
jsme na konci  průvodu nezvlád-
li ani ochutnat. Ještě že začal 
půst a nebude to mít žádné váž-
né následky na našich pěstěných 
tělech. Nemám slov proto, jak 
Vám poděkovat. Děkujeme!!!
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Po celou dobu nám hrála Dolinečka 
a potom pokračovala do pozdních večerních 
hodin. Byl to od nich velmi statečný výkon. 
Pro mě osobně měl tento den připraveno ještě 
jedno překvapení. Večer přišli do sklepa hos-
té, kteří na naše akce obvykle nechodí. Uděla-
li mi velkou radost, protože se naplnilo to, co 
jsme čekali. Tato akce není pro úzkou skupinu 
lidí a letos se to povedlo nejlépe a na všech 
frontách.

Fašank skončil, nezbývá než děkovat 
všem bez, kterých bychom to nemohli 
uskutečnit.

Romanovi Schäckovi a jeho ženě Jarušce za ochotu a sponzorství. Členkám Svazu dů-
chodců za účast v průvodu a za to, jak se umí bavit. Marii Mikulkové, Zuzaně Michenkové 
a Andrei Pomajbové za pomoc při prodeji a účast v průvodu. Markétě Bučkové a Domini-
kovi Macháčkovi za pomoc 
v bufetu. Zaměstnancům 
OÚ za fyzickou pomoc ve 
sklepě. Radimovi Šebestovi 
za laskavé zapůjčení bryčky 
pro muziku. Dolinečce za 
výbornou zábavu. A v nepo-
slední řadě Radce Bučkové, 
Ivaně Rybecké, Martinovi 
Miklovi a Mirovi Mikésko-
vi z kulturní komise za vše. 
Děkuji. Stálo to za to!

Za kulturní komisi 
Irena Šebestová.



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJBŘEZEN 201334

Z ČINNOSTI MO SDČR V SUDOMĚŘICÍCH

„Našim úkolem ve stáří je žít tak pěkně a spokojeně, aby to bylo příkladem pro mladší 
lidi. Neskuhrat stále, ale intenzivně prožívat to, co nám život ještě poskytuje.“ A v duchu 

těchto vět jsme vstoupili do tohoto roku 
a odráží se to i v účasti na klubových 
dnech, které pořádáme každé úterý /
možnost besedy mezi sebou, hraní stol-
ních her, které byly k tomuto účelu za-
koupeny a pohybového cvičení apod./ 

Velký zájem byl také o přednášku 
naší členky p. Mgr. Matyášové, která 
nám zajímavě formou besedy povyprá-
věla o zdravotním životním stylu seniorů 
hlavně v zimním a předjarním období, 

o vhodnosti očisty těla i duše, o stravo-
vání, cvičení, procházkách apod. Aktiv-
ně jsme se zapojili do letošních fašaňků, 
napekli jsme patenty, které se prodaly 
při zabíjačce. Nezanedbatelná byla účast 
16 našich členů ve fašaňkovém průvodě, 
který se nesl v duchu prezidentské am-
nestie, ale byly zajímavé i jiné masky. 
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili a tak 
pomáhají zachovat fašaňkové tradice. 
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A co plánujeme? 
V měsíci březnu proběhne vý-

roční členská schůze, 21. března 
pojedeme na divadelní představení 
do Uh. Hradiště, v dubnu uspořá-
dáme zájezd do Čejkovic a okolí, 
uskutečníme materiální sbírku pro 
charitu - datum a čas vyhlásíme 
rozhlasem a vylepenými letáčky. 
Prosíme naše občany, aby při jar-
ním úklidu použitelné oblečení 
a ostatní materiální potřeby ne-
vyhazovali, ale uložili do pytle či 
krabice a při sbírce předali na ur-
čeném místě. Co můžete darovat – 
oblečení, lůžkoviny, polštáře, deky, 
látky, nádobí, sklo – nemusí být sada, ale zabezpečené proti poškození nebo rozbití, obuv, 
funkční nářadí apod. 

Pokud nám bude přát počasí zaletíme si na rej čarodějnic na Výklopník a tam také 
oslavíme 1. máj. Ještě máme volné pernamentky na dechovky v Hodoníně 23. 5. – hraje DH 
Žadovjáci a DH Dubňanka, začátek v 19,00 hod. 13. 6. - písničky z Čech, Moravy a Sloven-
ska, začátek v 18,00 hod. Zájemci hlaste se u p. Katky Petrášové. 

Růžena Klásková

A ještě něco na zamyšlení:  

PRŠÍ? TANČEME!
 Bylo půl deváté, pracovní dopoledne už v plném proudu, když dorazil postarší pán, 

osmdesátník, k odstranění stehů z prstu. Řekl, že spěchá, že má už na devět něco dalšího 
domluveno. Viděl jsem, jak je nervózní a řekl mu, aby si sedl; věděl jsem, že se na něho sotva 
kdo podívá dřív než za hodinu. Díval se však pořád na hodinky, a já zrovna neměl pacienta, 
tak jsem se rozhodl se na jeho ránu podívat. Zjistil jsem, že je dobře zhojena, tak jsem si 
promluvil s jedním lékařem a obstaral si vše potřebné k odstranění stehů a převázání rány. 

Zatímco jsem byl takto zaměstnán, zeptal jsem se jej, spěchá-li snad tolik kvůli další 
návštěvě u jiného lékaře. Odvětil, že nikoliv, že potřebuje jít do sanatoria, aby posnídal se 
svou ženou. Tak jsem se zeptal na její zdraví. Řekl, že tam už nějakou dobu je a že má Alz-
heimera. A jak jsme tak povídali, otázal jsem se, vyvedlo-li by ji z rovnováhy, kdyby přišel 
trochu později. Opáčil, že jeho žena už dlouho neví, kdo je a jeho že už pět let nepoznává. 
To mne překvapilo a ptám se: A vy tam přesto docházíte každé ráno, i když ona neví, kdo 
jste? Usmál se, poklepal mi na ruku a pravil: Ona mne nepozná, ale já pořád vím, kdo je 
ona! Musel jsem zadržet slzy, když odcházel. Na ruce jsem měl husí kůži a pomyslel jsem 
si: Tak takovou lásku bych chtěl v životě mít. Opravdová láska není tělesná ani romantická. 
Skutečná láska spočívá v přijímání všeho co je, bylo, bude a nebude. Nejšťastnější lidé ne-
musí zrovna mít to nejlepší ze všeho, oni si udělají to nejlepší z toho, co mají. V životě nejde 
o to, jak přežít bouři, nýbrž jak tančit v dešti. Všichni stárneme; už zítra může dojít na vás. 
Užívejte si už nyní života naplno. Má omezenou dobu platnosti. 

/zdroj internet/ 
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Dotaz: Starám se o maminku, která je zbavena způsobilosti k právním úkonům. Slyšela jsem, 
že bude nějaký nový zákon a po novém roku 2014 už nebude zbavena způsobilosti k právním úko-
nům. Není vůbec schopna se o své záležitosti postarat. Co máme udělat?

Odpověď: Z.č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, který je platný od jara 2012 a účinnosti 
nabude od 1.1.2014 obsahuje ve svých přechodných ustanoveních §  3033, který v odst. 1) stanoví 
následující: 

„Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto záko-
na omezena, nabudou svéprávnosti nejpozději uplynutím tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, ledaže soud rozhodne jinak“.

To znamená, že opatrovník podá nejpozději do tří let po nabytí účinnosti nového OZ, tedy do 
31.12.2017 (samozřejmě může i daleko dříve, hned po 1.1.2014) na příslušný soud návrh na zahájení 
řízení o nesvéprávnosti svého opatrovance.  Soud pak bude zkoumat, v čem konkrétně musí být 
občan (stávající opatrovanec)  omezen ve svéprávnosti. 

Pokud opatrovník ve stanoveném termínu např. zapomene nebo z jiných důvodů nepodá soudu 
výše uvedený návrh, stává se opatrovanec od 1.1.2018 svéprávným občanem. Jestliže se nebude scho-
pen sám o sebe postarat (což je velmi pravděpodobné), bude nutné opět podání nového návrhu na 
zahájení řízení o nesvéprávnosti na příslušný soud.

Dotaz: Pobírám invalidní důchod pro invaliditu II. stupně, musím být evidovaná na ÚP, když 
chci mít hrazeno zdravotní pojištění? Jak dlouhá doba evidence se mi počítá do důchodu? 

Odpověď: Při pobírání invalidního důchodu jakéhokoli stupně je občan zdravotně pojištěn, 
z tohoto důvodu tedy na ÚP být evidovaný nemusí. 

            Pokud by při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně žádal o dávky 
v hmotné nouzi, na které by mu vznikl nárok, je jednou z podmínek pro jejich přiznání evidence na 
ÚP, takže z důvodu přiznání a pobírání dávek v HN by evidovaný na ÚP být musel. 

            Jako doba náhradní pro vznik nároku na starobní důchod se započítává každá doba eviden-
ce na ÚP, po kterou občan pobírá podporu v nezaměstnanosti, a tři roky doby, i nasčítaně, po které 
podporu v nezaměstnanosti nepobírá, více za současné legislativy ne. 

Dotaz: Jsem na rodičovské dovolené, zároveň pracuji a také pobírám rodičovský příspěvek. 
Problémem je, že dcerku mohu dávat do školky jen na dopoledne, abych neztratila nárok na rodi-
čovský příspěvěk, alespoň si to myslím, jak to vlastně je? 

Odpověď: Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši stanoví zákon č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, v §§ 30 až 31 včetně (§ 32 byl zrušen). 

Pro dítě se zdravotním postižením jsou podmínky splnění řádné celodenní péče taxativně vy-
jmenovány v § 31 odst. 3) písm. b) – d) zákona o státní sociální podpoře (přesně kolik hodin může 
pobývat ve kterém zařízení, aby byla splněna podmínka celodenní řádné péče, která je jednou z pod-
mínek nároku na rodičovský příspěvek). 

Dítě bez zdravotního postižení do věku dvou let může navštěvovat zařízení pro děti v rozmezí 
46 hodin měsíčně , nad dva roky věku pak může pobývat v takovém zařízení (tím je i mateřská škola) 
celý den a bude splněna podmínka osobní celodenní péče, rodič na rodičovské dovolené může pra-
covat a zároveň pobírat rodičovský příspěvek. 

Bc. Helena Tomčalová



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2013 37

ROZHOVOR DVOU MIMINEK

V bříšku těhotné ženy se ocitla dvě embrya. Jedno z nich je malý věřící, druhé malý skeptik.
Dvojčata v bříšku maminky:
Malý skeptik “rýpe“: “Ty opravdu věříš v život po porodu?”
Malý věřící: “Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život 
tady je jenom proto, abychom rostla a připravila se na život po porodu, abychom byla dobře 
připravená na to, co nás čeká.”
Malý skeptik: “To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by měl vlastně takový 
život vůbec vypadat?”
Malý věřící: “Přesně to samozřejmě nevím. Ale určitě tam bude mnohem více světla než tady. 
A možná, že dokonce budeme běhat a jíst ústy.”
Malý skeptik: “To je úplný nesmysl. Běhat? To přece nejde. A jíst ústy? Směšná představa! 
Máme přece pupeční šňůru, která je krátká už teď.”
Malý věřící: “Určitě je to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady 
zvyklí.”
Malý skeptik: “Vždyť se ještě nikdy nikdo po porodu nevrátil zpátky. Porodem prostě život 
končí. A vůbec - život je jedno velké trápení v temnu.”
Malý věřící: “Uznávám, že přesně nevím, jak bude život po po-
rodu vypadat… ale v každém případě uvidíme maminku a ona 
se o nás postará.”
Malý skeptik: “Máma?!? Ty věříš na mámu? A kde má jako 
být?”
Malý věřící: “Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní, 
prostřednictvím ní. Bez ní nemůžeme vůbec existovat. A i když 
to teď moc nevnímáme, věřím, že nás naše máma nesmírně 
miluje. Že nás přivedla na tento svět z Lásky a že Láska je také 
jediným důvodem a smyslem naší existence.”
Malý skeptik: “To je pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani kousíček, takže je 
jasné, že neexistuje! A ty kecy o lásce, to je taky pěkná blbost. Pohádka pro naivní slabochy. 
Realita je úplně jiná. Jaká láska, když mne tu všechno tlačí, není se kam pohnout, není na nic 
vidět. Ach jo, to je život.”
Malý věřící: “Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout mámu, jak zpívá. Nebo cítit, 
jak něžně hladí náš svět. Jsem si jist, že náš skutečný život začne až potom!”

(zdroj internet)

Doufat znamená riskovat zklamání. Riskovat je však třeba, proto-
že největšímu riziku se v životě vystavujeme, jestliže nic neriskujeme. 
Kdo nic neriskuje, ten také nic nedělá, nic nevidí, nic nemá a nic není. 
Nemůže se nic naučit, nic cítit, změnit, nemůže růst, milovat a žít.

(zdroj internet)
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HOKEJBAL

   Sudoměřický team hokejbalu se o minulém víkendu zúčastnil silně obsazeného meziná-
rodního turnaje ve slovenských Gajarech (Winter cup 2013). Když jsme obdrželi pozvánku na 
tento turnaj, tak jsme si nedělali žádné naděje, neboť se na turnaj přihlásila špičková mužstva 
slovenské extraligy. 

 Skupina A 
1. LG Azhokej Bratislava
2.  Imperial Vitamins Martin
3.  SK Sudoměřice (CZ)
4.  MSK Kežmarok
5.  HBT Slovan Bratislava

Skupina B
1.  Jokerit Petržalka
2.  HBK Kometa Vrútky
3.  HBC Třinec ( CZ)
4.  Hokejmarket Skalica
5.  SHBK  Ružinov

Zápasy se hrály 2x 12 minut v nové hokejbalové hale s umělým povrchem Aréna 71.  Ze 
skupiny jsme postoupili ze 3. místa po výhře, dvou remizách a jedné prohře. Ve čtvrtfi nále 
jsme vyřadili mužstvo Vrůtek 3:1. V semifi nále na nás čekalo mužstvo Jokerit Petržalka, které 
na náš team nestačilo a odešlo poraženo  výsledkem 4:2. Ve fi nále nás čekalo mužstvo z Mar-
tina. Po první polovině jsme vedli 1 : 0. Měli jsme spoustu šancí, které se nepodařilo proměnit 
a mužstvo z Martina nás potrestalo dvěma brankami, na které jsme nedokázali odpovědět.  
S druhým místem jsme byli nakonec spokojeni. Byla to kvalitní příprava před jarními odve-
tami. Mužstvo na tomto turnaji předvádělo chytrý a fyzicky náročný hokejbal. Náš brankář 
Komenda Lubor byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

V tom turnaji se dařilo střelecky těmto hráčům: 
Kaluža Jan ml. 5x, Rzesotto Jind-
řich 4x, Jankovič Tomáš 2x, Mišík 
Dominik 2x, Chovanec Martin 1x, 
Kadlčák Martin 1x, Kucharič Vla-
dimír 1x

Sestava mužstva:
B: Komenda Lubor, Krýsa Libor
O: Rzesotto Jindřich, Jankovič To-
máš, Gajda Tomáš, Stratil Martin
Ú: Kaluža Jan ml., Kosík Tibor, Mi-
šík Dominik, Kadlčák Martin, Na-
vrátil Marek,  Kucharič Vladimír, 
Chovanec Martin, Zelenka Tibor
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Vedoucí mužstva: Kaluža Jan st.

Celkové pořadí: 
1.   Imperial Vitamins Martin
2.   SK Sudomeřice
3.   MŠK Kežmarok
4.   Jokerit Petržalka
5.   ŠHBK Ružinov  
6.   HBK Kometa Vrútky
7.   LG Azhokej Bratislava
8.   Hokejmarket Skalica
9.   HBT Slovan Bratislava
10. HBC Enviform Třinec 

Závěrem musím hráčům poděkovat za předvedené výkony, neboť tento turnaj byl fyzicky 
náročný. Odehrát 7 utkání ve dvou dnech je velká zátěž.

Jan Kaluža

Čtvrtletník Sudoměřský zpravodaj vydává Obec Sudoměřice, PSČ 696 66, 
tel.č. 518 335 222, e-mail:obecsudomerice@iol.cz http://www.obecsudomerice.cz/ 
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